
 

    

Bases del concurs de premis de relats curts, o narració breu, 

amb motiu de la celebració del 25è aniversari de la Facultat de 

Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili.  

 
 
1.Objecte 

 
L’objecte d’aquest concurs és divulgar les experiències viscudes a la Facultat de Ciències 
Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, a través d’un relat curt, o narració breu, per celebrar 
el 25è aniversari del seu inici.   
 
 2.Modalitat  
 
Existirà una única modalitat, que abastarà el  gènere literari:  
 
- Narració breu o relat curt 

 
3.Participants  

 
Hi poden participar les persones que compleixin els requisits següents:  
 
1.- Estudiants, professors i membres del PAS de la Universitat Rovira i Virgili que hagin estat 
actius durant algun moment comprés en el període d’aquests 25 anys. 

2.- Cada persona concursant ha de presentar una única obra de forma individual.  

 

4.Llengua  
 

El relat  ha d’estar redactat en llengua catalana o castellana, indistintament. 

5.Tema  
 
1.Els treballs han de tractar qualsevol contingut relacionat amb l’experiència viscuda durant 
l’estada a la Facultat al llarg d’aquests 25 anys. Així, doncs, el tema del relat ha de fer 
referència a la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV: experiències viscudes, vivències 
personals, records o història al llarg d’aquests 25 anys. 

 
2. Els treballs han de ser inèdits. No es tindrà en compte cap treball que hagi rebut cap premi o 
similar.  
 



3. Es valorarà l’originalitat, l’estructura i la qualitat en la redacció.  
 
 
 

6.Característiques del treball  
 

1.La narració ha de tenir una extensió mínima de 3 pàgines i máxima de 10, fulls DIN A4 
mecanografiats amb el tipus de lletra “Times New Roman” i mida 12.  
 
 2.Els folis només hauran d’estar redactats per una sola cara, respectant els següents marges: 
espai interlineal 1.5; marges superiors i inferiors: 2.5; marges laterals: 3.  
 

7.Presentació de les propostes  
 

1. La narració s’ha de presentar en dos sobres tancats.  
2. En els dos sobres han de constar, ben visibles, el pseudònim escollit, el nom del concurs i el 
títol de l’obra.  
2.1 El sobre número 1 ha de contenir l’original i tres còpies grapades amb el pseudònim a 
l’encapçalament.  
2.2 El sobre número 2 ha de contenir una fitxa amb les dades personals següents:  
Nom del concurs  

Títol de l’obra  

Pseudònim  

Nom i cognoms del autor  

Correu electrònic  

Telèfon de contacte  

Ensenyament (en el cas dels estudiants) 

Domicili  
Relació amb la facultat i etapa viscuda 
 
3. L’original i les còpies no han d’estar signades ni aportar cap tipus d’informació sobre 

l’autoria.  

8.Termini i lloc de presentació  
 

 1. El termini de presentació d’obres al premi restarà obert a partir del 15 d’octubre de 2017. 
Les bases del concurs estaran penjades a la pàgina web de la Facultat de Ciències Jurídiques.  
 
2. El període de presentació d’obres finalitza el 31 de gener de 2018. 
 
3. Els treballs es presentaran de manera presencial o per correu postal a l’Oficina del Suport 
del Deganat de la FCJ, situada al Campus Catalunya - Av. Catalunya 35 CP 43002, Tarragona. 
 

9.Selecció dels treballs guanyadors  
 

1.El jurat estarà integrat pel degà de la Facultat de Ciències Jurídiques o persona en qui 
delegui, un membre del Personal Docent i Investigador, un membre del Personal 
d’Administració i Serveis, un estudiant de la Facultat de Ciències Jurídiques i un membre de la 
Comissió d’Organització dels actes de celebració dels 25 anys. 

 



2.El veredicte del jurat es farà públic amb posterioritat al dilluns 2 d’abril de 2018 a la pàgina 
web de la Facultat de Ciències Jurídiques.  

 
3.Si es considera que no hi ha cap obra amb prou mèrits, el premi es pot declarar desert.  
 

10.Premi  
 

1. S'estableix un primer premi valorat en 500 euros, un segon premi valorat en 300 euros i un 
tercer premi valorat en 150 euros.  

 
2. A més del premi en metàl·lic, es donarà un diploma acreditatiu.  

3. El premi es lliurarà amb posterioritat a la resolució del jurat durant els actes de celebració 

de la Diada de Sant Jordi  de l’any 2018 a la Facultat de Ciències Jurídiques.  

11. Autoria i propietat de les obres  
 
Els drets de propietat intel·lectual, tant morals com d'explotació, sobre l’obra premiada 

pertanyen exclusivament al seu autor, respectant el que preveu la Base 12. 

12. Reserva dels drets de reproducció  

1. La Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili tindrà el dret no exclusiu 
de reproduir els treballs guanyadors per a la seva publicació en l'àmbit de les seves activitats 
pròpies i sense ànim de lucre, fent constar sempre la corresponent autoria.   
 

2. Les obres premiades seran publicades a través de la web de la Facultat de Ciències 
Jurídiques i a través d’aquells mitjans que es considerin oportuns. 
 
3. La Comissió d’Organització dels 25 anys de la Facultat de Ciències Jurídiques podrà decidir, 
tot depenent del número d’obres rebudes i de la seva qualitat, la seva publicació en format 
paper. 
 

13. Notificació de la resolució  
1. La resolució es publicarà a la pàgina web de la Facultat de Ciències Jurídiques d’acord amb el 
punt 9.2.  
 
2. La resolució serà comunicada personalment als guanyadors del Concurs literari.  

 
14. Acceptació de les bases i de la normativa d’aplicació  
1. La participació en aquest premi implica l’acceptació de les bases. El seu incompliment 
suposarà l’exclusió de l’obra del concurs.  
 
 
 

A Tarragona, 15  d’octubre de 2017 


