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BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL 
PREMI ANTONI PEDROL I RIUS 

A LA MILLOR TESI DOCTORAL EN DRET LOCAL 
(III edició. 2020) 

 
 
La Càtedra d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martín, conjuntament amb la Facultat 
de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili (URV), amb la col·laboració de la 
Diputació de Tarragona, convoquen, d’acord amb els principis de publicitat, 
transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació, la III edició del Premi Antoni 
Pedrol i Rius a la millor tesi doctoral en dret local de 2020.  
 
La finalitat d’aquesta convocatòria és distingir i premiar a les autores o als autors, per a 
la seva contribució a la generació de coneixement en les disciplines que conformen el 
dret local, que presentin les millors tesis doctorals des de la perspectiva d’anàlisi de 
l’ordenament jurídic internacional, europeu, espanyol, autonòmic i/o local. 
 
Aquesta convocatòria té el doble objectiu de reconèixer i estimular la carrera 
investigadora i la difusió d'estudis relacionats amb les línies estratègiques de recerca en 
dret local promogudes per la Càtedra d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martín; 
així com incrementar la visibilitat d’aquests estudis en el panorama científic i acadèmic. 
 
La Càtedra d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martín per a dur a terme les seves 
activitats compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona i el suport de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, l’Ajuntament de Tortosa, l’Ajuntament 
de la Pobla de Mafumet i de SIRUSA. 
 
 
Bases 
 
1a. Objecte 
 
El Premi Antoni Pedrol i Rius a la millor tesi doctoral en dret local reconeix cada any les 
millors tesis doctorals llegides, defensades i jutjades pel Tribunal corresponent a 
qualsevol Universitat espanyola i la qualificació global de les quals sigui la màxima 
qualificació equivalent a excel·lent i amb menció cum laude. 
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El Premi Antoni Pedrol i Rius 2020 es presenta en dues modalitats: 
 

• Modalitat 1.- Premi a la millor tesi doctoral en dret local ja publicada o acceptada 
per a la seva publicació per alguna editorial. 

 
• Modalitat 2.- Premi a la millor tesi doctoral en dret local no publicada ni 

acceptada per a la seva publicació per cap editorial. 
 

2a. Característiques  
 
Podran participar en aquesta convocatòria aquelles persones que hagin llegit i defensat 
la Tesi Doctoral davant el tribunal corresponent de qualsevol universitat espanyola 
durant el període acadèmic 2019-2020, comprenent el període entre l’1 de novembre 
de 2019 i el 31 d’octubre de 2020 i que la qualificació obtinguda hagi estat d’excel·lent i 
amb menció cum laude.  
 
Les tesis doctorals que es presentin no han d’haver estat premiades amb anterioritat. 
 

• Modalitat 1.- Es requerirà, a més, que la tesi doctoral estigui publicada o 
acceptada per a la seva publicació en el moment de tancament del termini de 
presentació de sol·licituds. 

 
• Modalitat 2.- Es requerirà que la tesi doctoral no estigui publicada, ni acceptada 

per a la seva publicació en el moment de tancament del termini de presentació 
de sol·licituds i que no es comprometi la seva publicació amb cap editorial abans 
d’adoptar-se la decisió sobre l’atorgament del Premi Antoni Pedrol i Rius 2020. 
La publicació queda condicionada al compromís de l’autor o l’autora a 
l’adaptació del text per a la seva publicació, d’acord amb l’extensió requerida per 
l’editorial i el pressupost disponible. 

 
 
3a. Línies de recerca 
 
Les tesis doctorals que podran participar en aquesta convocatòria hauran de destacar 
pel seu elevat valor científic i acadèmic sobre les diverses disciplines que conformen el 
dret i el govern locals i hauran d’emmarcar-se en algun dels àmbits de recerca següents: 
 

1. Anàlisi del dret i el govern locals a l’ordenament jurídic internacional i europeu, 
tot incloent la Unió Europea i el Consell d’Europa.  
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2. Anàlisis del dret i govern local a l’ordenament jurídic espanyol y el propi de les 

Comunitats Autònomes (amb inclusió de tots els àmbits jurídics: dret 
constitucional, dret penal, dret administratiu, dret financer, filosofia del dret,...) 

3. Anàlisi del dret i el govern locals a l’ordenament jurídic català. 
4. Dret i govern locals comparat. 
5. Anàlisi dels diferents àmbits materials, sectorials o funcionals propis del dret i 

dels govern locals. 
 
 
4a. Dotació 
 
La dotació del Premi Antoni Pedrol i Rius a la millor tesis doctoral en dret local 2020 
consistirà: 
 

• Modalitat 1.- Lliurament de 1.000.- € a l’autor o autora i atorgament d’un 
diploma acreditatiu.  

