
BASES DEL CONCURS
PER AL LOGOTIP DEL

PROJECT G

CATÀLEG DE MURS DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 
PER A LA REALITZACIÓ 

D’OBRES D’ART MURAL URBÀ

Com ho veus?

Full d’inscripció

CONCURS DEL LOGOTIP DEL PROJECT G

Nom: 

Cognoms: 

Data de naixement: 

NIF/NIE:  

Adreça:  

CP i població:  

Telèfon mòbil:  

Correu electrònic:  

(Cal omplir tots els camps i adjuntar la fotocòpia del DNI o 
NIE corresponent)

Declaro conèixer i acceptar les bases.

No he participat en cap altre premi amb el treball presen-
tat al concurs.

En cas de resultar guanyador/guanyadora cedeixo, de 
forma no exclusiva, a l’Ajuntament de Vilanova i la Gel-
trú, els drets de propietat intel·lectual corresponents a 
l’explotació de l’obra. L’Ajuntament es reserva el dret de 
publicar i/o editar les obres i podrà fer-ne ús segons el seu 
interès i sense ànim de lucre, amb la finalitat de promoure 
l’art mural urbà, el concurs i les persones que hi han par-
ticipat.

............................................., ....... de/d’ .............. de 201....

Signatura

Les dades que consten en aquest formulari s’incorporen a un fitxer 
que està subjecte al que estableix la LOPD (LO 15/1999, de protec-
ció de dades de caràcter personal). Aquestes dades s’utilitzaran 
en les comunicacions d’aquest Ajuntament amb la persona inte-
ressada, qui podrà exercir els drets ‘accés, rectificació, cancel·lació 
i oposició davant el responsable del fitxer mitjançant sol·licitud 
presentada en el Registre general d’aquest Ajuntament. A més, 
l’Ajuntament es compromet a no cedir-les a un tercer sense con-
sentiment explícit de l’usuari, excepte quan sigui necessari per dur 
a terme la gestió que es sol·liciti o quan la llei així ho obligui.

 

Patrocina



1. Objectius 

Des de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú busquem 
un logotip destinat a ser la imatge representativa del 
Catàleg de murs per a la realització d’obres d’art mural 
urbà amb els objectius següents:

• Crear una imatge que sigui atractiva per al col·lectiu 
de joves i especialment per als artistes urbans.

• Dissenyar un logotip que transmeti el valor positiu 
d’aquesta expressió artística juvenil davant de la so-
cietat.

2. Contingut

A la proposta ha de constar: 

• PROJECT G (el nom)

• Un símbol (que acompanyi el nom. És opcional)

• La imatge

3. Participants 

El concurs és obert a qualsevol jove resident a la co-
marca del Garraf, entre 18 (o que els facin enguany) i 
35 anys. Els participants es podran presentar de forma 
individual o col·lectiva. 

 

4. Format del disseny

El disseny ha de ser elaborat en qualsevol tècnica de di-
buix digital, preferiblement vectorial, tenint en comp-
te que haurà de ser reproduït en diferents suports i 
formats.

La presentació en format digital (amb una resolució 
mínima de 300 ppp) ha de ser en tiff, eps, jpg o png.

Es valorarà que els logotips, a part de l’original, tin-
guin:

• Altres versions (en positiu i en negatiu, sobre fons 
de color i transparent). 

• Altres mides (papereria, web, plaques identificati-
ves dels murs en 30x30cm).

5. Presentació dels dissenys

Cada autor podrà presentar un número d’obres 
il·limitat. Les propostes presentades han de ser origi-
nals i úniques.

Les obres es presentaran a dins un sobre tancat. En el 
seu exterior hi ha de constar la informació següent: 
Ref. CONCURS LOGOTIP PROJECT G i el pseudònim de 
la persona participant. A l'interior del sobre constarà:

• un CD amb el nom de l’obra i el pseudònim de la 
persona participant rotulat a la portada. S’haurà 
d’afegir les tipografies completes amb les quals s’ha 
treballat el logotip i les referències dels colors utilit-
zats en quadricromia, tintes directes (Pantone), color 
RGB i color web segur.

• un segon sobre tancat amb la fitxa d'inscripció sig-
nada i una fotocòpia del DNI o NIE.

6. Lloc i termini de presentació

Les obres es poden fer arribar personalment a: 
Oficina Jove Garraf
Rasa del Miquelet, número 16, 
08800 Vilanova i la Geltrú
De dilluns a divendres de les 10 a les 14 h i de dimarts 
a dijous de les 16 a les 19 h.

El termini de presentació de les d’obres serà del 29 de 
març al 29 d’abril a les 14 h. 

7. Jurat 

El jurat estarà integrat per un representant de 
l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, un representant 
de l’entitat Associació Juvenil i Cultural Organització 
Zero i un professional del sector del disseny. 

El jurat valorarà les propostes sota els següents criteris:

• L’originalitat i creativitat del disseny

• La versatilitat del logotip en diferents suports i mi-
des (parets, web, documents i altres)

• Que transmeti el valor positiu de l’art mural urbà 
davant de la ciutadania.

8. Premi 

El premi consistirà en:
• Vals de Comercial Rediva per comprar esprais Mon-
tana, valorats en 50 EUR.
• Dos abonaments al Festival Nowa Reggae 2016    
valorats en 60 EUR.
• Vals de compra als establiments de Viu Comerç    
valorats en 100 EUR.

 

9. Veredicte 

La publicació del veredicte i el lliurament de premis 
es farà en un acte públic el dia 10 de maig, a les 
17.30 h, a l'Oficina Jove. A l'acte públic es convocarà 
personalment a tothom que hi hagi participat mit-
jançant telèfon i/o el correu electrònic.

La decisió del jurat serà inapel·lable. 

El jurat es reserva el dret de declarar desert el concurs, 
així com de resoldre qualsevol imprevist. 

10. Condicions

El guanyador ha d’estar disposat a fer canvis en el lo-
gotip només per adaptar-lo a altres formats no con-
templats inicialment en aquest concurs.

Les persones que així ho sol·licitin podran recuperar 
les seves obres en el termini de 2 mesos a partir de 
la data de lliurament dels premis passant-les a recollir 
per l'Oficina Jove.

Totes les obres que es presentin són propietat de 
l'artista i aquest cedirà a l'Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, amb caràcter no exclusiu, els drets d'explotació. 
L'organització es reserva el dret de publicar a través 
de qualsevol mitjà (físic o digital) i/o editar les obres, i 
podrà fer-ne ús d'aquestes segons el seu interès i sense 
ànim de lucre, amb la finalitat de promoure el grafit 
o art mural urbà, el concurs i les persones que hi han 
participat.

La participació en el concurs pressuposa la total accepta-
ció d'aquestes bases. Qualsevol detall no previst en aques-
tes bases serà resolt per l'organització i/o el Jurat.


