
CONCURS DEL CARTELL I LOGOTIP, PER CONMEMORAR EL BICENTENARI DE 
SANT NICASET 
 
 
BASES DEL CONCURS 
 
Aquestes bases tenen per objecte regir en la convocatòria del concurs 
per obtenir la imatge gràfica per a la commemoració del bicentenari 
de la festivitat de Sant Nicaset al Catllar. 
 
Aquest concurs resta obert a totes les persones que hi vulguin participar, 
i especialment es dirigeix a professionals del disseny gràfic i la publicitat. 
 
El tema del concurs és, doncs, el disseny del cartell inaugural i els 
logotips per a la commemoració del bicentenari de Sant Nicaset. 
 
Els logotips han de servir per identificar i unificar totes les activitats 
lligades al bicentenari de Sant Nicaset i han de poder adaptar-se a 
qualsevol suport de difusió (paper, cartes, targetes, cartells, pàgina 
web,etc.) Aquest logotip ha de tenir 2 versions, la primera exclusivament 
referida a “San Nicaset” i una segona que faci referència a la 
commemoració del bicentenari. 
 
TIPUS DE CONCURS 
 
El present concurs es desenvoluparà en una única fase en la que un 
Jurat determinarà, si és el cas, el disseny guanyador. 
 
TÈCNICA I DIMENSIONS 
 
La tècnica és lliure, però ha de ser apta per a la seva reproducció 
mitjançant quadricromia. 
 
S’han de presentar els següents originals: 
· 1 disseny d’un cartell a tot color (quadricromia), amb una mida DIN A3 
· 1 disseny de logotip “SAN NICASET” 
· 1 disseny de logotip “SAN NICASET 200 anys” 
 
Les obres es presentaran muntades sobre cartró ploma i acompanyades 
d’una còpia en suport informàtic compatible amb els programes 
adients per a la seva utilització (com a mínim hi haurà el fitxer en format 
PDF i un altre en format modificable, també s’acompanyarà un arxiu 
amb la paleta de colors en cas que aquest sigui necessari). 
 
Els treballs han de ser originals i inèdits, i no han d’haver esta presentats 
a altres concursos; a més, els autors són responsables davant 



l’ajuntament i de terceres persones per qualsevol incompliment del que 
s’estableix en aquestes bases. 
 
TERMINI DE LLIURAMENT 
 
Les persones interessades han de presentar a l’ajuntament del Catllar 
una sol·licitud acompanyada del disseny en sobre tancat. 
 
En aquest sobre hi ha d’haver la següent llegenda: 
 
CONCURS PER A LA IMATGE GRÀFICA 

SANT NICASET 200 ANYS 

 

En aquest sobre i el lloc visible ha de constar-hi un pseudònim, que cal 
escriure també al dors del disseny. A l’interior del sobre de presentació 
de l’obra a concurs s’hi posarà un altre sobre tancat, amb la llegenda 
“PSEUDÒNIM” i a sota el nom emprat, i en el que a dins, l’autor haurà de 
fer constar les seves dades personals (nom, cognoms, DNI, adreça per a 
notificacions, telèfon, telèfon mòbil i adreça de correu electrònic) i el 
pseudònim sota el que ha concursat. 
 
Un mateix autor podrà presentar més d’una obra, entesa com el conjunt 
format pel disseny del cartell, logotip genèric i logotip del 200 aniversari, 
però cadascuna sota un pseudònim diferent. 
 
Les propostes s’hauran de presentar a les oficines de l’ajuntament a 
partir del dia 29 de juliol i fins al dia 31 d’agost en horari d’oficina (de 
dilluns a divendres de 9 a 14 hores i de dilluns a dijous de 17 a 20 h). 
 
PREMI 
 
Al guanyador li correspondrà la quantitat de 250 € 
 
El Jurat podrà, si ho considera oportú, repartir el premi entre diversos 
autors, descrivint quina part de l’obra de cadascun ha resultat 
guanyadora, no essent necessari proclamar com a guanyador un 
conjunt que en algun dels dissenys que el conformen ha estat superat 
per un altre disseny concret de major qualitat o més ajustat als criteris 
que dirimeixen el concurs. 
 
Totes les obres quedaran en propietat de la Parròquia del Catllar, i 
l’autor cedeix en exclusiva i irrevocablement el dret a reproduir-les, 
totalment o parcialment, en qualsevol modalitat, mides o suport, així 
com la seva utilització per a difusió publicitària. 
 
S’hi podran fer les modificacions necessàries per reproduir-la en els 
suports, les tècniques i les mides que sigui necessari. El nom de l’autor 



figurarà en tots aquells suports on aparegui la marca del bicentenari de 
San Nicaset, sempre que l’aplicació ho permeti. 
 
JURAT 
 
El jurat es reunirà abans del 6 de setembre de 2011 per escollir la millor 
proposta i estarà integrat pels següents membres:  
 
- 1 dissenyador de reconeguda experiència en el camp de les arts 
plàstiques. 
- 5 representants de la Comissió de Sant Nicaset. 
- L’alcalde de l’ajuntament o regidor en qui delegui. 
- El regidor de festes de l’ajuntament o persona en qui delegui. 
- La regidora de cultura de l’ajuntament o persona en qui delegui. 
 
El jurat pot 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 la Comissió de Sant Nicaset encarregarà el 
disseny a un professional segons el seu criteri. 
 
Tots els dissenys presentats seran exposats en dependències municipals 
durant l’acte de lliurament del premi a l’autor/a o autors de l’obra 
guardonada. 
 
VALORACIÓ I VEREDICTE 
 
Per tal de decidir el Concurs, el jurat tindrà en compte els següents 
criteris: 
 
- Qualitat artística i originalitat del disseny, a partir de la temàtica 
proposada. 
 
- Expressivitat i potencial comunicatiu del cartell i el logotip com a 
reclam i imatge de els diferents actes previstos per a la celebració del 
bicentenari de San Nicaset. 

 
- Idoneïtat de la imatge aplicada en els diferents suports demanats. 

 
El veredicte del jurat serà inapel·lable. 
 
El veredicte es publicarà al tauler d’anuncis de l’ajuntament i a la 
pàgina web del mateix. 
 
ACCEPTACIÓ DE LES BASES 
 
La participació en aquest concurs pressuposa l'acceptació d'aquestes 
bases. Els concursants es responsabilitzen de garantir totalment la 



inexistència de drets de terceres en les obres presentades, així com de 
fer front a tota reclamació per drets d'imatge. 
 
El Catllar, juliol de 2011 
 
Comissió de Sant Nicaset 200 anys 


