1.- Objecte del concurs
La regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat, convoca un concurs
per a la creació del logotip destinat a ser la imatge representativa del nou Casal de
Joves en tota la difusió d’informació sobre la mateixa, a través del web i d’altres
documents i elements físics.
Volem llançar un concurs en el qual els i les joves siguin partícips de l'elaboració d'un
logotip, reflectint l’essència del que és el nou Casal.

2.- Requisits de participació
Podrà participar en aquest certamen qualsevol persona, complint els següents
requisits:
-

Els i les participants prendran part de forma individual.

-

Límit de 2 propostes a presentar per cada participant.

-

El disseny ha de ser original i inèdit i no podrà haver sigut presentat en altres
concursos ni usat amb anterioritat. Ha de crear-se exclusivament.

La participació en el concurs suposa l'acceptació íntegra de les presents Bases.

3.- Propietat Intel·lectual
Prendre part en el concurs implica per part de cada participant la cessió a l’Ajuntament
de Torrelles de Llobregat dels drets del disseny, edició, publicació i divulgació des de la
data de resolució, de manera que l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat, passa a ser el
titular dels drets d'explotació sobre el logotip.
L’Ajuntament de Torrelles de Llobregat es reserva el dret d'editar, publicar, emetre o
difondre per qualsevol mitjà el disseny premiat.
L'acceptació d'aquestes bases i l'elecció del disseny guanyador transmeten a
l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat tots els drets d'explotació sobre l'obra de forma

indefinida, de tal manera que el pagament del premi es realitza precisament en
concepte de pagament dels drets d'autor econòmics sobre l'obra seleccionada.
L'acceptació

d'aquestes

bases

suposa

el

reconeixement

exprés

d'aquesta

circumstància.

4.- Premi
S’establirà un únic premi pel guanyador/a dotat de dos-cents euros (200,00€). Aquest
premi, estarà subjecte a les normes fiscals, que si procediren, li serien aplicades.

5.- Format del disseny i requisits tècnics
El disseny del logotip hauria de reflectir el caràcter juvenil, la pluralitat, el respecte i la
programació d’activitats del Casal. Quedaran exclosos tots aquells dissenys que tinguin
connotacions sexistes, xenòfobes, racistes, homòfobes i ofensives contra persones i
institucions.
És aconsellable la utilització de colors que siguin fàcilment traslladables a escala de
grisos per facilitar la realització tant en color com en blanc i negre. Es recomana l’ús
de màxim 3 colors.
S’haurà de presentar el logotip en versió a color i versió monocroma (blanc i negre o
en escala de grisos) que possibiliti la reproducció a una tinta.

El disseny haurà de ser elaborat amb qualsevol tècnica de dibuix digital i haurà de
presentar-se segons les següents especificacions:

-

En format digital i vectorial escalable per aquests últims (.ai, .svg, .pdf, .eps)
amb la major resolució possible 300ppp. En cas que el disseny sigui digital en

format de resolució fixa (.psd, .png, .jpg, .tiff), la mida mínima del disseny serà
de 2.000x2.000 píxels (recomanable la major resolució possible), tenint en
compte que haurà de ser reproduïda en impremta, webs i suports multimèdia.
-

A més el logotip haurà d’adequar-se a les xarxes socials:
● Capçalera Facebook: 851 x 315 píxels
● Imatge perfil Facebook i Instagram: 160 x 160 píxels

Haurà d’incloure el nom del nou equipament.