 
• Modalitat 2.-  Publicació de la tesi en paper i en format electrònic , sense que el 

cost de la publicació pugui superar l’import màxim de 3.000.- €, i atorgament 
d’un diploma acreditatiu. 

 
 
5a. Sol·licituds 
 
Les persones interessades hauran de formalitzar la seva sol·licitud de participació 
seguint les instruccions indicades a la pàgina web de la Càtedra d’Estudis Jurídics Locals 
Màrius Viadel i Martín (http://www.dret-public.urv.cat/ca/catedres/estudis-juridics-
locals/), d’acord amb els passos següents:  
 

1. Sol·licitud.- El formulari de participació haurà d’emplenar-se amb les dades de 
caràcter personal, acadèmic i professional. Un cop registrat el formulari de 
participació, les dades no seran modificables, per la qual cosa es recomana 
comprovar la informació facilitada abans d’enviar el formulari.  

 
2. Documentació.- Tota la documentació requerida a la base 6a. d’aquesta 

convocatòria s’haurà d’ajuntar en format PDF i la seva mida no podrà excedir 
dels 100 MB.  
 

3. Presentació.- El formulari de participació i tota la documentació requerida 
s’hauran d’enviar per correu electrònic a l’adreça dretlocal@urv.cat, que serà 
contestat amb un document oficial de sol·licitud amb un número de referència.  

http://www.dret-public.urv.cat/ca/catedres/estudis-juridics-locals/
http://www.dret-public.urv.cat/ca/catedres/estudis-juridics-locals/
mailto:dretlocal@urv.cat
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Només en el cas que la mida les tesis doctorals excedeixin els 100MB, les 
persones participants podran presentar el document en format digital (CD o 
DVD) i lliurar-lo de forma física o per correu certificat a la Secretaria del Grup de 
Recerca de Territori, Ciutadania i Sostenibilitat de la URV. En aquest cas, s’haurà 
de presentar a més a més un escrit en el que s’identifiqui la persona participant.  
 
Les sol·licituds físiques també podran entregar-se per missatgeria o per correu 
postal certificat en qualsevol oficina de correus. Quan les sol·licituds s’enviïn a 
través de les oficines de correus, s’hauran de remetre a l’adreça de la Secretaria 
del Grup de Recerca de Territori, Ciutadania i Sostenibilitat de la URV, Campus 
Catalunya, Av. Catalunya, 35, 43002, Tarragona. La persona sol·licitant ha  
 
d’acreditar l’enviament de la sol·licitud dins del termini de presentació per mitjà 
de la remissió del justificant d’enviament a l’adreça de correu electrònic: 
dretlocal@urv.cat. 
 
No seran admeses les sol·licituds enviades a través de les oficines de correus 
sense que es remeti el justificant d’enviament. Transcorreguts deu dies naturals 
sense que la Secretaria del Grup de Recerca de Territori, Ciutadania i 
Sostenibilitat de la URV hagi rebut la sol·licitud, aquesta no serà admesa.  

 
4. Formalització.- Per a formalitzar la inscripció al Premi Antoni Pedrol i Rius a la 

millor tesi doctoral en dret local 2020 és necessari que el document oficial de 
sol·licitud sigui presentat davant del Registre General de la URV (físicament o 
telemàticament). 
 
Per a cadascuna d’aquestes opcions s’hauran de seguir les següents indicacions:  
 

• Presentació telemàtica: sols per a sol·licituds amb firma digital. 
S’adjuntarà el document oficial de sol·licitud signat.  

 
• Presentació física: El document oficial de sol·licitud signat es presentarà 

en el Registre General de la URV.  
 
Per a qualsevol dubte relacionat amb aquestes bases, la presentació de la sol·licitud i de 
la documentació, es contactarà a través del correu electrònic esmentat.  
 
 
 
 
 
 

mailto:dretlocal@urv.cat
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6a. Documentació  
 
Les persones participants presentaran tota la documentació descrita a continuació per 
a formalitzar la seva participació en el Premi Antoni Pedrol i Rius a la millor tesi doctoral 
en dret local 2020:  
  

1. Fotocòpia del Document Nacional d’ Identitat o NIE o Passaport.  
2. Fotocòpia del certificat expedit per l’autoritat acadèmica competent de la 

Universitat o la institució on s’hagi defensat la tesi doctoral que es presenta, on 
hi consti la qualificació, el director i la data de defensa de la tesi doctoral.  

3. Una còpia de la tesi doctoral en format digital i una còpia en paper.  
4. Resum en castellà, català i/o anglès de la tesi doctoral, que tindrà una extensió 

màxima de cinc pàgines, en el que obligatòriament s’hauran d’incloure els 
següents conceptes: objecte de l’estudi, material i metodologia utilitzada i 
resultats obtinguts.  

5. Una breu justificació en castellà, d’un màxim de dues pàgines, que reflecteixi el 
valor i la importància de la investigació i la seva aportació al dret o al govern 
locals.  
 

