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PREMIS EMILI LLEDÓ FIGUERES | EDICIÓ 2017
Revisat l’acord establert per la Junta de Govern del COLEF CV, el passat 2016 en lo referent a la
nova denominació del Premi d'Articles Científics i Divulgatius, en reunió de la mateixa
cel·lebrada el 26 de Maig del present 2017, s'ACORDA que tots el Premis que habitualment
convoca aquesta Corporació de Dret Públic, passaran a denominar-se PREMIS EMILI LLEDÓ
FIGUERES, especificant l'edició de cada any que es convoquen, en reconèixement a qui fou el
seu primer Gerent.
Aixímateix, al present 2017, i d’acord amb les finalitats i funcions pròpies d’aquest Col·legi
Professional, amb la finalitat d’estimular la promoció cultural en l’àmbit de l'Activitat Física i de
l'Esport, la Junta de Govern del COLEF CV, en la seua reunió del mateix dia anteriorment
indicat, ha acordat convocar els PREMIS EMILI LLEDÓ FIGUERES | EDICIÓ 2017 per a les
modalitats, Artícles Científics, Artícles Divulgatius, Fotografia i Ajuda d'Assistència a
Congressos, d’acord amb les BASES següents:

1. Modalitat Artícles Científics
REQUISITS D'INSCRIPCIÓ
•

Podran inscriure’s els Col·legiats del “Consejo COLEF” i els Precol·legiats del COLEF CV .

•

La inscripció serà gratuïta.

•

Cada participant podrà presentar fins a un màxim de dos treballs.

•

Serà requisit imprescindible, per a la seua sol·licitud i adjudicació, estar al corrent de
les obligacions col·legials.

CARACTERÍSTIQUES DELS TREBALLS
•

Els treballs podran tractar sobre qualsevol tema i/o assumpte d’interès, relacionat amb
l’activitat física i l’esport i els seus professionals. Hauran de complir els requisits
generals d’articles d’investigació quantitativa o qualitativa en l’activitat física i l’esport
i, fonamentalment, les normes d'admissió per a la revista “Actividad Física y Deporte:
Ciencia y Profesión”, que poden consultar-se en la Web del COLEF CV
(http://colefcafecv.com/wp-content/uploads/2016/06/2016.06.10-Normas-RevistaCOLEF-CV_web.pdf).

•

En el cas que l'article no s'adapte a les normes d'admissió de la revista, l'article no serà
admès per a participar en al concurs.
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CESSIÓ DELS DRETS
•

La presentació del/s treball/s a concurs comporta l’autorització dels autors perquè el
COLEF Comunitat Valenciana puga exposar-los i/o publicar-los en qualsevol mitjà, fent
constar la identitat dels autors.

•

La cessió dels drets d’autor serà de 24 mesos a partir de la data del veredicte del
Jurat.

•

Els treballs, cas de ser enviats per correu ordinari, no seran tornats als seus autors.

COMPROMÍS DE PUBLICACIÓ
•

Els treballs presentats seran revisats per dos avaluadors anònims perteneixents al
Comité Científic de la Revista, qui dictaminaràn la idoneïtat o no de la seua publicació.

•

Una vegada admesos els treballs, la Revista comunicarà a l’autor principal l’acceptació
o no dels seus originals. La Direcció de la Revista acusarà rebut dels originals i es
reservarà el dret a publicar el treball en el número que estime convenient.

PREMI
•

La Dotació TOTAL serà de 250€, distribuïts en un 1r premi de 150€ i 1 accèssit dotat
amb 100€. Sobre aquestes quantitats s’efectuarà la corresponent retenció a compte
de l’IRPF.

•

Els premis es resoldran per acord del Jurat constituït per a tal efecte, tenint que ser
ratificat per la Junta de Govern en la reunió que es convoque per a tal fi.

•

El jurat, en el cas que els treballs no reunisquen els mèrits suficients, podrà declarar
desert el Premi, parcial o totalment.

2. Modalitat Artícles Divulgatius
REQUISITS D'INSCRIPCIÓ
•

Podran inscriure’s els Col·legiats i els Precol·legiats del COLEF CV .

•

La inscripció serà gratuïta.

•

Cada participant podrà presentar fins a un màxim de dos treballs.

•

Serà requisit imprescindible, per a la seua sol·licitud i adjudicació, estar al corrent de
les obligacions col·legials.

CARACTERÍSTIQUES DELS TREBALLS
•

Els treballs podran tractar sobre temes com experiències educatives, propostes o
reflexions de millora de l’educació física, l’activitat física o l’esport, articles d’opinió i
articles divulgatius. Podran fer referència a qualsevol àmbit: educació física, gestió
esportiva, promoció de la salut, entrenament esportiu, etc. Hauran de complir les
normes d'admissió per a la revista “Actividad Física y Deporte: Ciencia y Profesión”,
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•

En el cas que l'article no s'adapte a les normes d'admissió de la revista, l'article no serà
admès per a participar en al concurs.

