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Excel·lentíssima Diputació Provincial de València
Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de 
València sobre extracte del decret del President, pel qual 
s’aprova la convocatòria per a la concessió dels Premis 
València i València Nova de la Institució Alfons el Magnà-
nim-Centre Valencià d’Estudis i d’Investigació en les seues 
diferents modalitats. BDNS Identificador 598830.
Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de 
València sobre extracto del decreto del Presidente, por el que 
se aprueba la convocatoria para la concesión de los Premios 
València y València Nova 2022 de la Institució Alfons el 
Magnànim-Centre Valencià d’Estudis i d’Investigació en sus 
diferentes modalidades. BDNS Identificador 598830.

ANUNCI
De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.by 20.8.a de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica 
l’extracte de la convocatòria el text complet es pot consultar a la Base 
de Dades Nacional de Subvencions (https://www.infosubvenciones.
es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/598830)
Primer. Beneficiaris.
Premi València.
Podran participar totes les persones de qualsevol nacionalitat que 
hagen complit els 18 anys el dia de finalització del termini de 
presentació de les obres.
No s’hi podran presentar:
- Els autors i les autores que hagen guanyat el premi en les cinc 
edicions anteriors.
- Ni les obres que concórreguen al Premi València Nova d’aquesta 
convocatòria.
Premi València Nova
Podran participar totes les persones que hagen complit 18 anys i 
que no hagen superat els 35 anys el dia de finalització del termini de 
presentació de les obres i aquelles de més de 18 anys que no tinguen 
cap llibre publicat en la base de dades de l’ISBN en la modalitat del 
Premi al que es presenten.
No s’hi podran presentar:
- Els autors i les autores que hagen guanyat el premi en les cinc 
edicions anteriors.
- Ni les obres que també concórreguen al Premi València d’aquesta 
convocatòria.
- Aquells autors o autores de més de 35 anys que hagen publicat prèvi-
ament un llibre de la mateixa modalitat del premi al que concorren.
Segon. Finalitat.
Continuar fomentat la creativitat literària i la divulgació de la cultura 
en les seues diferents manifestacions, incloent l’edició i la difusió de 
l’obra guanyadora. Tercer. Bases reguladores. Ordenança General de 
Subvencions de l’Excel·lentíssima Diputació de València aprovada 
per acord plenari de 28 de març de 2017 i publicada en el BOP núm. 
101 del 29 de maig de 2017.
Quart. Finançament.
La dotació econòmica dels premis segons la seua modalitat queda 
de la següent forma:

Premi València 
Modalitat Dotació económica 

Assaig 13.000 euros 
Narrativa en valencià 13.000 euros 
Narrativa en castellà 13.000 euros 
Poesia en valencià 9.000 euros 
Poesia en castellà 9.000 euros 
Novel·la gràfica 12.000 euros 

Premio València Nova 
Modalitat Dotación económica 

Assaig 7.000 euros 
Narrativa en valencià 7.000 euros 
Narrativa en castellà 7.000 euros 
Poesia en valencià 5.000 euros 
Poesia en castellà 5.000 euros 

Cinqué. Termini de presentació.
El termini de presentació de les obres començarà a les 0.00 hores 
del dia 17 de gener de 2022 i finalitzarà el 1 de març de 2022 a les 
11:00 hores (Espanya peninsular).
Sisé. Forma de presentació.
La tramitació i presentació de la sol·licitud de participació es 
realitzarà únicament per mitjans electrònics desde seu electrònica de 
l’Excel·lentíssima Diputació de València https://www.sede.dival.es, 
a través del tràmit específic habilitat a aquest efecte, i es realitzarà 
exclusivament mitjançant formulari emplenat electrònicament, no 
admetent-se els formularis emplenats d’una altra forma. 
No seran tingudes en compte aquelles sol·licituds emplenades per 
via telemàtica que no contemple el procés de presentació establit. 
La sol·licitud haurà d’acompanyar-se de la següent documentació 
en format PDF:
- un exemplar de l’obra (de forma totalment anònima. No anirà 
signada per l’autor o autora i estarà exempta de qualsevol signe, 
marca o dada que li identifique).
- DNI, passaport o qualsevol altre document d’identificació vàlid 
en Dret.
- una breu referència biogràfica.
- una declaració jurada que l’obra és original, inèdita, que està lliure 
de qualsevol compromís d’edició, que no ha sigut premiada en altres 
concursos i que no està pendent de veredicte en la data en què finalitze 
el termini de presentació.
De conformitat amb l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 
la sol·licitud podrà ser presentada per mitjà de representant acreditant 
la representació mitjançant qualsevol mitjà vàlid en Dret que deixe 
constància fidedigna de la seua existència.
Per a tal fi podrà utilitzar-se el model disponible per a la descàrrega 
en el següent enllaç: http://www.alfonselmagnanim.net.
Les sol·licituds només podran ser reformulades dins del període i 
els terminis establits per a la presentació de sol·licituds, entenent-se 
com a vàlida l’última sol·licitud presentada en termini. 
En cas de presentar més d’una obra, a la mateixa modalitat o a diferent 
modalitat, es farà en la mateixa sol·licitud.
Les incidències de tramitació electrònica relacionades amb qüestions 
tècnic-informàtiques de la seu electrònica s’atendran mitjançant el 
correu: labatliarespon@dival.es i a través del telèfon +34 963882525. 
Hauran d’indicar que es tracta del tràmit de sol·licitud dels Premis 
València, el detall del problema i, si és possible, adjuntar captura 
de pantalla.
El servei tècnic-informàtic té horari de 9.00 a 14.00 de dilluns a 
divendres, per la qual cosa les persones interessades a participar 
hauran de preveure amb antelació la presentació electrònica.
Els dubtes relacionats amb el contingut d’aquesta convocatòria seran 
ateses, exclusivament, mitjançant el correu electrònic
premis.valencia@dival.es
València, 2 de desembre de 2021.—El president, Antoni F. Gaspar 
Ramos.

