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III CONCURS DE MICRORELATS JURÍDICS 

La Facultat de Dret, amb motiu de la festivitat de Sant Raimon de Penyafort, 

convoca el III Concurs de Microrelats Jurídics de conformitat amb les següents 

BASES 

1. Podran presentar-se al concurs tots els estudiants, personal d'administració i 

serveis i personal docent i investigador de la Universitat d'Alacant. 

2. Els microrelats hauran de portar un títol i tindran una extensió màxima de 

200 paraules, incloent-hi les que formen el títol. 

3. Els textos, que podran estar redactats en valencià o en castellà, s'iniciaran 

amb la frase: “Tot era tan evident que vaig sospitar que hi havia una cosa 

més...”. Cada concursant podrà presentar un màxim d'un treball. 

4. Els microrelats presentats versaran sobre temàtica jurídica, seran originals i 

inèdits i no hauran d’haver sigut premiats en concursos anteriors.  

5. Les obres hauran de ser enviades a l'adreça de correu electrònic 

derecho.cultura@ua.es de la Facultat de Dret, sota l'assumpte III Concurs de 

Microrelats Jurídics i seran incloses dins del cos del correu amb indicació de les 

dades de l'autora o autor següents: nom i cognoms, centre d'estudis o de treball, 

telèfon de contacte i correu electrònic. El termini màxim de presentació 

finalitzarà a les 00:00 h del dia 10 de febrer. 

6. El jurat estarà constituït per: 

 El vicerector de Cultura, Esports i Política Lingüística o persona en qui 

delegue. 

 El degà de la Facultat de Dret o persona en qui delegue. 

 La vicedegana de Cultura, Comunicació i Promoció Lingüística. 

 L'administrador delegat del centre o persona en qui delegue. 
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 El delegat de la Delegació d'Estudiants de la Facultat de Dret o persona 

en qui delegue. 

La decisió del jurat es farà publica el dia 20 de febrer en la pàgina web de la 

Facultat de Dret. 

7. Premis: 

Primer premi: una Tablet BQ Edison 3 mini 16G 8” 

Segon premi: un E-Book Energy system Screenlinguth 6” 

Tercer premi: un Urban Revolt power bank mAh 

8. El lliurament de premis tindrà lloc en un acte públic el dia i l’hora anunciats 

amb la deguda antelació, dins de la setmana cultural. 

9. Les i els participants cediran a la Universitat d'Alacant amb caràcter gratuït: 

- El dret a reproduir, distribuir i difondre total o parcialment, a través del 

qualsevol procediment i/o mitjà, tangible o intangible, on-line o off-line els 

textos presentats a concurs per a finalitats acadèmiques o de difusió de la 

Universitat i els seus estudis, fent constar en tot cas la seua autoria. 

- El dret a transformar els textos tècnicament en la mesura en què açò siga 

necessari per a adequar-les al format, imatge o aparença d'Internet o qualsevol 

altra tecnologia. 

La participació en aquest concurs comporta l'acceptació de totes aquestes bases. 

El jurat pot declarar desert el concurs. 

Qualsevol cas no previst en les presents bases serà resolt pel jurat. 

 


