
 
BASES DEL CONCURS 
DISSENY DEL LOGOTIP DE LA COMISSIÓ DE REIS D’ARTÉS 
 
 
Objectiu del concurs 
L’Ajuntament d’Artés convoca un concurs per a la creació d’un logotip representatiu per a la 
Comissió de Reis d’Artés. 
 
Requisits 
Pot participar al concurs tota persona física que compleixi aquests requisits: 

• Major de 16 anys 

• Presentació d’un sol logotip per concursant 

• Disseny original i inèdit que no hagi sigut presentat en altres concursos ni usat amb 
anterioritat. 

 
Proposta 
El treball consistirà en la presentació d’un logotip original i inèdit, que sigui representatiu de la 
Comissió de Reis d’Artés. 
 
Tècnica 
El disseny es pot elaborar en qualsevol estil o tècnica, però es valorarà especialment la 
facilitat i possibilitats de reproducció en qualsevol suport i material per al conjunt de la imatge 
gràfica (web, pòsters, banderoles, programes, fullets, cartelleria, correspondència, segell, 
etc). L’autor/a guanyador/a serà qui adapti el logotip en les diferents versions i aplicacions 
que li siguin requerides. 
 
Format 
El logotip s’haurà d’entregar en els formats .jpg i .png sense fons i vectoritzat i amb una 
resolució mínima de 300dpi. 
Ha d’incloure obligatòriament el text: Comissió de Reis Artés 
El logotip haurà de presentar-se en color i també una versió en blanc i negre. 
 
Termini 
La data límit d’entrega serà el dia 4 de juny de 2023. 
 
Presentació de propostes 
Les propostes es poden fer arribar a c.reisartes@gmail.com 
Assumpte: concurs logotip 
Cos del missatge: Nom i cognoms, correu electrònic de contacte, autorització de drets 
(segons model), breu descripció dels elements que surten i la proposta de disseny 
presentada. 
*Si disposeu de xarxes socials, ens podeu fer arribar el nom d’usuari per si us interessa 
destacar-ne l’autoria en cas de ser premiada la vostra obra. 
 
Jurat 
El jurat qualificador estarà format pels membres de la Comissió de Reis d’Artés i la seva 
decisió serà inapel·lable. 
L’Ajuntament d’Artés es reserva el dret de resoldre qualsevol cas no previst en aquestes 

bases. 

 
Propietat intel·lectual 
Prendre part en el concurs implica per part de cada participant la cessió a l’Ajuntament 
d’Artés dels drets del disseny, edició, publicació i divulgació des de la data de resolució, de 
manera que l’Ajuntament d’Artés passa a ser el titular dels drets d'explotació sobre el logotip. 
L’Ajuntament d’Artés es reserva el dret d'editar, publicar, emetre o difondre per qualsevol 
mitjà el disseny premiat durant la vigència o existència de la Comissió de Reis d’Artés. 
L'acceptació d'aquestes bases i l'elecció del disseny guanyador transmeten a l’Ajuntament 
d’Artés tots els drets d'explotació sobre l'obra de forma indefinida, de tal forma que el 
pagament del premi arreplegat en aquestes bases 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. 
 
Premi 
S’atorgarà un premi únic dotat amb 250 euros. 
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