ANUNCIO
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se 
publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede 
consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://
www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/598830)
Primero. Beneficiarios.
Premi València. Podrán participar todas las personas de cualquier 
nacionalidad que hayan cumplido los 18 años el día de finalización 
del plazo de presentación de las obras.
No podrán participar:
- Los autores y las autoras que hayan ganado el premio en las cinco 
ediciones anteriores.
- Ni las obras que concurran al Premio València Nova de esta convo-
catoria. Premi València Nova Podrán participar todas las personas de 
cualquier nacionalidad que hayan cumplido 18 años y no superen los 
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35 años el día de finalización del plazo de presentación de las obras 
y aquellas de más de 18 años que no tengan ningún libro publicado 
en la base de datos de la ISBN en la modalidad de Premio al que 
se presentan.
No podrán participar:
- Los autores y las autoras que hayan ganado el premio en las cinco 
ediciones anteriores.
- Ni las obras que concurran al Premio València de esta convoca-
toria.
- Aquellos autores o autoras de más de 35 años que hayan publicado 
previamente un libro de la misma modalidad del premio al que 
concurren.
Segundo. Finalidad.
Continuar fomentado la creatividad literaria y la divulgación de la 
cultura en sus distintas manifestaciones, incluyendo la edición y la 
difusión de la obra ganadora.
Tercero. Bases Reguladoras.
Ordenanza General de Subvenciones de la Excelentísima Diputación 
de València, aprobada por acuerdo de Pleno de 28 de marzo de 2017 
y publicada en el BOP nº 101, de 29 de mayo de 2017.
Cuarto. Financiación.
La dotación económica de los premios según su modalidad queda 
de la siguiente forma:

Premio València
Modalidad Dotación económica 

Ensayo 13.000 euros 
Narrativa en valenciano 13.000 euros 
Narrativa en castellano 13.000 euros 
Poesía en valenciano 9.000 euros 
Poesía en castellano 9.000 euros 
Novela gráfica 12.000 euros 

Premio València Nova
Modalidad Dotación económica 

Ensayo 7.000 euros 
Narrativa en valenciano 7.000 euros 
Narrativa en castellano 7.000 euros 
Poesía en valenciano 5.000 euros 
Poesía en castellano 5.000 euros 

Quinto. Plazo de presentación.
El plazo de presentación de las obras comenzará a las 0:00 horas 
del día 17 de enero de 2022 y finalizará el 1 de marzo de 2022 a las 
11:00 horas (España peninsular).
Sexto. Forma de presentación.
La tramitación y presentación de la solicitud de participación se 
realizará únicamente por medios electrónicos desde la sede electrónica 
de la Excelentísima Diputación de València https://www.sede.dival.
es, a través del trámite específico habilitado al efecto y se realizará 
exclusivamente mediante formulario cumplimentado electrónicamente, 
no admitiéndose los formularios cumplimentados de otra forma.
No serán tenidas en cuenta aquellas solicitudes cumplimentadas 
por vía telemática que no contemple el proceso de presentación 
establecido.
La solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación en 
formato PDF:
- Un ejemplar de la obra (de forma totalmente anónima. No irá 
firmada por el autor o autora y estará exenta de cualquier signo, 
marca o dato que le identifique).
- DNI, pasaporte o cualquier otro documento de identificación válido 
en Derecho.
- una breve referencia biográfica.
- una declaración jurada de que la obra es original, inédita, que está 
libre de cualquier compromiso de edición, que no ha sido premiada 
en otros concursos y que no está pendiente de veredicto en la fecha 
en que finalice el plazo de presentación.
De conformidad con el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, la solicitud podrá ser presentada por medio de representante 
acreditando la representación mediante cualquier medio válido en 
Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia.
Para tal fin podrá utilizarse el modelo disponible para la descarga en 
el siguiente enlace: http://www.alfonselmagnanim.net.
Las solicitudes solo podrán ser reformuladas dentro del período y los 
plazos establecidos para la presentación de solicitudes, entendiéndose 
como válida la última solicitud presentada en plazo.
En caso de presentar más de una obra, a la misma modalidad o a 
diferente modalidad, se hará en la misma solicitud.
Las incidencias de tramitación electrónica relacionadas con cues-
tiones técnico-informáticas de la sede electrónica se atenderán 
mediante el correo: labatliarespon@dival.es i a través del teléfono 
+34 963882525. Deberán indicar que se trata del trámite de solicitud 
de los Premios València, el detalle del problema y, si es posible, 
adjuntar captura de pantalla.
El servicio técnico-informático tiene horario de 9:00 a 14:00 de lunes 
a viernes, por lo que las personas interesadas en participar deberán 
prever con antelación la presentación electrónica de su solicitud.
Las dudas relacionadas con el contenido de esta convocatoria serán 
atendidas, exclusivamente, mediante el correo electrónico
premis.valencia@dival.es
València, 2 de diciembre de 2021.—El presidente, Antoni F. Gaspar 
Ramos.
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