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Bases concurs  
logotip C.P. 2014/2016  
 

 

1.- Objecte del concurs 
 

El Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana (CJCV), convoca un concurs per a la creació del 

logotip destinat a ser la imatge representativa de la Comissió Permanent de 2014/2016, d'ara endavant 

la C.P. 

La C.P. pretén renovar la seua imatge tal com s'ha vingut fent durant els últims anys, per açò volem 

llançar un concurs en el qual els i les joves siguen partícips de l'elaboració d'un logotip que substituïsca a 

l'anterior, reflectint l'esperit de participació del CJCV. 

Així és com esperem que siga el nostre logotip, un disseny que reflectisca el caràcter juvenil, la pluralitat 

i la unió de la nostra organització. El disseny en cap cas substitueix al logotip corporatiu del CJCV, es 

tracta de la imatge per als dos anys de mandat de la nova C.P. Adjunt com a ANNEX I, trobareu els 

logotips de les anteriors comissions permanents. 

 

2.- Requisits de participació 
Podrà participar en aquest certamen qualsevol jove, complint els següents requisits: 

 

- Menors de 35 anys.  

- Els participants prendran part de forma individual. 

- No serà necessària inscripció prèvia. 

- Límit de 2 propostes a presentar per cada participant. 

- El disseny ha de ser original i inèdit i no podrà haver sigut presentat en altres concursos ni usat amb 

anterioritat. Ha de crear-se exclusivament per al CJCV. 

La participació en el concurs suposa l'acceptació íntegra de les presents Bases. Tots els concursants 

renunciaran de forma expressa a efectuar impugnació alguna de la resolució del premi. 

  

3.- Propietat Intel·lectual 
Prendre part en el concurs implica per part de cada participant la cessió al CJCV dels drets del disseny, 

edició, publicació i divulgació des de la data de resolució, de manera que el CJCV passa a ser el titular dels 

drets d'explotació sobre el logotip. 

El CJCV es reserva el dret d'editar, publicar, emetre o difondre per qualsevol mitjà el disseny premiat 

durant la vigència o existència del CJCV. 

L'acceptació d'aquestes bases i l'elecció del disseny guanyador transmeten al CJCV tots els drets 

d'explotació sobre l'obra de forma indefinida, de tal forma que el pagament del premi arreplegat en 

aquestes bases es realitza precisament en concepte de pagament dels drets d'autor econòmics sobre 

l'obra seleccionada. 

L'acceptació d'aquestes bases suposa el reconeixement exprés d'aquesta circumstància.  
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4.- Premi 
S'establirà un únic premi dotat de quatre-cents euros (400,00-€). Aquest premi, estarà subjecte a les 

normes fiscals, que si procediren, li serien aplicades. 

 

 

5.- Format disseny 
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. 

El logotip haurà de presentar-se segons les següents especificacions:  

- En format digital amb la major resolució possible 300ppp 

- En pdf. vectorial. 

- A més el logotip haurà d’adequarse a les xarxes socials: 

  . Capçalera Facebook: 851 x 315 píxels 

 . Imatge perfil Facebook: 160 x 160 

 . Imatge portada Twitter: 1500 x 500 píxels 

. Imatge perfil Twitter: 400 x 400 píxels 

 

- Colors:  

 . Morat: RGB 112 40 90 – HEX #70285a 

 . Verd: RGB 204 255 0 – HEX #ccff00 

 

 

6.- Terminis 
 

- Presentació: fins al 20 de juliol 

 

- Selecció: del 21 al 29 de juliol 

  

- Comunicació: del 01 al 15 d’agost 

 

 

7.- Forma de presentació  
Per a poder participar, haureu de lliurar un correu electrònic a cjcv@cjcv.org amb l’assumpte “LOGOTIP 

CP CJCV” i constarà:  

a) Cos del missatge: haureu d’especificar les vostres dades personals: 
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• Nom i cognoms 

• Email de contacte. 

• Telèfon (a l'efecte de notificar el resultat del concurs al guanyador). 

 

 

b) Arxius adjunts:  

1.- Declaració jurada, la qual s'adjunta a les presents bases com a ANNEX II.  

2.- Copia DNI o passaport. 

3.- Arxiu en pdf. amb una xicoteta ressenya que descriga tots aquells elements que, 

segons el parer del creador o de la creadora, expliquen o ajuden a comprendre el significat de la 

proposta.  

4.- Arxiu del disseny en els formats especificats en el punt 5 de les presents bases, al 

qual li donareu com a nom el pseudònim del creador o creadora.  

 

 

8.- Jurat i resolució 
 

- El jurat estarà format pels membres de la Comissió Permanent del CJCV. 

 

- El correu electrònic serà rebut per l’equip tècnic del CJVC, el qual presentarà al jurat l’arxiu del 

disseny. En cap moment es mostrarà el contingut del correu electrònic, per a salvaguardar la 

identitat de l’autor o autora.  

  

- Els/les participants seran notificats amb la deguda antelació i es divulgarà a través de la Web i 

xarxes socials del CJCV. 

 

- No es mantindrà correspondència amb els i les concursants no seleccionades, els quals podran 

retirar els treballs no premiats en el termini d'un mes, explicant des de la data en què es faça 

pública la resolució de concessió del premi. Si transcorregut aquest termini, les obres no han 

sigut retirades, el CJCV procedirà a la seua destrucció per a salvaguardar el dret a la propietat 

dels i les autores. 

 

- El jurat podrà declarar desert el premi si, al seu criteri, els logotips presentats no s'ajusten als 

requisits d'aquestes bases o no reuneixen la qualitat suficient. Així mateix, el jurat queda facultat 

per a resoldre qualsevol incidència que poguera produir-se. 

 

 

 

9.- Dades personals 
 

D'acord amb l'establit en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, 

s'informa, que les dades proporcionades pels participants, formaran part d'un fitxer, la finalitat 

del qual, és la gestió de la participació en aquesta convocatòria.  
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ANNEX I 
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ANNEX II 
 

 

 

En/na………………………………………………………………………………………………………………… amb 

DNI ………………………………., autor/a del disseny 

…………………………………………………………………, presentat al concurs  “LOGOTIP CP CJCV”. 

 

 

Manifeste: 

 

a) Que el disseny és original i inèdit. 

b) Consent expressament transmetre al CJCV tots els drets d’explotació del meu disseny 

de forma indefinida  si resultara premiada,  segons les bases del concurs.  

 

 

I per a que conste signe la present, 

En                                                               a                       de                                       del 2014. 

 

 

 

Signat  

 


