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BASES CONCURS LOGOTIP I LEMA 800è ANIVERSARI MERCAT DE 
SANTA COLOMA DE QUERALT 

L'Ajuntament de Santa Coloma de Queralt convoca el concurs de disseny d'un 
logotip amb un lema destinats a identificar les activitats que es desenvolupin amb 
motiu del 800è aniversari del mercat setmanal a la Vila de Santa Coloma de 
Queralt.  

El concurs es regirà per les següents bases: 
 
1 Objecte  
1.1. Disseny d'un logotip amb un lema destinat a ser la imatge representativa 
de les activitats que es desenvolupin amb motiu de la commemoració del 800è 
aniversari de la celebració del mercat setmanal l’any 2022. 
1.2. El logotip haurà de reflectir la naturalesa de les jornades, incloent un o 
diversos dels aspectes següents en el lema: 
-1222-2022  
-800 anys 
-mercat 
-Santa Coloma de Queralt 
 
2 Participants 
2.1 Podrà participar-hi tota persona física, major de setze anys que ho desitgi. 
2.2 No podran participar membres del jurat ni persones que guardin parentiu de 
primer grau amb aquells. 
2.3 Cada participant podrà presentar un màxim de dues propostes. 
 
3 Proposta 
3.1 Els treballs consistiran en la presentació d'un logotip amb un lema original i 
inèdit. 
3.2 El logo amb lema consistirà en un element gràfic que identifiqui el 800è 
Aniversari de la celebració del mercat i que incorpori un lema identificatiu. 
 
4 Format 
4.1 El  disseny  haurà  de  ser  elaborat  amb  qualsevol  tècnica  de  dibuix  
digital,  preferiblement  vectorial,  tenint en  compte que haurà de ser reproduïda  
en impremta, webs i suports multimèdia. 
4.2 El logotip i lema proposats hauran de presentar-se en color(si es dona el cas)  
i en blanc i negre. 
4.3 S'enviarà en suport digital, preferiblement en format vectorial escalable (.ai, 
.svg, .pdf, .eps).  Si s'envia en un format amb resolució fixa (.psd, .png, .jpg, .tiff), 
s'haurà d'usar una mida mínima de 300 píxels en llarg o ample.  Es recomana la 
major resolució possible. 
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5 Identificació 
5.1 S'utilitzarà la següent nomenclatura per a denominar els diferents arxius 
que componen la proposta: 
DNI concursant_logoilema1_c. Presentació en color 
DNI concursant_logoilema1_bn. Presentació en blanc i negre 
En cas de presentar un segon treball, el nom dels arxius serà el següent: 
DNI concursant_logoilema2_c. Presentació en color 
DNI concursant_logoilema2_bn. Presentació en blanc i negre. 
 
5.2 Juntament amb els arxius del logotip o logotips proposats, els concursants 
adjuntaran en el mateix correu electrònic de presentació al concurs, la fitxa 
d'inscripció annexa al final d'aquestes bases adequadament emplenada. 
 
6.- Presentació de treballs  
6.1.  El termini per presentar les propostes finalitza a les 23:59 del dia 13 de març 
de 2022.  
6.2. Les propostes s'enviaran a la següent adreça de correu: 
comunicacioscq@gmail.com 
En l'assumpte del missatge s'indicarà "Concurs Logotip". 
El correu inclourà els diferents arxius del logo amb lema i la fitxa d’inscripció 
 
7- Jurat 
7.1 El jurat estarà integrat per tres persones relacionades amb el disseny i la 
comunicació i l’ens organitzador, i es donaran a conèixer oportunament. 
7.2 La decisió del jurat es donarà a conèixer la setmana del 21 de març del 
2022 mitjançant notificació via correu electrònic al guanyador. 
7.3. El  jurat  podrà  declarar  desert  el  premi  si,  segons  el  seu  criteri,  no  
s'ha  presentat  a  concurs  cap  obra que  compleixi  els  requisits  de  qualitat  
mínims,  cas  en  el  qual  s’encarregarà  el  disseny  a un  professional de  manera  
directa.  
 
8.-  Premi  
S'establirà  un  únic  premi per  a la proposta  que  hagi estat  seleccionada com  
a  guanyadora  i  consistirà en l’encàrrec professional del manual d’aplicació de 
marca amb el logo i lema valorat en 500,00-€. 
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9.- Anonimat 
9.1 La secretària i responsable de la gestió del concurs es comprometrà a 
mantenir la confidencialitat de les dades registrades en les fitxes d'inscripció i la 
seva correspondència amb els logotips presentats. Igualment vetllarà per la 
integritat de la realització del concurs. 
9.2 Amb la finalitat de garantir l'anonimat dels participants, la responsable del 
concurs guardarà la informació aportada per cadascun dels participants en la 
fitxa i la lligarà a un número de participació que s'afegirà als 
arxius gràfics dels logotips. 
9.3 La correspondència entre els números de les fitxes de participació i la dels 
arxius gràfics serà una informació que només estarà en poder de la 
responsable de la gestió del concurs, i s'aportarà al Jurat una vegada s'hagi 
dictaminat el concurs, juntament amb les dades dels participants que figurin en 
la fitxa d'inscripció. 
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FITXA D'INSCRIPCIÓ 
 
REPRESENTANT 
NOM……………………………………………………………………………………… 
COGNOMS…………………………………………………………………………….... 
DNI …………………………………. 
 
DADES DE CONTACTE 
ADREÇA……………………………………………………………………………….... 
POBLE  o CIUTAT………………………..........….…….PROVÍNCIA……………… 
C.P. ……………………………………. 
TELÈFON ………………………….…. 
CORREU ELECTRÒNIC ......…………………………………………………………. 
 
 
PRESENTA ELS SEGÜENTS DOCUMENTS 
 
 DNI concursant_logoilema1_c.
 DNI concursant_logoilema1_ bn.
 DNI concursant_logoilema2_c.
 DNI concursant_logoilema2_bn.

 


