
 

 

PREMIS A TREBALLS DE RECERCA DE BATXILLERAT I TREBALLS DE 

SÍNTESI DE CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR 

BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA DEL PREMI1 

Convocatòria 2023 

Primera. Objecte de la convocatòria  

La Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili (URV) 
convoca els Premis a treballs de recerca de batxillerat i treballs de crèdit de 

síntesi de cicles formatius de grau superior presentats durant el curs 
acadèmic 2022-23, amb el doble objectiu de testimoniar l’excel·lència dels 
treballs presentats i de facilitar als i les estudiants l’accés als estudis 

universitaris. 

Els treballs de recerca que es presentin a aquesta convocatòria hauran de 

tractar qüestions relacionades amb l’àmbit de la recerca de les titulacions que 
ofereix la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV: Dret, Relacions Laborals 

i Recursos Humans, Treball Social i doble titulació de grau Dret-Relacions 
Laborals i Recursos Humans.  

A tal efecte, es convoquen tres (3) premis:  

- Àmbit d’estudi del Dret,  

- Àmbit d’estudi de les Relacions Laborals i dels Recursos 
Humans i  

- Àmbit d’estudi del Treball Social. 

Es tractarà, per tant, de treballs enfocats cap a àrees d’estudi pròpies de les 

Ciències Socials i, en especial, de les Ciències Jurídiques. A tall d’exemple, i 
sense ànim d’exhaustivitat, els temes dels treballs de recerca pels quals es 

dissenya la convocatòria podrien consistir en estudis sobre els drets humans, 
les organitzacions internacionals, el procés d’unificació europea, l’estructura 

política i jurídica dels Estats, les implicacions jurídiques dels avenços en la 
biologia, la psicologia o la medicina, el funcionament de l’Administració 
pública, la mida i les funcions dels sector públic, la protecció jurídica de les 

minories, la lluita contra el crim, l’opinió pública sobre el sistema de penes, 
la lluita contra el canvi climàtic i la protecció de l’ambient, la lluita contra el 

terrorisme i les seves repercussions internacionals, els límits del control 
policial i estatal, la reforma laboral, la millora de les relacions laborals i 
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industrials, el sistema de pensions, l’atur i les mesures per a la seva reducció, 

les polítiques de protecció social, les polítiques d’igualtat, les desigualtats 
socials, la bretxa de gènere, els models de serveis socials i d’atenció a la 

persona, els models d’intervenció social, els drets socials i la seva efectiva 
protecció, etc.   

Poden optar a qualsevol dels premis que convoca la Facultat de Ciències 
Jurídiques els i les estudiants de batxillerat i cicles formatius de grau superior 

dels centres de secundària de l’estat espanyol, seleccionats prèviament pel 
centre de secundària en el qual s’hagi dut a terme la recerca.  

La Direcció de cada centre pot avalar la presentació d’un màxim de tres 
treballs de recerca per a cada categoria o àmbit.  

La participació en la convocatòria dels premis a treballs de recerca de la 
Facultat de Ciències Jurídiques de la URV suposa l’acceptació de les seves 

bases. 

Segona. Requisits  

Requisits dels sol·licitants 

- Ser estudiant de segon curs de batxillerat o de cicle formatiu de grau 
superior i presentar el treball de manera individual.  

- Haver presentat un treball de recerca de batxillerat o un treball de 
crèdit de síntesi durant el curs acadèmic 2021-23. 

- Tenir intenció de matricular-se en alguns dels Graus de la Facultat de 
Ciències Jurídiques de la URV en el curs acadèmic 2023-24, que són: 

Grau de Dret, Grau de Relacions Laborals i Recursos Humans, Grau de 
Treball Social o Doble titulació de Grau Dret-Relacions Laborals i 

Recursos Humans. 
- És requisit indispensable que l’estudiant formalitzi la corresponent 

matrícula per rebre el premi. 
- Obtenir el vistiplau explícit de la direcció ́del centre de secundària on 

s’ha presentat, manifestat a la sol·licitud. 