CESSIÓ DELS DRETS
•

La presentació del/s treball/s a concurs comporta l’autorització dels autors perquè el
COLEF Comunitat Valenciana puga exposar-los i/o publicar-los en qualsevol mitjà, fent
constar la identitat dels autors.

•

La cessió dels drets d’autor serà de 24 mesos a partir de la data del veredicte del
Jurat.

•

Els treballs, cas de ser enviats per correu ordinari, no seran tornats als seus autors.

COMPROMÍS DE PUBLICACIÓ
•

Els treballs presentats seran revisats per dos avaluadors anònims perteneixents al
Comité Científic de la Revista, qui dictaminaràn la idoneïtat o no de la seua publicació.

•

Una vegada admesos els treballs, la Revista comunicarà a l’autor principal
l’acceptació o no dels seus originals. La Direcció de la Revista acusarà rebut dels
originals i es reservarà el dret a publicar el treball al número que estime convenient.

PREMI
•

La Dotació TOTAL serà de 250€, distribuïts en dos premis de 125€ (dos quotes
col·legials). El premi correspondrà a la quota col·legial de la condició a la que pertany
el col·legiat/da del COLEF CV per a l’any següent al d'edició.

•

Els premis es resoldran per acord del Jurat constituït per a tal efecte.

•

El jurat, en el cas que els treballs no reunisquen els mèrits suficients, podrà declarar
desert el Premi, parcial o totalment.

3. Modalitat Fotografia
REQUISITS D'INSCRIPCIÓ
•

Podran participar els Col·legiats i els Precolegiats del COLEF CV .

•

La inscripció serà gratuïta.

•

Cada participant podrà presentar fins a un màxim de tres treballs.

•

Serà requisit imprescindible, per a la seua sol·licitud i adjudicació, estar al corrent de
les obligacions col·legials.
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CARACTERÍSTIQUES DELS TREBALLS
•

Els treballs fotogràfics versaran sobre qualsevol situació i/o circumstància inherent a la
naturalesa de l’activitat física i de l’esport en qualsevol de les seues manifestacions.

•

Els treballs podran ser en color i/o en blanc-negre i hauran de ser inèdits.

CESSIÓ DELS DRETS
•

La presentació de les fotografies a concurs comporta l’autorització dels autors perquè
el COLEF Comunitat Valenciana puga exposar-les i/o publicar-les en qualsevol mitjà,
fent constar la identitat dels autors.

•

La cessió dels drets d’autor serà de 24 mesos a partir de la data del veredicte del
Jurat.

•

Les fotografies, cas de ser enviades per correu ordinari, no seran tornades als seus
autors.

•

En el cas que ixquen menors en les fotografies, l’autor
autorització dels pares o tutors donant el seu consentiment.

•

Els treballs presentats seran enviats a la Direcció de la Revista qui es reservarà el dret a
publicar el/s treball/s en el número que estime convenient.

haurà d’aportar una

PREMI
•

La Dotació TOTAL serà de 300€, distribuïts en, un 1r. PREMI de 150€, un 1r. ACCÈSSIT
de 100€ i un 2º ACCÈSSIT de 50€. Sobre aquestes quantitats s’efectuarà la
corresponent retenció a compte de l’IRPF.

•

Els premis es resoldran per acord del Jurat constituït per a tal efecte.

•

El jurat, en el cas que els treballs no reunisquen els mèrits suficients, podrà declarar
desert el Premi, parcial o totalment.

4. Modalitat Ajuda Assistència a Congressos
REQUISITS D'ISNCRIPCIÓ
•

Podran participar els Col·legiats i els Precolegiats del COLEF CV .

•

La inscripció serà gratuïta.

•

Serà requisit imprescindible, per a la seua sol·licitud i adjudicació, estar al corrent de
les obligacions col·legials.

OBJECTE DE LES AJUDES
•

Les ajudes estaran destinades a sufragar les despeses originades per la inscripció en
Congressos, Jornades, Simpòsiums o semblants, celebrats entre el 31 d'octubre de
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2016 i el 30 de setembre del 2017, i pels desplaçaments d'anada i tornada des del lloc
de residència al lloc de celebració.
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PREMI I CRITERIS D'ADJUDICACIÓ
•

La Dotació TOTAL serà de 300€, podent ser distribuïda entre totes les sol·licituds,
partint del criteri IS ÷ STC × 300 (IS: import sol·licitat, STC: suma total de quanties, 300:
dotació total de la modalitat). Sobre aquesta quantitat s’efectuarà la corresponent
retenció a compte del IRPF.

