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BASES DEL CONCURS DE DISSENY DEL LOGOTIP ANUNCIADOR DE LES FESTES
QUINQUENNALS D’ULLDECONA 2019
1. Objecte del concurs
Aquest concurs té per finalitat potenciar la participació ciutadana en l’elaboració del disseny del logotip per
promocionar les Festes Quinquennals d’Ulldecona 2019, que organitza la regidoria de Festes de
l’Ajuntament d’Ulldecona.
2. Participants
1. Pot participar en aquest concurs qualsevol persona física o jurídica que ho desitgi i que reuneixi els
requisits esmentats a continuació.
2. Si es tracta de persones físiques, hauran de ser majors de 16 anys en el moment de la inscripció, i
estar empadronades actualment o haver estat empadronades, en algun moment, al municipi
d’Ulldecona.
3. En tot cas, les persones menors de 18 anys han d’aportar una autorització dels pares/mares, tutors
i/o representants legals en què s'expressi que autoritzen el/la menor a presentar-se al concurs, i que
autoritzen la cessió dels drets de reproducció del disseny (Annex III).
4. Si es tracta de persones jurídiques, hauran d'estar legalment constituïdes i tenir la seva seu social al
municipi d'Ulldecona.
3. Tema
El disseny del logotip és lliure però haurà de ser representatiu de les Festes Quinquennals d'Ulldecona i
haurà de tenir una clara finalitat divulgativa d'aquest esdeveniment.
Les obres a concurs han de ser originals i inèdites, i han d'estar lliures de drets de propietat.
4. Premis
El treball premiat s'utilitzarà com a logotip promocional de les Festes Quinquennals d’Ulldecona 2019 i
s'atorgarà un premi en metàl·lic de 350 €.
5. Documentació a presentar
a) Sol·licitud de participació, d’acord amb el model Annex I.
b) Breu memòria explicativa del treball que es presenta.
c) Annex II (declaració d’obra inèdita i autorització de cessió dels drets de reproducció de l'obra).
d) Annex III (autorització a menors d’edat per a participació en concurs).
6. Requisits
1. Es podran presentar un màxim de dos treballs per autor/a.
2. Els/les autors/es es presentaran al concurs obligatòriament amb pseudònim.
3. La presentació de les obres a concurs comporta la total acceptació d’aquestes bases.
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4. Cada obra ha de tenir dos tipus de presentació (A4): en cartó ploma i en format digital (TIFF, PNG,
PDF).
5. El treball ha de ser apte per a la seva reproducció a impremta.
6. Cada disseny ha d'anar dintre d'un sobre tancat, a l'exterior del qual només hi constarà un
pseudònim i el títol del disseny.
I s'acompanyarà d'un altre sobre tancat amb el mateix pseudònim i títol del disseny a fora, en el qual
constarà la documentació requerida en la base 5.b), c) i d) (aquesta última només en el cas de tractar-se
d'un menor d'edat).
Ambdós sobres tancats es presentaran conjuntament amb la sol·licitud de participació, d'acord amb el
model de l'Annex I.
7. Presentació
Els treballs poden lliurar-se personalment o enviar-se per correu certificat administratiu i correctament
empaquetats per evitar desperfectes, al registre d'entrada de l'Ajuntament d'Ulldecona, Carrer Major,
número 49, 43550 d'Ulldecona, de 10.00 a 14.00 hores.
El termini de presentació acabarà el dia 13 d'agost de 2018, a les 14.00 hores.
8. Cessió de drets
1. El disseny guanyador quedarà en propietat de l'Ajuntament d'Ulldecona per a la publicitat de les
Festes Quinquennals, tot reservant-se el dret a reproduir-lo a tamany natural o reduït. Amb aquesta
finalitat, els participants en aquest concurs, en el sobre tancat que presentaran juntament amb la
seva obra, hauran d'incloure la declaració de cessió de drets degudament signada, d'acord amb
l'Annex II.
2. Els dissenys no premiats podran ser retirats pels seus autors o per les persones a qui autoritzin, fins
al dia 30 d'octubre de 2018. Transcorregut aquest termini, s'entendrà que l'autor/a cedeix la seva
propietat a l'Ajuntament, podent aquest donar-li l'ús que consideri més convenient.
3. Serà responsabilitat del concursant qualsevol reclamació que pugui produir-se en relació amb
l'autoria del disseny i el seu possible plagi.
El disseny guanyador podrà ser publicat en la revista d'Ulldecona, en la pàgina web de l'Ajuntament
d'Ulldecona, en mitjans de comunicació i premsa, així com utilitzat per a la seva impressió sobre teixits, tela,
metacrilats, pins, o qualsevol altra reproducció.
9. Jurat: Composició
1. El Jurat, una vegada finalitzat el període de presentació dels treballs es reunirà a l'efecte de
seleccionar el/la guanyador/a del logotip de les Festes Quinquennals d'Ulldecona 2019.
2. Si les obres presentades no reuneixen la qualitat suficient, el Jurat es reserva el dret de declarar
desert el concurs.
3. Cada membre del jurat donarà la seva puntuació individualment i la suma total de tots els membres
que el formen serà el valor definitiu. En cas d'empat la Presidenta tindrà el vot de qualitat.
S'aixecarà acta on constarà el nom del/de la guanyador/a del premi.
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4. El jurat estarà format pels següents membres:
- Presidenta: Sra. Alcaldessa d'Ulldecona o regidor/a en qui delegui.
- Vocals:
La regidoria de Festes.
Un representant de Turisme.
Un representant de cadascun dels grups municipals amb representació al ple de
l'Ajuntament d'Ulldecona.
- Secretari/ària: Un/a funcionari/ària de l'Ajuntament d'Ulldecona.
5. El jurat, a l'hora de valorar els treballs, tindrà en compte els següents criteris d'avaluació, i en la
valoració podrà ser assistit per professionals en disseny gràfic, si s'escau:
- Creativitat
- Composició
- Disseny
- Originalitat
- Relació amb la festivitat
10. Veredicte
1. El fet de participar en el concurs suposa l'acceptació de les bases, del veredicte, i també de les
decisions del jurat.

2. El lliurament del premi es farà en acte públic, que es comunicarà personalment al guanyador i se'n
farà difusió al web de l'Ajuntament d'Ulldecona (www.ulldecona.cat).
11. Disposició addicional
L'òrgan competent per a l'atorgament dels premis es reserva el dret d'interpretar i, si s'escau, resoldre els
dubtes o discrepàncies que sorgeixin en relació a les presents bases.
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