Requisits del treball  

- Ser un treball original i individual. 
- El treball pot estar redactat en català, castellà o anglès.  

- Es valorarà̀ que el treball inclogui un resum d’entre 500 i 700 paraules, 
i es recomana una extensió́ màxima total d’aproximadament 50 
pàgines. Es poden adjuntar, com a annex, altres arxius o suports 

audiovisuals, si es consideren necessaris per completar el treball.  
- Es requereix que en cap part del treball hi figuri el nom de 

l’autor o autora.  

Tercera. incompatibilitats  

Aquest premi és incompatible amb altres premis de característiques 

semblants atorgats per la mateixa universitat o per altres universitats. En cas 



que l'estudiant resulti guanyador/a de més de un premi, n’haurà̀ d'escollir un. 

En cas de dubte, el jurat del premi decidirà̀ sobre la possible compatibilitat o 
incompatibilitat dels premis que presentin característiques semblants a 

aquesta convocatòria.  

Quarta. Presentació́ de treballs  

Es pot presentar únicament una sol·licitud a aquesta convocatòria, en la 
qual ha de constar el vistiplau i segell de la direcció́ del centre.  

Cas de no ser possible segellar la sol·licitud es podrà̀ adjuntar un correu 

electrònic de la direcció ́del centre adreçat a l’alumne, indicant el vistiplau al 
treball, el nom de l’alumne, el títol del treball i la modalitat de premi al qual 
es presenta, l’estudiant adjuntarà̀ aquest correu electrònic a la seva 

sol·licitud.  

Els treballs s’han de presentar en suport informàtic en un sol arxiu PDF, 

amb totes les parts del treball degudament ordenades, incloent-hi la portada.  

En el moment de presentar el treball, aquest ha d’anar acompanyat de 

l’imprès normalitzat de sol·licitud de participació́ en els premis on ha 
de constar el vistiplau i el segell de la direcció́ del centre.  

El model normalitzat de sol·licitud es pot trobar al web de la Facultat de 
Ciències Jurídiques de la URV: https://www.fcj.urv.cat/es/ 

Cal fer constar a la sol·licitud la modalitat del premi a la qual s’opta, 
d’acord amb la distribució́ prevista a la clàusula primera. El jurat exclourà̀ les 
sol·licituds que no hagin marcat cap opció́ del premi o n’hagin marcat més 

d’una.  

La sol·licitud i la documentació́ adjunta s’han de presentar a través del 

Registre de la URV. La localització́ i els horaris dels registres de la URV es 
poden consultar a: https://seuelectronica.urv.cat/registre.html.  

La persona sol·licitant pot presentar la documentació́ en paper 
(acompanyada, en suport electrònic, dels arxius en PDF dels documents 

presentats) a través del Registre de la URV, o només de manera electrònica 
a través del Registre electrònic de la URV. En aquest darrer cas, ha de 

presentar tota la documentació́ en suport electrònic utilitzant la instància 
genèrica i adjuntant la sol·licitud normalitzada i la resta de la documentació́ 

requerida a les bases de la convocatòria.  

També́ poden presentar-se, segons el que estableix l’article 16 de la Llei 

39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú ́ de les 
administracions públiques. En el cas d’enviament per correu certificat, la 

presentació́ de la documentació́ a l’oficina de Correus s’ha de fer d’acord amb 
el que disposa l’article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, en 

un sobre obert, per tal que la sol·licitud adreçada a la URV sigui datada i 
segellada abans de ser certificada. Si la sol·licitud no està datada i segellada 

https://www.fcj.urv.cat/es/


per l’oficina de Correus, s’entén com a data vàlida de presentació́ la d’entrada 

al registre de la URV.  

