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BASES DEL CONCURS DEL LOGOTIP DE LA NAU4, ESPAI JOVE 

 
 

1. Les presents bases tenen com a objecte seleccionar un logotip identificatiu per la 
NAU4, Espai Jove 
 

2. L’únic requisit per poder participar en el concurs és tenir més de 14 anys. 
Paral·lelament i amb l’objecte de promocionar i dinamitzar el Concurs, l’àrea de 
Joventut té la voluntat de programar un taller de disseny de logos destinat 
exclusivament a joves entre 14 i 30 anys preferentment del municipi de Blanes. La 
participació o no en aquests tallers és independent de la resolució final del present 
concurs. 
 

3. Només podrà presentar-se una proposta per autor/a. Les propostes hauran de ser 
originals i inèdites. La tècnica de l’obra és lliure. 

 
4. El disseny del logotip haurà de ser representatiu de la denominació de l’espai i 

compatible amb la imatge corporativa del Punt d’Informació Juvenil, de forma que 
tant el logotip com la imatge corporativa d’ambdós serveis (Espai Jove i Punt 
d’Informació Juvenil) es puguin utilitzar conjuntament en la difusió de serveis i 
activitats de l’àrea de Joventut  
 

5. La proposta haurà de tenir les següents característiques: 
 

- Resolució de 300 ppp 

- Proposta de logotip en color (màxim 3 colors) 

- Proposta de logotip en blanc i negre (per fer possible la seva reproducció a una 
tinta) 

- Format vectorial escalable a escollir: .ai, .svg, .eps, .pdf,  

- Format imatge en els següents formats: .JPG i .PNG 

- Breu explicació del procés de creació i finalitat del logotip 
 

6. El logotip guanyador percebrà un premi en metàl·lic de 850 euros nets (1.000 euros 
bruts als que se’ls hi aplicarà una retenció del 15% en concepte d’IRPF) 

 
7. El període per presentar propostes serà des del dia 10 de maig fins l’11 de juny 

de 2021 ambdós inclosos. Les propostes es poden presentar: 
 

- Presencialment: s'ha de sol·licitar cita prèvia a l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
(AMIC) http://www.blanes.cat/citaprevia i presentar en el Registre General de 
l’Ajuntament situat al PS. de Dintre núm. 29, de dilluns a divendres de 08.30 a 
14.30h, una sol·licitud comunicant que es vol participar al "Concurs del logotip 
de la NAU4, Espai Jove”  s’haurà de fer constar el nom i cognoms de l’autor, 
domicili, telèfon, correu electrònic (si en té), fotocòpia del DNI i la declaració de 
la base 11. La proposta de logotip s’haurà d’adjuntar en un suport digital (CD o 
pendrive). 
 

http://www.blanes.cat/citaprevia
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- Per correu postal certificat, s’ha d’adjuntar una sol·licitud comunicant que es vol 
participar al "Concurs del logotip de la NAU4, Espai Jove”  s’haurà de fer 
constar el nom i cognoms de l’autor, domicili, telèfon, correu electrònic (si en té), 
fotocòpia del DNI i la declaració de la base 11. La proposta de logotip s’haurà 
d’adjuntar en un suport digital (CD o pendrive). Es comptarà com a data de 
lliurament la que figuri en el mata-segells. 

 

- Telemàticament: s’ha de sol·licitar mitjançant la Seu Electrònica 
https://seu.blanes.cat  (catàleg de tràmits) s’haurà de fer constar el nom i 
cognoms de l’autor, domicili, telèfon, correu electrònic (si en té) i fotocòpia del 
DNI, adjuntant la declaració de la base 11 i la imatge del logotip. 

 
8. El jurat estarà integrat de forma paritària per professionals del disseny i la 

maquetació, personal de l’àrea de Joventut i/o de l’Ajuntament de Blanes i joves 
que participin en les activitats del Casal. Per adoptar la decisió final caldrà el 
consens o, si més no, que la proposta guanyadora compti almenys amb el vistiplau 
del personal de l’àrea de Joventut i/o de l’Ajuntament de Blanes i un altre del 
sectors en què s’integri el jurat (joves o professionals). 
 

9. El jurat podrà declarar desert el concurs, en cas de considerar que cap dels treballs 
presentats reuneixi els mèrits suficients per ser premiats. 

 
10. El veredicte del concurs es farà públic a través de les xarxes socials de l’àrea de 

Joventut i dels mitjans de comunicació institucionals. 
 

11. Prendre part en el concurs implica per part de cada participant la cessió a 
l’Ajuntament de Blanes dels drets del disseny, edició, publicació i divulgació des de 
la data de resolució de la proposta guanyadora, de manera que l’Ajuntament de 
Blanes, passa a ser el titular dels drets d'explotació sobre el logotip. L’Ajuntament 
de Blanes es reserva el dret d'editar, publicar, emetre o difondre per qualsevol mitjà 
el logotip premiat. L'acceptació d'aquestes bases mitjançant la declaració jurada 
que haurà d’omplir cada participant (ANNEXOS 1 o 2 segons el cas) i l'elecció del 
disseny guanyador transmeten a l’Ajuntament de Blanes 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. 

 
12. Serà responsabilitat dels concursants qualsevol reclamació que pugui produir-se en 

relació amb l’autoria del logotip i el seu possible plagi.  
 

13. La presentació de les propostes a concurs, comporta la total acceptació d’aquestes 
bases. 
 

https://seu.blanes.cat/
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Annex 1 Declaració Jurada (majors d’edat)  
 
En/Na..................................................................................... amb NIF..............., autor/a del 
disseny presentat al “Concurs del logotip de la NAU4, Espai Jove”.  
 
 
Manifesto:  
 
a) Que conec i accepto les bases del concurs del logotip de la NAU4, Espai Jove 
b) Que el disseny que presento és original i inèdit.  
c) Que dono el consentiment a transmetre a l’Ajuntament de Blanes tots els drets 
d’explotació del meu disseny de forma indefinida si resulta premiada.  
 
I per a que consti, signo la present a Blanes, ...... de ...............de 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annex 2 Declaració Jurada (menors d’edat)  
 
 
En/Na............................................................................................amb NIF...................... 
com a pare/mare/tutor legal de ............................................................................. amb 
NIF..................................autor/a del disseny presentat “Concurs del logotip de la NAU4, 
Espai Jove”. 
 
 
Manifesto:  
 
a) Que conec i accepto les bases del concurs del logotip de la NAU4, Espai Jove 
b) Que el disseny que presento és original i inèdit.  
c) Que dono el consentiment a transmetre a l’Ajuntament de Blanes tots els drets 
d’explotació del meu disseny de forma indefinida si resulta premiada.  
 
I per a que consti, signo la present a Blanes, ...... de ...............de 2021 

 


