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III Concurs de Fotografia Digital URV "Fem recerca!" 

Bases de la convocatòria 

 

1. Objecte 

La Universitat Rovira i Virgili convoca el  III Concurs de Fotografia Digital URV "Fem recerca!". 

Té com a objectiu el d’apropar la ciència i la tecnologia a tots els públics a través d’imatges, i a 

la vegada enriquir l’arxiu gràfic de la URV a través de les fotografies presentades. El concurs 

forma part del programa d’activitats de comunicació i divulgació de la ciència de la Universitat, 

que coordina el Gabinet de Comunicació i Relacions Externes, a través de la Unitat de 

Comunicació de la Ciència (ComCiència). 

 

2. Requisits per participar-hi 

Poden participar en el concurs tots els membres de la comunitat universitària de la URV que 

ho siguin en el moment de presentar les imatges. 

 

3. Característiques del treball 

Les fotografies presentades a concurs poden fer referència a qualsevol disciplina científica i 

tècnica, tant relacionada amb les activitats d’investigació i innovació com amb la divulgació i 

les aplicacions tecnològiques. 

Les fotografies han de ser preses dins dels espais de la Universitat Rovira i Virgili o han de tenir 

relació amb alguna activitat científica o de divulgació de la ciència de la Universitat. 

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; i 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 aquest motiu. 

Les propostes poden tenir un autor individual o col·lectiu. Cada autor pot presentar un màxim 

de 5 propostes referides a un mateix acte o activitat. No hi ha límit per als temes o actes que 

pot tractar un mateix autor, mentre no presenti més de 5 imatges per cada un. 
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4. Presentació de les propostes 

Les imatges s’han de presentar en JPG, amb una resolució de 300 ppp i una grandària d’arxiu 

mínima de 3 MB, i només poden estar retocades en els nivells bàsics de contrast, brillantor, 

balanç i enfocament. 

Cada imatge ha d’anar acompanyada d’un comentari escrit del fet científic que il·lustra, a 

càrrec de l’autor (com a identificació), amb el nom de l’acte fotografiat, la data, el contingut i, 

en cas necessari, els comentaris que consideri l’autor. 

 

5. Termini i lloc de presentació 

Les fotografies s’han de presentar abans del 12 de juny de 2015 a les 23.59h. 

Els treballs es poden presentar per correu electrònic a l’adreça: 

concurs.fotografic@urv.cat 

o en suport físic digital (CD, DVD, llapis de memòria...), dins un sobre adreçat a: 

III Concurs de Fotografia Digital URV "Fem recerca!" 

Gabinet de Comunicació i Relacions Externes 

Rectorat de la URV. C. de l’Escorxador, s/n. 43003 Tarragona 

En tots dos casos, s’ha d’indicar el nom i cognoms, un telèfon de contacte i una adreça de 

correu electrònic. Se’n confirmarà la recepció per correu electrònic. 

No s’admetran fotografies impreses, negatius ni cap altre suport analògic. 

 

6. Selecció del treball guanyador 

El jurat està integrat per la vicerectora de Docència, Estudiants i Comunitat Universitària; el 

vicerector de Política Científica i de Recerca; el cap del Gabinet de Comunicació i Relacions 

Externes; la coordinadora de la Unitat de Comunicació de la Ciència; un fotògraf professional; i 

un representant del Consell d’Estudiants. 

El veredicte del jurat serà inapel·lable i és farà públic durant la primera quinzena del mes de 

juliol, a través dels webs de la URV (www.urv.cat) i de ComCiència (www.comciencia.urv.cat). 

El jurat resoldrà qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases. 

El concurs pot quedar desert. 

El jurat concedeix el premi per una única imatge o sèrie. També té la potestat de concedir fins 

a 5 mencions entre la resta d’obres presentades. 
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7. Premis 

La persona guanyadora rep un premi de 300 euros (a descomptar l’oportuna retenció de 

l’IRPF) i no percebrà cap més contraprestació perquè la Universitat reprodueixi la seva imatge. 

 

8. Utilització de les imatges 

La URV farà una àmplia difusió tant de la proposta guanyadora com d’aquelles que obtinguin 

una menció especial. 

Els autors de les imatges premiades cedeixen a la URV, amb caràcter exclusiu, tots els drets 

d’explotació de la propietat intel·lectual de les propostes que s’hagin presentat, d’acord amb la 

Llei de propietat intel·lectual vigent, sense finalitats lucratives. 

Totes les imatges presentades podran ser utilitzades per la Universitat, tant en els productes 

de comunicació (Diari Digital, Revista URV, web, etc.) com en materials de presentació i/o 

promoció de la institució (catàlegs, exposicions, presentacions, etc.). En tots els casos 

s’esmentarà l’autor i no hi haurà cap contraprestació econòmica. 

 

9. Protecció de dades 

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 

personal, les dades del concursants seran incorporades a un fitxer amb finalitats relacionades 

amb la convocatòria. Els concursants podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 

oposició a través de l’adreça electrònica concurs.fotografic@urv.cat. 

 

10. Acceptació de les bases i normativa d’aplicació 

La participació en el concurs suposa la plena acceptació d’aquestes bases. Qualsevol dubte 

sobre la interpretació d’aquestes bases o qualsevol incidència que es pugui produir durant el 

període de vigència de la convocatòria seran resolts pel jurat, les decisions del qual seran 

inapel·lables. 

En tot allò que no preveuen expressament aquestes bases s'apliquen els preceptes que conté 

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

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

administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

 

Per resoldre qualsevol dubte sobre el concurs o les seves bases, us podeu adreçar 

al correu electrònic comciencia@urv.cat o al telèfon 977 558 024. 
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