En cas que la persona presenti la documentació́ mitjançant correu certificat o 
a través d’un registre extern a la URV ha de comunicar-ho mitjançant correu 
electrònic dins el període de presentació́ de sol·licituds a l’Oficina de Suport 

al Deganat de la Facultat de Ciències Jurídiques: Avinguda Catalunya, 35, 
43.003, Tarragona, i correu electrònic osdfcj@urv.cat 

La Facultat de Ciències Jurídiques pot demanar als estudiants qualsevol altra 
documentació́ que consideri convenient, la qual hauran d'aportar en un 

termini màxim de deu dies hàbils. Si no ho fan, el jurat entendrà̀ que 
desisteixen en la seva sol·licitud i arxivarà̀ l'expedient sense cap més tràmit.  

Cinquena. Termini  

Aquesta convocatòria està oberta fins al 31 de maig de 2023. 

Sisena. Premis  

S'atorga un premi per a cadascun dels tres àmbits establerts, d'acord amb la 

distribució́ prevista a la base primera, els quals consistiran en:  

- Tres premis de 1000 euros per a cadascun/a del/de les estudiants 

guanyadors/es en cadascuna de les tres categories. 
- 250 euros per al centre on cursa actualment estudis l’estudiant 

premiat/a en cada categoria. L’ajut atorgat al centre s’ha de destinar 
a adquirir materials docents i/o bibliogràfics. 

- Un diploma de reconeixement per als i les 3 primers estudiants 
premiats de cada categoria, per als tutors i tutores i per als centres 
docents on cursen els estudis.  

Per rebre el premi i el diploma de reconeixement, l’estudiant haurà 
d'acreditar la seva matrícula en un grau o en la doble titulació de la 

Facultat de Ciències Jurídiques de la URV en el curs 2023-24, cas contrari, el 
premi passarà successivament al segon o a l tercer estudiant 

candidat/candidata amb les mateixes condicions.  

En cas que l'estudiant premiat canviï d'universitat per qualsevol motiu, o 

abandoni els estudis durant el primer curs acadèmic, la totalitat del premi 
rebut s’haurà̀ de retornar a la URV.  

Setena. Difusió́ i lliurament de premis  

El lliurament de premis i diplomes acreditatius es realitzarà, prioritàriament 

durant el mes de setembre de 2023, en un acte públic de lliurament del Premi 
de la Facultat de Ciències Jurídiques als millors treballs de recerca de 

secundària. En aquest acte es convidarà als estudiants premiats a fer una 
presentació de 10 minuts del seu treball.  
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Es procedirà al lliurament del diploma de reconeixement per als i les 

estudiants finalistes de cada categoria, per als tutors i tutores i per als centres 
docents on cursen estudis.  

Seguidament, es llegirà l’acta dels premis de la categoria corresponent i es 
lliurarà a les persones premiades el diploma acreditatiu i el reconeixement 

als tutors i al centre on està matriculat/da l’estudiant guardonat/da. 

Vuitena. Criteris de valoració́  

El jurat ha de valorar prioritàriament els criteris següents:  

- L'originalitat en el plantejament del tema, la multidisciplinarietat i la 

metodologia emprada (fins a 25 punts)  
- El rigor i el tractament científic en el desenvolupament del treball (fins 

a 25 punts)  
- La coherència i el rigor del treball de les conclusions presentades (fins 

a 20 punts) 
- L’estructuració́ adequada del treball escrit, la presentació́ dels 

materials i la bibliografia emprada (fins a 15 punts)  
- L’ús adequat de la llengua i la capacitat de síntesi (fins a 15 punts) 

La puntuació́ màxima és de 100 punts. La puntuació́ mínima que cal obtenir 
per ser guardonat amb aquest premi és de 70 punts.  

Novena. Jurat del premi  

Aquesta convocatòria ha de ser resolta per un jurat, que estarà̀ format per: 

- Degà/ana de la Facultat de Ciències Jurídiques, o persona en qui 

delegui, que actua com a president del jurat. 
- Secretari/ària de la Facultat de Ciències Jurídiques, que actua com a 

secretari/ària del jurat. 
- Responsables dels ensenyaments del Grau de Dret, del Grau en Treball 

Social i del Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans i de la doble 
titulació de Grau Dret-Relacions Laborals i Recursos Humans.  

