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Concurs literari de Sant Jordi 2016 

Bases 

1. Objecte 

L’objecte d’aquest concurs és promoure la creació literària en llengua catalana a la Universitat 

Rovira i Virgili, així com celebrar la festivitat de Sant Jordi, a través de la realització d’una obra 

literària  en llengua catalana original, inèdita i de qualsevol temàtica. 

2. Modalitats 

Existirà una única modalitat, que abastarà els següents gèneres literaris: 

 Poesia 

 Narració breu 

 Text teatral 

 Assaig: gènere en prosa, no narratiu, que aborda de forma lliure, no exhaustiva i no 

especialitzada i amb voluntat de creació, els problemes més diversos d’ordre filosòfic, 

polític, històric, literari o científic, entre d’altres. 

3. Participants 

Poden participar les persones que compleixin els requisits següents: 

 Ser estudiant de la Universitat Rovira i Virgili durant el curs 2015-2016. 

 Cada persona concursant ha de presentar una única obra. La coincidència d’un mateix 

concursant en més d’una proposta serà motiu de desqualificació de totes les propostes 

en què aparegui. 

 S’hi pot presentar una sola persona o un col·lectiu, amb el ben entès que el premi és 

únic i que el pagament es fa a la persona que figuri com a primera signant. 

4. Llengua  

L’obra literària ha d’estar redactada en llengua catalana. 
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5. Tema 

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

similar. 

2. El tema de l’obra literària és lliure. Es valorarà l’originalitat, l’estructura i la qualitat en la 

redacció. 

6. Característiques del treball 

1. L’obra literària ha de tenir una extensió màxima de 30 fulls DIN A4 mecanografiats amb el 

tipus de lletra “Times New Roman” i mida 11.  

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. L’obra literària 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.  

2.2 El sobre número 2 ha de contenir una fitxa amb les dades personals següents: 

 Nom del concurs 

 Títol de l’obra 

 Pseudònim 

 Copia de la matricula del any en curs 

 Declaració responsable de ser l’autor de l’obra i posseir-hi tots els drets. 

 Nom i cognoms del autor 

 Correu electrònic 

 Telèfon de contacte 

 Ensenyament 

 Domicili 

3. L’original i les còpies no han d’estar signades ni aportar cap tipus d’informació sobre 

l’autoria. Únicament s’accepta la inscripció del pseudònim a l’encapçalament.   
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8. Termini i lloc de presentació  

1. El termini de presentació d’obres al premi restarà obert des de l’endemà de la publicació 

d’aquesta Resolució a la pàgina web del Consell d’Estudiants fins al 22 d’abril de 2016. 

2. Les obres es presentaran a través de correu intern dirigint-se a qualsevol secretaria o 

consergeria de la URV o bé presencialment a l’Oficina de l’Estudiant, situada al Campus 

Catalunya - Av. Catalunya 35 CP 43002, Tarragona. 

9. Selecció dels treballs guanyadors 

1. El jurat estarà integrat per la Vicerectora d’Estudiants i Comunitat Universitària o persona en 

qui delegui, dos Membres del Consell d’Estudiants, dos membres del Personal Docent i 

Investigador  i un membre del PAS.  

2. El veredicte del jurat serà inapel·lable i es farà públic amb posterioritat al dia 30 d’abril de 

2016.  

3. Qualsevol dubte sobre la interpretació d’aquestes bases o qualsevol incidència que es 

produeixi durant la convocatòria, així com qualsevol aspecte no regulat per les bases, ha de ser 

resolt pel jurat del concurs. 

4. Si es considera que no hi ha cap candidatura amb prou mèrits, el premi es pot declarar 

desert. 

5. El jurat ha de prendre acta de les seves deliberacions i ha d’elevar la proposta de resolució a 

l’òrgan de resolució del premi. 

10. Premi 

1. El premi està dotat amb la quantitat de 200€. 

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

3. En cas que s’atorguin mencions  especials, no s’adjudicarà cap dotació econòmica. 

4. El premi es lliurarà en un acte oficial de la URV, amb posterioritat a la resolució del premi.  

5. Que el guardonat no assisteixi  a l’acte del lliurament del premi s’interpretarà com una 

renúncia al premi corresponent. En tot cas, s’haurà de sol·licitar al Consell d’Estudiants 

l’autorització perquè el recolli una persona diferent a l’autor.  

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. 
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12. Reserva dels drets de reproducció 

1. La Universitat Rovira i Virgili tindrà el dret no exclusiu de reproduir-les per a la seva 

publicació en l'àmbit de les seves activitats pròpies i sense ànim de lucre, fent constar sempre 

el corresponent copyright amb el nom de l'autor. 

2. Els autors cedeixen de forma gratuïta els drets d’explotació del disseny guanyador sense 

dret a cap contraprestació, a excepció del dret a l’obtenció del premi corresponent regulat a la 

Base 10. 

13. Publicació de les obres premiades 

L’obra premiada serà  publicada a través del web del Consell d’Estudiants 

(www.urv.cat/consellestudiants) i a través d’aquells mitjans que es considerin oportuns.  

14. Òrgan competent per la resolució 

Serà competent per a la resolució la Copresidència del Consell d’Estudiants de la URV. 

15. Notificació de la resolució  

1. La resolució es publicarà a la pàgina web del Consell d’Estudiants de la URV.  

2. La resolució serà comunicada al guanyador del Concurs literari a través del mitjà més 

efectiu.  

3. La resolució expressa de concessió del premi no exhaureix la via administrativa. Les 

persones interessades poden interposar recurs davant la Copresidència del Consell 

d’Estudiants en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació o notificació, 

o bé recurs d’alçada davant del Vicerectorat d’Estudiants en el mateix termini, de conformitat 

amb el que determinen els Articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 

jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per 

la Llei 4/1999, de 13 de gener. 

16. Pagament i justificació 

1. El pagament del premi s’efectua directament a la persona beneficiària mitjançant un  

transferència bancària, un cop publicada la resolució d’adjudicació. 

2. La presentació de l’obra literària s’entén com a justificació del premi. 

17. Obres no premiades 

Les obres que no resultin premiades podran ser recollides a l’Oficina de l’Estudiant durant els 

15 dies següents al lliurament del premi. 

http://www.urv.cat/consellestudiants
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18. Acceptació de les bases i de la normativa d’aplicació 

1. La participació en aquest premi implica l’acceptació de les bases 

2. En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, s'apliquen els preceptes continguts 

a la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 

públiques de Catalunya i a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

 

A Tarragona , el dia 31 de març de 2016 

 

Co-presidència del Consell d’Estudiants de la Universitat Rovira i Virgili 

 


