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CONCURS DISSENY LOGOTIP DEL 50 ANIVERSARI  

DELS JUNIORS DE SANT JOSEP (1973 – 2023) 
 

Els Juniors de Sant Josep d’Ontinyent, convoquen concurs amb l’objecte de tindre un logotip 

destinat a representar gràficament el seu 50 aniversari, en tota la difusió de la informació 

sobre aquest esdeveniment que aparega en la pàgina web, xarxes socials, premsa i/o altres 

documents. S’estableix un procediment obert de participació, i una forma de selecció 

mitjançant concurs amb intervenció de jurat.  

Bases del concurs: 

1. Objecte. L’objecte del present concurs es correspon amb el disseny d’un logotip inèdit 

destinat a ser la marca o imatge representativa dels Juniors de Sant Josep d’Ontinyent 

durant la celebració del seu 50 aniversari durant l’any 2023.  

2. Participants. Podrà participar en aquest concurs tota persona major de 16 anys, 

presentant idees pròpies, originals i inèdites. Cada participant podrà presentar un 

màxim de dos dissenys. 

3. Propostes: 

• Els treballs consistiran en la presentació d’un logotip integral, es a dir, un 

símbol i denominació, que inclourà la marca “Juniors Sant Josep Ontinyent”, 

així com el Crismó, que es la imatge que s’observa en aquesta carta al marge 

superior esquerre. No es deuen posar dades personals identificatives ni firmar 

el disseny. 

• El disseny haurà de ser original i inèdit. Amb la participació s’admet que el logo 

proposat es fruit de la creativitat personal de l’autor/a, que es treball propi i 

que no s’han infringit els drets d’autor/a d’altres persones. Amb la participació 

es declara que no s’ha utilitzat el treball de cap autor/a, ni parcial ni totalment, 

per exemple, imatges o elements de disseny que no hagin sigut realitzats pel 

dissenyador. Qualsevol possible conflicte amb terceres parts a causa de la 

propietat intel·lectual d’aquest serà responsabilitat exclusiva del o de la 

concursant que presente la proposta.  

4. Documentació: format d’engrega i presentación de treballs. 

• En sobre tancat, es presentarà: 

i. Una impressió en cartolina de tamany 30x30 cm amb el logotip i el 

lema escrit en un dels cantons. 
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ii. Un full A4 amb el mateix lema i una breu breu descripció del treball en 

que s’explique la idea i els aspectes formals del logotip (elecció de 

tipografia, color, etc). 

iii. En altre sobre tancat dins del primer. En l’exterior del sobre tan sols 

apareixerà el lema, i dins s’inclourà full A4 amb el lema i les dades de 

l’autor o autora: (nom i cognoms, data de naixement, DNI, direcció 

postal, correu electrònic i telèfon). 

iv. Es podran presentar les obres en la Secretaria dels Juniors de Sant 

Josep, C/ José Simó Marín, 13, els següents dies en horari de 20:00h a 

21:30h 

- Divendres 2 de decembre de 2022 

- Divendres 16 de decembre de 2022 

- Divendres 23 de decembre de 2022 

v. En cas de resultar guanyador, és obligatori presentar l’arxiu en format 

vectorial. 

5. Termini de presentación. El termini per a presentar els dissenys finalitza el divendres 

23 de decembre de 2022. Per a qualsevol dubte es pot enviar un correu a 

secretaria@juniorssantjosep.es 

6. Jurat i veredicte. El jurat encarregat de valorar les propostes estarà format per 

persones nomenades per l’Equip Coordinador dels Juniors de Sant Josep, intentant que 

hi hagen professionals relacionats amb el món del disseny. El jurat tindrà en compte 

els següents criteris a l’hora de valorar les propostes: 

• Originalitat i creativitat de la proposta. 

• Capacitat per comunicar visualment l’atractiu i els valors dels Juniors de Sant 

Josep. 

• Explicació coherent de la proposta. 

• Facilitat d’identificació i lectura. 

• Facilitat per a l’aplicació i utilització en diferents formats. 

El Jurat decidirà les propostes que seran admeses i redactarà una acta enumerant les 

realitzades i indicant aquelles que hagen sigut excloses i els motius de la seva exclusió.  

La decisió del Jurat es determinarà en funció dels vots, essent la proposta guanyadora 

la que obtinga la majoria simple. 

En cas d’empat en les votacions de les propostes finalistes, el vot qualificat del 

representant de l’Equip Coordinador serà el que determinarà la proposta finalista que 

resultarà guanyadora. Cap membre del jurat podrà participar com a concursant. 
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El fallo serà inapel·lable, per la qual cosa no procedirà cap reclamació contra els acords 

que adopte, excepte que es tinga constància d’haver vulnerat allò estipulat en 

aquestes bases. 

El fallo del Jurat es farà públic el dissabte 14 de gener de 2023 en les xarxes socials i 

per correu electrònic. 

El Jurat es reserva el dret a declarar el premi desert, proposar, en el seu cas, 

adaptacions o modificacions en el disseny premiat o convocar un nou concurs o noves 

bases a les que hauran de presentar-se nous treballs. 

7. Dotació del premi. Els Juniors de Sant Josep d’Ontinyent concediran al treball 

guanyador del concurs un premi de 200 euros. 

8. Propietat intel·lectual. El logotip premiat quedarà en propietat exclusiva i permanent 

dels Juniors de Sant Josep d’Ontinyent, que tindran completa llibertat per utilitzar-lo 

total o parcialment o per a modificar-lo en el moment i la forma en que ho consideren 

necessari. Per això es requisit que la persona que resulte guanyadora del concurs 

entregue, com a condició necessària per rebre el premi, una versió informàtica del 

logotip en format vectorial. 

9. Publicació. La documentació relativa al treball premiat quedarà en poder dels Juniors 

de Sant Josep d’Ontinyent, que podrà fer lliure us d’aquesta, reservant-se el dret de 

publicació i difusió dels treballs presentats, citant el seu autor o autors, sense que això 

reporte cap dret en aquests. La documentació presentada no serà retornada. 

10. Causes d’exclusió. Serà exclosa del concurs qualsevol proposta que incorri en alguna 

de les següents circumstàncies segons el criteri inapel·lable del Jurat: 

• Ser entregada fora de termini. 

• No complir alguna de les condicions recollides en les presents bases. 

• Presentar contradiccions essencials, inexactituds o aspectes incomprensibles. 

Els treballs exclosos es reflectiran en l’acta corresponents, raonant les causes que van 

motivar la seva exclusió. 

11. Aprobació i interpretación de les bases. Els aspectes no previstos o regulats en les 

presents bases, així com la interpretació d’aquestes en cas de dubtes suscitades o 

resoltes d’aquest concurs, seran resoltes pel Jurat, gaudint els seus acords de la 

presumpció d’interpretació autèntica de les presents bases. 

 

Juniors Sant Josep d’Ontinyent 

Equip Coordinador 


