
   
 

BASES QUE REGEIXEN EL CONCURS PER AL DISSENY DEL LOGOTIP DE LA 

BIBLIOTECA PÚBLICA DE MOIÀ 

 

1. Objectiu 

L’objectiu del concurs és seleccionar un logotip destinat a ser la imatge de la Biblioteca de 

Moià que es pugui adaptar a espais i formats diversos.  

2. Participants 

Els concurs està obert a qualsevol persona física o jurídica, major de 16 anys. Cada concursant 

podrà presentar fins a dues propostes, anant acompanyades cada una d’elles del seu respectiu 

pseudònim, tal com s’explica a l’apartat cinquè d’aquestes bases. 

3. Propostes 

Les propostes de logotip  hauran de ser originals i inèdites. Els participants es responsabilitzen 

que no hi hagi drets de tercers i seran responsables de qualsevol reclamació o plagi. 

El disseny es pot elaborar en qualsevol estil o tècnica però es valorarà especialment la facilitat i 

possibilitats de reproducció per al conjunt de la imatge gràfica (cartellera, correspondència, 

web, etc.). Els logotips poden ser dissenyats en qualsevol color, però utilitzant un màxim de 

dues tintes. Queda exclòs l’ús de tintes especials (metal·litzats, fluorescents, vernissos...) i 

altres tècniques d’impressió (relleus, troquells...). També caldrà presentar una versió en blanc i 

negre, a l’efecte de reproduccions en diaris i fotocòpies. 

Cada proposta, amb les dues versions, una a dues tintes i l’altra en blanc i negre (to continu) 

s’haurà de presentar en un únic DIN-4 sobre suport rígid (cartó ploma o similar) o llapis de 

memòria USB que contindrà les dues versions en forma TIFF o JPG (a un mínim de 400dpi), i en 

format PDF (vectorial). 

4. Presentació de propostes 

Les obres han d’anar acompanyades d’un sobre tancat amb un pseudònim, que també 

constarà a l’anvers de l’original, i a l’interior del sobre hi ha de constar el nom i cognoms de 

l’autor, l’adreça, el telèfon i el correu electrònic. 

Els originals s’han de presentar a la Biblioteca de Moià. Dins d’un sobre gran que contindrà els 

tres elements obligatoris (suport imprès, suport digital i sobre amb dades). El termini per a la 

presentació finalitzarà el dia 31 de març de 2015. 

 

  



   
 

5. Jurat i veredicte 

La tria del logotip es farà amb dues fases:  

- Primera fase on el jurant estarà constituït per representants de la Biblioteca i de 

l’Ajuntament de Moià, que escolliran quatre obres finalistes d’entre les totes les obres 

presentades. En aquesta primera fase el jurat es reserva el dret de declarar el premi 

desert. 

- Segona fase. Les obres finalistes seran exposades a la Biblioteca, del 13 d’30 d’abril,  

on se sotmetran a votació popular, cada usuari podrà escollir l’obra que més li agradi, 

votant un sol cop i amb la presentació del carnet de la biblioteca com a identificatiu. 

La biblioteca podrà sotmetre a rectificació l’obra guanyadora, d’acord amb l’autor. En 

qualsevol cas, el guanyador es compromet a fer les modificacions necessàries per facilitar la 

reproducció en els suports i les mides que sigui necessari del conjunt de la imatge gràfica. 

El veredicte del jurat es farà públic a través d’un cartell i de les xarxes socials de la biblioteca el 

divendres 8 de maig de 2015. 

6. Premi 

S’estableix un únic premi guanyador del concurs. L’import del premi serà de 300€. El pagament 

del premi es farà per transferència bancària al compte designat, aplicant-se la retenció que 

dicta la llei. 

7. Propietat intel·lectual 

Els participants reconeixen i assumeixen que la imatge gràfica i logotip guanyador serà en 

exclusivitat propietat de l’Ajuntament de Moià a tots els efectes, cedint a l’Ajuntament el dret 

de la propietat industrial i el copyright, permetent fer les adaptacions o modificacions que 

siguin necessàries per a aplicacions futures. 

La Biblioteca es reserva el dret de realitzar una exposició amb totes les obres presentades a 

concurs durant els dos mesos següents. Un cop finalitzat aquest termini, els participants 

tindran 30 dies per retirar els originals, que els podran recollir a la Biblioteca Municipal de 

Moià. L’Ajuntament no es fa responsable dels logotips no retirats en aquest termini i en podrà 

fer l’ús que estimi convenient. 

8. Acceptació de les bases 

El fet de participar en aquest concurs comporta l’acceptació de les presents bases i de les 

decisions del jurat en aquelles situacions o problemes no previstos. 

 

L’organització es reserva el dret de modificar aquestes bases si ho exigís una causa justificada. 