6.- Terminis
-

Presentació: fins al 31 d’octubre

-

Selecció: del 1 al 4 de novembre

-

Publicació: 5 de novembre

7.- Forma de presentació
Per a poder participar, haureu de lliurar un correu electrònic a joventut@torrelles.cat
amb l’assumpte “LOGOTIP CJ” i constarà:

a) Cos del missatge: haureu d’especificar les vostres dades personals:
•

Nom i cognoms

•

Pseudònim

 DNI
 Telèfon de contacte i correu electrònic (a l'efecte de notificar el resultat
del concurs al o a la guanyador/a).
b) Arxius adjunts:
● Declaració jurada, la qual s'adjunta a les presents bases com a ANNEX1 (majors
d’edat) o ANNEX2 (menors d’edat)

● Arxiu del disseny en els formats especificats en el punt 5 de les presents bases,
al qual li donareu els noms següents:
○ LogoColor_Pseudònim
○ LogoBN_Pseudònim
○ CapFacebook_Pseudònim
○ PerfFacebook_Pseudònim
○ PerfInstagram_Pseudònim

8.- Jurat i resolució
● El jurat estarà format per representants de l’Ajuntament de Torrelles de
Llobregat i professionals relacionats/ades amb el Disseny gràfic i les Belles Arts.
● En cap moment es mostrarà el contingut del correu electrònic, per a
salvaguardar la identitat de l’autor o autora.
● Es notificarà al guanyador/a per telèfon/correu electrònic i es publicarà a la
web de l’Ajuntament.
● No es mantindrà correspondència amb els i les concursants no seleccionades.
● L’elecció del disseny guanyador es farà per consens dels membres del jurat. En
cas de no arribar a un acord, els dissenys candidats es sotmetran a votació sent
el guanyador final el disseny que hagi obtingut més vots.
● El jurat podrà declarar desert el premi si, al seu criteri, els logotips presentats
no s'ajusten als requisits d'aquestes bases o no reuneixen la qualitat suficient.
Així mateix, el jurat queda facultat per a resoldre qualsevol incidència que
pugui produir-se.

9.- Exclusions
Quedaran exclosos del concurs aquells dissenys que:
● Siguin lliurats fora de termini.
● No compleixin els requisits i/o condicions tècniques establertes en l’apartat 5
d’aquestes bases.
● Presentin contradiccions essencials, inexactituds o aspectes incomprensibles.
● Facin referència o siguin còpia d’altres marques i logotips.
● Quedaran excloses també aquelles persones que intentin influir en la decisió
del jurat.
● Tots aquells dissenys que tinguin connotacions sexistes, xenòfobes, racistes,
homòfobes i ofensives contra persones i institucions

9.- Dades personals
D'acord amb l'establert en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de
dades personals i garantia dels drets digitals, s'informa que les dades proporcionades
pels participants, formaran part del fitxer “Concurs logo Casal de Joves 2019”, la
finalitat del qual és la gestió de la participació en aquesta convocatòria, amb titularitat
de l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat amb domicili a la Plaça de l’Ajuntament, 1
08629, Torrelles de Llobregat, Barcelona.

Annex 1
Declaració Jurada (majors d’edat)

El/La

......................................................................................................

............................................,

autor/a

del

disseny

sota

amb

DNI

pseudònim

......................................................................... presentat al concurs “Logotip per al nou
Casal de Joves”.

Manifesto:

a) Que el disseny és original i inèdit.
b) Que dono el consentiment a transmetre a l’Ajuntament de Torrelles de
Llobregat tots els drets d’explotació del meu disseny de forma indefinida si
resulta premiada segons les bases d’aquest concurs.

I per a que consti, signo la present,

Torrelles de Llobregat, a ...... de ................................... de 2019

Annex 2
Declaració Jurada (menors d’edat)

El/La

...................................................................................................

............................................,

com

a

.............................................................................
autor/a

del

disseny

pare/mare/tutor
amb

amb

DNI

legal

de

DNI

...................................

sota

pseudònim

.................................................................................... presentat al concurs “Logotip per
al nou Casal de Joves”.

Manifesto:

a) Que el disseny és original i inèdit.
b) Que dono el consentiment a transmetre a l’Ajuntament de Torrelles de
Llobregat tots els drets d’explotació del meu disseny de forma indefinida si
resulta premiada segons les bases d’aquest concurs.

I per a que consti, signo la present,

Torrelles de Llobregat, a ...... de ................................... de 2019