•

Per a persones Precol·legiades. La quantia màxima de cada ajuda serà de 125€ en
forma de col·legiació gratuïta en funció de la situació en la que es trobe el futur
col·legiat. Aquest premi es reservarà fins que el Precol·legiat finalitze el títol
universitari.

•

En cap cas les ajudes sobrepassaran les quantitats que documentalment s'acrediten
com a despeses reals realitzades.

•

Les despeses per desplaçaments en vehicle propi es calcularan a raó de 0,20 €/Km,
segons estimació de distància realitzada per la comissió d'adjudicació.

A la vista de les sol·licituds presentades, les ajudes s'adjudicaran fins al límit de la quantia
global aprovada, aplicant els criteris següents:
•

Temps transcorregut des de la concessió d'una anterior ajuda.

•

Antiguitat com col·legiat.

•

Condició d'exercent.

•

Avaluació de la memòria.

SOL·LICITUTS I DOCUMENTACIÓ
La sol·licitud es realitzarà per mitjà d'instància dirigida al President del Col·legi en què es farà
constar:
•

Dades del sol·licitant.

•

Dades de l'activitat (denominació, entitat convocant i organitzadora, dates i lloc de
realització).

•

Programa oficial de difusió de l'activitat.

•

Fotocòpia cotejada del document que acredite la inscripció i l'abonament de la quota
de participació.

•

Certificat/s d'assistència i/o aprofitament.

•

Relació de despeses, adjuntant originals o còpia cotejada de les factures
corresponents.

•

Memòria de l'activitat reflectint continguts tractats, especificació dels ponents, breu
resum del Congrés/Jornada, conclussions i valoració de la/les activitat/s.

•

Còpia de la documentació facilitada en el congrés (ponències, llibre d'actes, etc.)
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REQUISITS I TERMINIS DE PRESENTACIÓ
•

Tots els treballs es presentaran vía electrònica a info@colefcafecv.com (1 CORREU PER
CADA TREBALL) on s'aporte INSTÀNCIA COLEF CV i treballs (amb tota la documentació
requerida per a cada modalitat), dintre del termini establert.

•

Per a les modalitats Artícles Científics, Divulgatius i Fotografia, adicionalment
s'adjuntarà a la instància i als treballs, una DECLARACIÓ JURADA D'AUTORIA. A
cadascun dels treballs presentats i a les declaracions Jurades d’autoria se lis adjudicarà
un número, que servirà per a la seua posterior identificació.

•

Podran remetre’s també per correu ordinari, complint amb els requissits esmentats
amb anterioritat i tenint present que la data d'exida de l’oficina de correus no podrà
excedir de la data de termini.

•

Tots els treballs presentats deuran de complir necessàriament la condició de INÈDITS,
aspecte que vindrà recollit en la refererida declaració d'autoria. Exempts d'aquest
compliment queden els treballs presentats per a la modalitat d'Ajuda a Assitència a
Congressos.

•

El termini per a la presentació de treballs en totes les modalitats, finalitzarà a les
23:59h del dia 30 de setembre del 2017. S'adjunta calendari annèx per a presentació,
subsanació i resolució.

JURAT
La Junta de Govern del COLEF CV actuarà en qualitat de Jurat, podent designar i/o sol·licitar
l’assessorament de les persones i/o tècnics qualificats que, per a això, estime convenient.

VEREDICTE
•

El Jurat resoldrà i dictarà veredicte en els terminis establerts al calendari annèx.

•

La resolució del Jurat, que es comunicarà als interessats, serà inapel·lable.

ENTREGA DELS PREMIS
•

Tots els premiats seran convocats a assistir a la pròxima Reunió de la Junta General de
Col·legiats a la resolució dels premis. A dit event se'ls farà el degut reconèixement i la
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pertinent entrega de la certificació que l'acredita com a premiat i un xec nominal, si
escau, per la quantia recollida a les presents bases.
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•

Cas de no poder assistir a la recollida del premi, el dia que se'ls convoque, podrà
comunicar-ho deguament i sol·licitar formalment, mitjançant instància, l'enviament de
la documentació anteriorment referida, al domicili que indique.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La participació en aquests concursos suposa l’acceptació de les presents bases.

Burjassot (València), 26 de Maig del 2017.
Signat: Vicente Miñana Signes | President del COLEF CV
Col·legiat 11.923
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Ànnex.- Calendari
Acord de convocatòria

26/05/16

PUBLICACIÓ Bases

05/06/17

Presentació de Treballs
Comunicació d'acceptació / Requeriment de subsanació
Periode de Subsanació

Fins el 30/09/2017
02/10/17
Fins el 06/10/2017

Resolució definitiva de participants segons modalitat

10/10/17

Resolució de Premis

20/10/17

Comunicació de Resolució de Premis

27/10/17
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