
Concurs #catésdelleiURV 

Bases de la convocatòria 

1. Objecte 

El Servei Lingüístic i la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat 

Rovira i Virgili (URV) convoquen el concurs #catésdelleiURV amb dos 

objectius: d’una banda, contribuir a la campanya «En català, també és de 

llei», que impulsa la Generalitat de Catalunya per promoure l’ús del català a 

la justícia, i de l’altra, fomentar la participació de les comunitats virtuals de 

la URV a les xarxes socials. 

2. Forma de participació  

Per participar en el concurs s’ha de tenir un compte a Twitter o Facebook i 

publicar en qualsevol d’aquestes xarxes socials (o en totes dues) un text 

que compleixi les característiques que s’especifiquen al punt 3 d’aquestes 

bases.  

El text que es publiqui ha d’anar acompanyat de l’etiqueta #catésdelleiURV 

(tant al Facebook com al Twitter), sens perjudici d’altres etiquetes que la 

persona que participi en el concurs hi vulgui incloure. 

Cal tenir en compte que, al Facebook, la publicació s’ha de fer de forma 

pública, en obert, configurant la privacitat perquè sigui visible més enllà 

dels amics de l’usuari, ja que només d’aquesta manera s’eliminen les 

restriccions d’accés a l’hora de buscar els continguts vinculats amb 

l’etiqueta.  

Quan finalitzi el concurs, els participants hauran de ser seguidors dels 

compte o dels comptes de Llengües URV a Twitter o Facebook, segons la 

xarxa social en què hagin decidit de participar. El fet d’incloure a la 

publicació l'etiqueta #catésdelleiURV suposa la participació automàtica en el 

concurs i, consegüentment, implica que l’autor accepta les bases per les 

quals es regeix.  

Cada participant només pot fer una publicació en cada xarxa social. Fer-ne 

més d'una comporta la desqualificació. 

http://www.gencat.cat/llengua/justicia/
http://www.gencat.cat/llengua/justicia/
https://twitter.com/llenguesURV
https://www.facebook.com/pages/Lleng%C3%BCes-URV/370999426381921?ref=hl


3. Característiques dels textos  

Per participar en el concurs només cal especificar una acció que es pugui fer 

en català en el món de la justícia, en la línia del que mostra la campanya 

«En català, també és de llei» (per exemple: «Tinc dret a fer servir el català 

en qualsevol declaració oral.» o «El meu advocat m'ha de representar en 

català.»). 

4. Condicions de participació 

Pot participar en el concurs qualsevol membre de la URV (estudiants, PDI o 

PAS) que segueixi el compte de Facebook o de Twitter de Llengües URV i no 

hagi estat implicat en la definició o preparació d’aquest concurs. 

5. Termini 

Es pot participar en el concurs del 4 al 15 de maig (tots dos inclosos).  

6. Premi 

El premi és el pagament de l’import de la matrícula del curs de qualsevol 

llengua organitzat pel Servei Lingüístic, que ha d’escollir el guanyador. 

Aquesta matrícula es podrà formalitzar durant els anys naturals 2015 i 

2016. El premi és personal i intransferible.  

El guanyador se seleccionarà a través d’un sorteig entre els concursants que 

publiquin un text que compleixi les característiques especificades al punt 3 

d’aquestes bases. Aquest sorteig tindrà lloc entre el 18 i el 22 de maig, a 

càrrec d'una comissió integrada per un representant de la Facultat de 

Ciències Jurídiques, un representant del Servei Lingüístic i un estudiant de 

la URV. El mateix dia del sorteig es publicarà el nom del guanyador, a 

través del Facebook i el Twitter de Llengües URV. 

L’organització es posarà en contacte amb el guanyador mitjançant el perfil 

amb què ha participat al concurs. En aquesta comunicació, el guanyador 

rebrà instruccions per posar-se en contacte amb l’organització i facilitar el 

nom i cognoms reals complets, el número de telèfon i l’adreça postal. 

L’organització pot recollir tota la informació necessària per recollir concedir 

el premi. 



El guanyador accepta que el seu nom sigui publicat als suports web i als 

perfils socials de la Universitat, i també que els seus noms d’usuari i 

imatges de perfil siguin mostrats en els perfils socials de la URV. 

7. Normes de control i de seguretat 

La URV pot prendre les mesures necessàries per evitar conductes 

fraudulentes durant el concurs o l’incompliment de normes en prejudici d’un 

altre concursant. 

Es prohibeix participar en el concurs amb més d’un perfil en qualsevol de les 

xarxes, amb perfils falsos o suplantant la identitat. També es poden 

excloure participants amb continguts que no es considerin oportuns. 

8. Propietat intel·lectual 

Les persones participants 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, inclosa la 

seva explotació a la xarxa d’Internet, sense finalitats lucratives. 

9. Acceptació de les bases 

La participació en aquest concurs suposa acceptar plenament aquestes 

bases. Qualsevol dubte a l’hora d’interpretar-les o qualsevol incidència que 

es produeixi durant la vigència de la convocatòria han de ser resolts per la 

comissió esmentada, les decisions de la qual són inapel·lables. 

10. Informació addicional 

L’organització no es fa responsable de cap problema o error tècnic d’un 

sistema informàtic en línia, servidor o proveïdor, equip informàtic o error de 

programari de qualsevol correu electrònic que pugui produir-se.  

La participació en el concurs implica acceptar les condicions d’ús de Twitter i 

Facebook. 

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

a llengües@urv.cat. 
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