
1a. El Premi Iluro 2022 s’ofereix al millor treball de recerca en 
història, humanitats i ciències socials sobre Mataró o la 
comarca del Maresme, o de recerca en història, humanitats i 
ciències socials de caràcter més general però en el qual Mataró 
o la comarca del Maresme tinguin una presència destacable.

2a. Atenent a la doble finalitat que té la institució del premi 
d’estimular la recerca i de difondre el coneixement, el Jurat 
valorarà, molt especialment, a més del rigor científic i de 
l’aportació investigadora dels treballs, la qualitat expositiva i 
de redacció de les obres.

3a. El guanyador o guanyadora serà premiat amb 6.000 
euros (import sotmès a la corresponent tributació i a retenció 
fiscal) i amb la publicació de l’obra.

4a. Els treballs que es presentin al premi han de ser originals 
i inèdits, i no poden haver estat premiats en altres certàmens. 
Han d’estar escrits en català.

5a. Els textos no haurien de superar, idealment, l’extensió de 
400 pàgines en format DIN A-4, escrites en lletra Times New 
Roman de cos 12 a doble espai o equivalent (2100 caràcters per 
full). Les notes a peu de pàgina poden ser escrites amb interlineat 
d’un espai i a cos 10. Si els textos van acompanyats d’apèndixs 
i, en conseqüència, superen l’extensió aconsellada, la Fundació 
Iluro, d’acord amb el criteri del Jurat, es reserva el dret de no 
publicar-los. Els autors/autores poden adjuntar les il·lustracions 
que considerin oportunes.

6a. S’han de presentar dues còpies dels treballs en paper i 
una versió en suport digital en PDF, que es pot remetre per 
correu electrònic a l'adreça premiluro@premiluro.cat.

7a. Els originals aniran signats, i s’acompanyaran amb un sobre 
obert que contindrà el títol de l’obra, el nom i cognoms de l’autor 
o autora, el seu domicili habitual, un telèfon de contacte i, si volen 
rebre informació de la data de lectura i de proclamació del 
veredicte, una adreça de correu electrònic de contacte. En cas que 
algun autor o autora vulgui presentar-se amb pseudònim i/o 
lema, la nota amb les dades anirà en un sobre tancat, a l’anvers del 
qual es farà constar només el pseudònim i/o el lema de l’obra, el telèfon 
i, si es vol rebre informació de la data de lectura i de proclamació del 
veredicte, una adreça de correu electrònic de contacte.

8a. Tant si les obres són presentades amb pseudònim com si 
no, la Fundació Iluro i els membres del Jurat preservaran la 
identitat dels autors/autores no guanyadors. Per contra, es 
difondrà el títol de totes les obres presentades.

9a. Els originals han de ser lliurats a la Fundació Iluro, La Riera 96, 
2n, 08301 Mataró (premiluro@premiluro.cat i tel. 93 790 84 74). 
El termini de recepció serà el dia 15 de setembre del 2022 a les 
20 hores. En rebre els originals, la Fundació Iluro lliurarà un rebut 
de recepció als autors/autores participants.

10a. La Fundació Iluro designarà un Jurat, format per persones 
qualificades, que haurà d’emetre el seu veredicte, com a màxim, el 
dia 15 de novembre del 2022. La composició del Jurat i la data de
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proclamació oficial del veredicte i de lliurament del premi seran 
anunciats oportunament, a través dels mitjans de comunicació. 
Així mateix, tots els autors/autores que hagin notificat la seva 
adreça de correu electrònic seran informats de la data de 
lectura i de proclamació del veredicte.

11a.  El Jurat adjudicarà el premi i, si s’escau, excepcional-
ment, podrà proposar la concessió d’un accèssit, que no 
tindrà dotació econòmica però que podrà ser publicat. També 
podrà declarar el premi desert o proposar, únicament, la 
concessió d’un accèssit. El veredicte del Jurat serà inapel·lable.

12a. El Jurat es reserva el dret de suggerir als autors/au-
tores que, abans de la publicació de les obres premiades, hi 
facin les modificacions que consideri pertinents.

13a. Els autors/autores premiats hauran de lliurar l’original 
definitiu per a impremta abans de la fi del mes de febrer del 
2023. Hauran de garantir-ne la correctesa ortogràfica i 
gramatical i adaptar-lo a la normativa editorial de la col·lecció 
(vegeu www.premiluro.cat/normativa/). A més a més, estaran 
obligats a incorporar-hi un índex de noms de persona i de lloc.

14a. Els treballs premiats i els possibles accèssits quedaran en 
propietat exclusiva de la Fundació, que es reserva els drets  
d’autor –excepte el inalienables–. Això comporta que els autors 
cediran en exclusiva tots els drets d’explotació de l’obra, 
reproducció, distribució, comunicació pública i transformació 
per a totes les modalitats d’edició en qualsevol format o suport 
(tapa dura, rústica, butxaca, edicions econòmiques, edició de 
luxe, bibliòfil, il·lustrada, edició club, edició especial, edició on i 
off line, edicions digitals, ebooks, etc.), incloent-hi tota mena 
d’adaptacions, com les audiovisuals, les dramàtiques i radiofòni-
ques, i la traducció a tots els idiomes. L’autor s’obliga a signar el 
contracte que sigui necessari per formalitzar oportunament 
aquesta cessió. La Fundació podrà subscriure amb tercers els 
acords que calguin per fer-ne possible l’òptima explotació en 
les diverses modalitats, o bé efectuar l’esmentada explotació 
directament.

15a. Els treballs no premiats es podran recollir a partir de 
deu dies hàbils posteriors a la data de proclamació del 
veredicte, contra l’entrega del rebut lliurat en el moment de 
presentar l’original. Els autors/autores disposaran de tres 
mesos per retirar-los i, en cas que no ho facin, passaran a ser 
propietat de la Fundació Iluro i s’incorporaran als seus fons 
especials.

16a. Si ho desitgen, els autors/autores dels treballs premiats 
també podran recuperar una de les dues còpies en paper 
dipositades.

17a. Les eventualitats no previstes a les bases seran resoltes 
pel Jurat i, en cas necessari, per la Fundació Iluro.

18a.  La participació al premi comporta l’acceptació íntegra 
de les bases i dels drets i obligacions que se’n deriven per part 
dels autors/autores.
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