Desena. Resolució́ de la convocatòria  

El procediment de concessió ́ d'aquest premi és el de concurrència 

competitiva, i la resolució́ del jurat s'ha de fer pública abans del 15 de juny 
de 2023 a través del web de la Facultat de Ciències Jurídiques 

(https://www.fcj.urv.cat/es/) i per qualsevol altre mitjà que el jurat consideri 
oportú́.  

El jurat no admetrà̀ les sol·licituds que no compleixin els requisits publicats 
en aquestes bases, i redactarà̀ una acta justificativa de les causes de la no 

admissió́. El secretari del jurat ho ha de comunicar als interessats pel canal 
de comunicació assenyalat a la sol·licitud.  

Els premis es poden declarar deserts.  

https://www.fcj.urv.cat/es/


El jurat pot proposar una llista de reserva prioritzada. Si el guanyador o la 

guanyadora renuncia al premi, no formalitza la matrícula a l'ensenyament de 
la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV o no lliura el document 

d’acceptació́ previst a la base dotzena, el premi s’atorgarà̀ al candidat o a la 
candidata que correspongui segons l'ordre de la llista de reserva.  

Els aspectes que no estiguin regulats en les bases han de ser resolts pel jurat 
del premi.  

Contra la resolució ́del jurat, s'hi pot interposar una reclamació́ adreçada al 
degà de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV, en el termini d'un mes 

a comptar des de l’endemà̀ de la data que s'hagi notificat o publicat el 
resultat.  

Onzena. Responsabilitat del material, retorn dels treballs i de la 
documentació́ presentada  

La Facultat de Ciències Jurídiques de la URV no es responsabilitza que el 
material presentat es perdi o pateixi qualsevol altre deteriorament.  

Un cop transcorreguts sis mesos des de de la data en què es faci pública la 
resolució ́del jurat, es destruirà̀ la documentació́ presentada a la convocatòria 
del premi.  

Dotzena. Obligacions dels guardonats pel premi  

Abans del 15 de setembre de 2023 l'estudiant ha de presentar un document 

d’acceptació́ del premi mitjançant el qual:  

- Cedeix a la URV, sense límit de temps, el dret a publicar el treball i/o 

a difondre’l públicament. En qualsevol cas, en la difusió́ cal indicar el 
nom de l'autor o autora i el del centre de secundària al qual pertany. 

- Es compromet a matricular-se en un Grau o en la doble titulació de 
Grau de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV en el curs 2023-

24 (requisit imprescindible per obtenir aquest premi) 
- Es compromet a mencionar explícitament que ha rebut el premi atorgat 

per la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV en qualsevol activitat 
de difusió (publicacions, mitjans de comunicació, etc.) en què aparegui 

el treball guardonat. 

Tretzena. Acceptació́ de les bases i normativa d’aplicació́  

La participació́ en aquesta convocatòria comporta la plena acceptació́ 
d'aquestes bases. Sense perjudici de les responsabilitats en que pugui 

incórrer, si l'estudiant deforma els fets, oculta dades o falseja la 
documentació́ aportada o consignada en la sol·licitud, se li revocarà̀ aquest 

premi.  

Si es revoca el premi perquè̀, quan se'n revisi la concessió́ (d'ofici o a 

conseqüència d'una reclamació́), s'hi detecta que s'ha comès un error, s'han 



ocultat dades o s'han falsejat, la persona beneficiària haurà̀ de reintegrar el 

premi indegudament percebut.  

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, s'hi apliquen els 

preceptes continguts al capítol IX del text refós de la Llei de Finances 
Públiques de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de 

Desembre; els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de Novembre, 
general de subvencions, i la Llei 26/2010, del 3 d'Agost, de règim jurídic i de 

procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, 
d'1 d'Octubre, del procediment administratiu comú ́ de les administracions 

públiques.  

Tarragona, 16 de febrer de 2023.  

Informació́  

Oficina de Suport al Deganat de la Facultat de Ciències Jurídiques, Avinguda 

Catalunya 35, 43.003 Tarragona, Tel: 977 55 83 98 i correu electrònic: 
osdfcj@urv.cat 
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