6. Un curriculum vitae breu de la persona sol·licitant (amb una extensió màxima de 
4 pàgines).  

7. A la modalitat 1.- Justificació de la publicació de la tesi doctoral o del compromís 
d’acceptació per a la seva publicació per part d’alguna editorial.  

8. A la modalitat 2.- Declaració responsable conforme la tesi doctoral no ha estat 
publicada i no està compromesa la seva publicació, ni es comprometrà amb cap 
editorial abans d’adoptar-se la decisió sobre l’atorgament del Premi Antoni 
Pedrol i Rius. 

 
A més d’aquesta documentació, les persones participants han de presentar la sol·licitud 
de participació d’acord amb la base 4a. d’aquesta convocatòria. 
 
 
7a. Termini  
 
El termini de presentació de les sol·licituds s’iniciarà al dia següent de la publicació de 
l’anunci d’aquesta convocatòria a la pàgina web de la Càtedra d’Estudis Jurídics Locals 
Màrius Viadel i Martín de la URV (http://www.dret-public.urv.cat/catedres/catedra-
estudis-juridics-locals-marius-viadel-martin/) i finalitzarà el 28 de febrer de 2021 a les 
00.00 hores.  
 
 

http://www.dret-public.urv.cat/catedres/catedra-estudis-juridics-locals-marius-viadel-martin/
http://www.dret-public.urv.cat/catedres/catedra-estudis-juridics-locals-marius-viadel-martin/
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El termini d’esmena de la documentació a presentar detallada a la base 6a. serà de deu 
dies hàbils i es publicarà a la pàgina web de la de la Càtedra d’Estudis Jurídics Locals 
Màrius Viadel i Martín. Del termini i contingut de l’esmena se n’informarà a les persones 
participants afectades.  
 
Si les persones participants no remetessin a la Secretaria del Grup de Recerca de 
Territori, Ciutadania i Sostenibilitat de la URV la documentació sol·licitada en temps i 
forma, la sol·licitud de participació quedarà exclosa d’aquesta convocatòria. 
 
 
8a. Avaluació 
 
Cadascuna de les tesis doctorals presentades podrà obtenir una puntuació màxima de 
100 punts, d’acord amb els barems següents:  
 

1. Qualitat científica (màxim de 45 punts) 
• Concreció, claredat i coherència amb el desenvolupament dels objectius (de 

0 a 15 punts)  
• Adequació de la metodologia i disseny de la recerca (de 0 a 15 punts) 
• Caràcter innovador (de 0 a 15 punts)  

 
2. Idoneïtat del contingut (màxim de 35 punts) 

• Anàlisi jurídica de la temàtica local de la tesi (de 0 a 20 punts)  
• Vinculació de la temàtica local investigada amb les línies de recerca 

assenyalades (de 0 a 15 punts) 
 

3. Idoneïtat de les conclusions (màxim de 20 punts) 
• Solidesa metodològica i rigor científic de les conclusions (de 0 a 10 punts) 
• Repercussió de les conclusions a l’evolució del dret i el govern locals (de 0 a 

10 punts). 
 
En el cas de què les dues tesis doctorals que hagin obtingut les puntuacions més 
elevades en cadascuna de les modalitats, coincideixin en la puntuació, el Jurat en 
proposarà motivadament la designació d’una d’elles com a guanyadora del Premi Antoni 
Pedrol i Rius a la millor tesi doctoral en dret local 2020, en la modalitat corresponent. 
 
 
9a. Jurat 
 
El Jurat del Premi Antoni Pedrol i Rius a la millor tesi doctoral en dret local 2020 estarà 
format per tres membres:  
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• La directora o el director de la Càtedra d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i 

Martín o persona en qui delegui, com a presidenta o president. 
• Dos vocals designats per la direcció entre el personal docent i investigador 

especialitzats en dret i govern locals de prestigi reconegut. 
  
La subdirectora o el subdirector de la Càtedra d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i 
Martín, exercirà les funcions de secretaria, amb veu però sense vot. 
 
 
10a. Resolució  
 
El termini per a la resolució d’aquesta convocatòria serà com a màxim de noranta dies 
des de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds.  
 
La resolució es notificarà a les persones premiades i serà publicada a la pàgina web de 
la Càtedra d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martín (http://www.dret-
public.urv.cat/catedres/catedra-estudis-juridics-locals-marius-viadel-martin/).  
 
Un cop resolta aquesta convocatòria i en el termini de 10 dies naturals, la Càtedra 
d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martín, procedirà a la destrucció dels arxius 
presentats corresponents a les tesis no premiades. 
 
 
Tarragona, 1 de gener de 2021. 

http://www.dret-public.urv.cat/catedres/catedra-estudis-juridics-locals-marius-viadel-martin/
http://www.dret-public.urv.cat/catedres/catedra-estudis-juridics-locals-marius-viadel-martin/
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