
Bases de la convocatòria del Concurs de disseny del 
nou logotip de l'Associació Cultural "La Roca" 

 
L'objecte d'aquesta convocatòria és l'elaboració d'un logotip i imatge 
corporativa actualitzada i moderna de l'Associació Cultural "La Roca" 
que serveixi com a imatge pública diferenciada davant altres 
administracions, institucions i empreses, davant l'entorn social, els 
mitjans de comunicació i, en general, davant tota la societat. El 
logotip serà l'identificador de l'Associació Cultural "La Roca" en totes 
les accions que s'estimen oportunes, principalment per als escuts dels 
uniformes dels músics, (publicacions, publicitat, senyalística, etc.) i 
es valorarà qualsevol tipus de referència que s'identifique amb valors 
i/o elements relatius a la societat musical i la localitat de Vilafamés.  
 
 
- Bases:  
 
1°.- Podran participar totes les persones que ho desitgen sense límit 
d'edat. En cas de la participació de menors d'edat, s'haurà d'aportar 
autorització dels pares o representant legal del menor.  
 
2°.- La temàtica del logotip haurà de mantenir relació amb l'A.C. La 
Roca i el poble de Vilafamés (música, instruments, monuments del 
poble, etc.). Podent-se lliurar tres dissenys com a màxim per 
participant.  
 
3°.- Els dissenys hauràn d'entregar-se en format virtual (extensió 
PDF i JPG) amb una superfície màxima d'uns 10x10 cm. El logotip 
podrà ser a color tot i que en el segell i l'escut de l'uniforme 
s'utilitzarà sols en blanc i negre.  
 
4°-. En els originals haurà de figurar de forma visible la inscripció: 
"A.C. "LA ROCA" DE VILAFAMÉS".  
 
5°.- Les obres seran originals i inèdites. Els autors seran 
responsables, davant l'Associació i enfront de tercers, del compliment 
de l'establit en aquestes bases.  
 
 
 



6°.- Es presentaran sense signar, per mitjà de correu electrònic 
destinat a larocavilafames@gmail.com amb assumpte "PROPOSTA 
LOGOTIP" adjuntant en el text del correu les dades de l'autor/a:  
 
 - Nom i cognoms:  
 - Adreça:  
 - Edat : 
 - Telèfon de contacte: 
 
**En cas de no poder entregar-lo per mitjà electrònic, s'haurà 
d'entregar amb un sobre tancat i deixar-lo en la bustia de l'Associació 
figurant les dades anteriors posant-les en un paper a part del 
disseny. (Plaça Hermanas Mas, 2)  
 
7°.- Els treballs podran ser lliurats fins al 20 de juny de 2016.  
 
8º.- S'atorgarà un únic premi de 100 Euros. La persona premiada 
aportarà factura o rebut per l'import del premi que li haja sigut 
adjudicat. Aquest import no estarà subjecte a retenció d'IRPF d'acord 
amb l'article Art. 75.3 f) del RD 439/2007 en ser la base de retenció 
no superior a 300 euros.  
 
9°.- El President, a proposta de la Junta Directiva, nomenarà un jurat 
el fallo del qual serà inapel·lable. Aquest jurat no solament valorarà la 
qualitat artística del treball sinó també l'expressivitat com societat 
musical.  
 
10°.- La decisió del jurat es donarà a conèixer el dia 27 de juny de 
2016.  
 
11°.- El President, com a òrgan competent de l'Associació, adjudicarà 
el premi d'acord amb l'acta del jurat.  
 

o L'obra guanyadora no serà retornada al seu autor, cedint 
aquest els drets sobre el seu treball a l'Associació Cultural "La 
Roca".  

 
o Els treballs no premiats podran ser retirats pels seus autors, a 

partir del dia 27 de Juny.  
 

o La participació en el concurs implica la total acceptació de les 



bases anteriorment citades. Els cartells no retirats en el termini 
d'un mes des de la finalització del concurs passaran a ser 
propietat de l'Associació Cultural "La Roca". 


