
 

   

 
 
 
 

BASES VII CONCURS FOTOGRAFIA DE LA CÀTEDRA D’ECONOMIA LOCAL I REGIONAL 
 
 
1. Objecte de la convocatòria 
 
La Càtedra d’Economia Local i Regional organitza el VI Concurs de Fotografia Digital CELIR. 
L’objectiu d’aquest concurs és impulsar el coneixement de l’economia del territori amb imatges. 
Per això volem que ens féssiu arribar una fotografia o conjunt integrat de fotografies que 
representi un producte o sector econòmic característic de les Terres de l’Ebre. 

 

2. Participants 
 

El concurs està obert a tots els membres de la comunitat universitària del campus Terres de 
l’Ebre de la URV (estudiants, PDI i PAS). 
 

3. Criteris de selecció 
 
Cada participant pot presentar una fotografia en color en format digital. Els autors han de poder 
garantir que les imatges són originals i inèdites, que en són els autors legítims i, per tant, en 
tenen tots els drets, així com que la imatge no vulnera els drets de terceres persones. La 
Universitat Rovira i Virgili no es fa responsable dels perjudicis que pugui comportar                                        
l’ incompliment d’aquests requisits i es reserva la possibilitat d’exercir les accions legals que 
consideri oportunes si es produeix un conflicte per aquests motius. 
 
Quedarà exclosa la fotografia en que hi constin persones clarament identificables, especialment 
imatges d’infants. 
 
Els criteris que es valoraran a l’hora de seleccionar les fotografies guanyadores seran la seva 
qualitat i la seva capacitat per representar, des d’un enfocament positiu, la idea de 
desenvolupament del territori de les Terres de l’Ebre.  
 
Així mateix, i a banda de la fotografia, els candidats/es hauran de lliurar un text indicant les 
principals característiques, valors i motivacions de la fotografia presentada.  
 
 



4. Format

Les fotografies es presentaran en format JPG i disposició vertical. Han de tenir una alçària 
mínima de 30 cm (equivalents a 3.543 píxels) i una resolució mínima 72 dpi per a la seva 
publicació en suport imprès.  

5. Termini

Les fotografies es podran lliurar des de les 9 hores del dia 20 d’abril fins les 22 hores del dia 
10 de maig de 2021 a l’adreça de correu electrònic economialocal@urv.cat, utilitzant la opció 
de confirmació de lectura. Els treballs es consideraran lliurats un cop s’hagi rebut la 
confirmació. En el correu s’indicarà el nom de l’autor i un telèfon de contacte. 

No optaran als premis els treballs que no compleixin els requisits anteriors. 

6. Selecció

Les fotografies guanyadores les decidiran un Jurat format  pel Director de la Càtedra d’Economia 
Local i Regional i  altres membres de la direcció del Campus Terres de l’Ebre de la URV, els quals 
seran els encarregats d’escollir tres fotografies guanyadores. La comissió podrà declarar desert 
el concurs. 

El Jurat pot proposar una llista de reserva prioritzada, integrada per persones seleccionades que 
no hagin estat guardonades. En els casos de renúncia d'algun guardonat el Jurat podrà atorgar 
el premi a la candidatura que correspongui segons l'ordre de prelació de la llista de reserva. 

Aquells aspectes que no estiguin regulats en les bases els resoldrà el Jurat del premi. La resolució 
del Jurat serà comunicada a les persones premiades, per correu electrònic i a la pàgina web de 
la Càtedra d’Economia Local i Regional : 

http://www.urv.cat/catedres/economia_local_regional/ 

Contra la resolució del jurat es pot interposar recurs d’alçada davant del rector en el termini 
d’un mes a comptar des de l’endemà de la data de notificació o publicació del resultat. 

7. Premis i entrega

La fotografia guanyadora serà la imatge de la portada de l’Informe d’Economia Local 2020 i rebrà 
un premi de 300€. Hi i haurà un segon premi de 200€ i un tercer premi de 100€. A més a més, 
els premiats rebran també un exemplar de l’IEL 2020. 

8. Drets

Els drets d’explotació, reproducció, comunicació i difusió pública, inclosa la difusió a Internet, la 
transformació i la distribució de les obres premiades quedaran en propietat de la URV per temps 
indefinit. El participant manifesta i garanteix que és l’únic autor de la/les fotografies i titular de 
tots els drets d’autor sobre la/les fotografia/es que presenta al concurs. 
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9. Acceptació de les bases i normativa d’aplicació 
 
La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació d’aquestes bases.  Qualsevol dubte 
sobre la interpretació d’aquestes bases o incidència que es pugui produir durant tot el període 
de vigència d’aquesta convocatòria els ha de resoldre el jurat del concurs, i les seves decisions 
són inapel·lables. 
 
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases s’apliquen els preceptes continguts a 
la Llei 26/2010, de 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. 
 

10. Protecció de dades 
 
D’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, les dades dels concursants seran incorporades a un fitxer amb finalitats relacionades 
amb la convocatòria. Els concursants poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició a l’adreça electrònica economialocal@urv.cat. 

 
Per resoldre qualsevol dubte sobre el concurs us podeu adreçar a economialocal@urv.cat 

 


