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BASES
Amb la finalitat de contribuir al progrés del coneixement de la realitat econòmic-empresarial, es convoca la dotzena edició del premi
d’investigació econòmica “Juan José Renau Piqueras” per part de la
Fundació Campus Ontinyent (endavant, FUCO) amb les següents bases:
1. PARTICIPANTS
Podrà optar al premi qualsevol persona o grup de persones independentment de la seua
nacionalitat excepte els premiats en les edicions anteriors.
2. CONTINGUT DELS TREBALLS
El treball presentat haurà de ser original i inèdit i els participants hauran de respondre de
l’autoria, originalitat i caràcter inèdit del treball presentat assumint les responsabilitats
que procedisquen si en la seua elaboraci vulneren els drets de propietat intel·lectual de
tercers. El treball haurà de tractar d’aspectes directament relacionats amb la creació, el
funcionament o el desenvolupament de l’empresa i representar una aportació al coneixement científic d’aquesta realitat. A més de la qualitat i rigor científic de la investigació,
es valorarà l’aplicabilitat del treball així com la seua utilitat per millorar la Direcció d’Empreses i molt especialment de les empreses que conformen el nostre teixit empresarial.
3. REQUERIMENTS
a) Cada participant tant sols podrà enviar un treball fins i tot en el cas de coautoria.
b) El termini de presentació d’originals finalitzarà a les 14:00 hores del divendres 15
			 de desembre de 2017. Els treball s es remetran a la FUCO, (Plaça Sant Domingo, 24
			 46870 - Ontinyent - Valencia), o a l’adreça electrònica:
			 secretaria@fundaciocampusontinyent.es; El telèfon de contacte és: 96 291 91 29.
c) Els treballs es presentaran per quintuplicat, en paper DIN A-4, a espai i mig, amb
			 una grandària de lletra de 12 punts. L’extensió tindrà com a màxim 100 pàgines
			 amb gràfics, taules i quadres inclosos en el text. S’acompanyarà cada copia en
			 paper d’un CD amb la versió del treball en PDF. No es tornaran les copies.
d) Per garantir l’anonimat dels concursants, en la portada (tant en el suport paper
			 com l’electrònic) s’indicarà només el títol del treball i un pseudònim. S’adjuntarà
			 un sobre addicional tancat, en què s’indicaran les següents dades: en la part ex			 terior del sobre s’indicarà el títol del treball i el pseudònim i en la part interior del
			 mateix, s’indicarà, a més del títol i pseudònim, els noms, cognoms, adreça,
			 telèfon i D.N.I. del participant.

4. JURAT
El jurat estarà format per la President a Permanent. la Catedràtica Dra. Martina Menguzzato
Boulard i per quatre membres nomenats pel Patronat de la FUCO a proposta per la
Presidència, entre membres del món acadèmic i econòmic-empresarial.
5. DOTACIÓ DEL PREMI
El premi d’investigació “Juan José Renau Piqueras· de la FUCO, en la seua dotzena edició, estarà dotat de 5.000 euros.
6. ENTREGA DEL PREMI
El veredicte del Jurat, es farà públic durant la segona quinzena del mes de gener de 2018.
El premi podrà quedar desert. El Premi s’entregarà en un acte públic, que es comunicarà
en el moment oportú.
7. ALTRES REQUERIMENTS
FUCO es reserva el dret a la publicació del treball premiat, si ho creu oportú, durant el
termini màxim d’un any des de la data d’entrega del premi, amb la possibilitat de publicar
un extracte d’aquest. Si passat el termini no s’haguera publicat, l’autor o autors quedaran
lliures per a la seua edició. En cas de que es publicara per altra entitat la totalitat o part del
treball, s’haurà de fer constar expressament el premi obtingut. La participació en aquesta
convocatòria implica l’acceptació completa de les seues bases i la decisió del Jurat, que
serà inapel·lable.
8. LOPD
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de
Dades de Caràcter Personal, s’informa que les dades personals que es faciliten, seran incorporades a un fitxer titularitat de la FUCO amb l’objecte de possibilitar la gestió administrativa del lliurament del premi. Les dades podran ser cedides o comunicades a l’entitat
bancària per a fer efectiu el pagament del premi, així com a mitjans de comunicació, amb
propòsit informatiu i divulgatiu, per ser publicades a la web. A més, podran ser utilitzats
per a l’enviament d’informació sobre activitats, actes o events de caràcter social, cultural
o educatiu de FUCO. En qualsevol cas, es podràn exercitar els drets d’accés, modificació,
cancel·lació i oposició, presentant una sol·licitud per escrit, amb una fotocòpia del D.N.I.
o document equivalent, dirigida a FUCO Plaça Sant Domingo, 24 - 46870 - Ontinyent.

