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BASES DEL CONCURS DEL DISSENY DEL LOGOTIP DE LA 

MANCOMUNITAT DE SERVEIS SOCIALS MARINA BAIXA 

 

1. Entitat organitzadora  

La Mancomunitat de la Marina Baixa, constituïda entitat local supramunicipal l'any 

1991, està integrada per nou municipis de la Marina Baixa. La seua seu està situada en el 

municipi de Callosa d’en Sàrria. La Mancomunitat sorgix amb la idea de fer arribar els 

servicis socials de manera mancomunada als diferents municipis que la integren, en 

especial als municipis més xicotets d'aquesta comarca. A més dels serveis socials, també 

s'oferix el servici d'arreplega de residus sòlids en set dels nou municipis de la 

Mancomunitat. La Mancomunitat està integrada pels municipis 

de Beniardà, Benifato, Benimantell, Bolulla, Callosa d’en 

Sarrià, Confrides, Guadalest, Polop i Tàrbena, en la Província d'Alacant. 

	
2. Objecte 

 La Mancomunitat de Serveis Socials Marina Baixa convoca un concurs d'idees per 

al disseny del seu logotip. 

 La proposta d'idees haurà de mantindre el nom de l'entitat. S’haurà de tenir en compte 

que el logotip final serà utilitzat tant en entorns online i offline com en distintes grandàries 

i formats, per la qual cosa haurà de ser llegible i funcionar tant en grandàries mitjanes 

com en formats més reduïts.  

 

3. Naturalesa i règim jurídic del concurs  

El present concurs d'idees amb intervenció del jurat és públic i obert. Els participants 

queden sotmesos expressament a allò establert en aquestes bases. La participació en el 

concurs tindrà caràcter gratuït. 
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4. Condicions de capacitat per a participar en el concurs i incompatibilitats  

- Podran participar en el concurs les persones físiques d'entre 12 i 30 anys que estiguen 

empadronades en qualsevol dels municipis de la Mancomunitat Marina Baixa. 

-  No podran participar les persones físiques: que tinguen un vincle laboral o mercantil 

amb la Mancomunitat de Servicis Socials Marina Baixa o amb els membres del jurat. 

- Inscripció al concurs 

   Des de la publicació oficial de les bases del concurs ‘’Disseny del logotip de la 

Mancomunitat de Serveis Socials Marina baixa’’ l’usuari podrà inscriure’s seguint les 

instruccions descrites a l’apartat 6.   

 

5. Presentació de les propostes  

Per a poder participar al concurs del ‘’Disseny del logotip de la Mancomunitat de 

Serveis Socials Marina Baixa’’, hauran d'acceptar les bases del concurs i omplir el 

formulari que es trobarà en cada un dels ajuntaments o bé es podran descarregar les bases 

del concurs i el document per a sol·licitar la inscripció tant en la pàgina web com en les 

xarxes socials de la Mancomunitat. El període de presentació de propostes estarà obert 

des del 12 de novembre del 2018 fins les 23:59 hores del dia 20 de desembre de 2018. 

 

6. Contingut de les propostes  

    6.1 Documentació administrativa  

La documentació administrativa deurà enviar-se de manera telemàtica a través 

del següent correu electrònic: info@mancomunidadmarinabaixa.es o de manera 

presencial, les instàncies es presentaran al Registre de la Mancomunitat situada en 

Callosa d’en Sarrià, Pl. D’Espanya nº 12, 2º piso, així com en el Registre de qualsevol 

dels ajuntaments que integren la mateixa. 

 

La documentació Administrativa deurà incloure: 

- Fotocopia del DNI (ambdues cares) 

- Instància de participació 

- Si la persona és menor d’edat haurà de portar una autorització firmada pel 

pare/mare/tutor legal. 
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Totes aquelles propostes amb la documentació administrativa incompleta o amb algun 

defecte en relació als requisits referits en aquest apartat, quedaran excloses del concurs.  

Tota la documentació de la proposta deurà ser aportada en castellà i valencià, siga 

quin siga el suport i/o format utilitzat. 

 

6.2 Documentació tècnica 

Tota la documentació es presentarà via google drive. Aquesta documentació es deurà 

entregar en format (.ZIP) nomenant l’arxiu de la següent manera: nom_cognom_DNI 

La documentació tècnica deurà incloure: 

- Les diferents aplicacions del logotip. 

Les idees del logotip han de ser originals i inèdites. Els participants eximixen a la 

Mancomunitat de Serveis Socials Marina Baixa de qualsevol responsabilitat que es derive 

del plagi o qualsevol altra transgressió de la legislació vigent en la que aquests pugueren 

incórrer. Tota la documentació de la proposta deurà ser aportada en castellà o valencià, 

amb qualsevol suport i/o format utilitzat.  

En la Documentació Tècnica (proposta creativa) no es podrà influir cap dada 

personal que permeta identificar al participant. Aquesta circumstancia serà motiu 

d’exclusió del concurs. 

 

7. Procediment de recepció de propostes 

El jurat, encarregat de l’apertura i revisió de la documentació administrativa, 

facilitarà la relació final del participants que hagen complit amb tots els requisits 

administratius i serà l’encarregada de l’apertura i revisió de la documentació tècnica, 

comprovarà quines de les propostes compleixen amb els requisits establerts per a la 

Documentació Tècnica, de manera que las propostes que no complisquen amb els 

requisits detallats en les presents Bases quedaran desqualificades i no passaran a la 

valoració del jurat. 

Finalment, aquelles propostes que hagen complit tant els requisits administratius 

com amb els requisits tècnics, passaran al jurat per a la seua posterior valoració. Totes 

elles únicament aniran identificades amb el número del DNI. 
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8. Jurat 

            8.1 Composició 

El jurat està compost per: 

- Els representants de la Mancomunitat assistits per un tècnic informàtic. 

8.2 Funcions 

Seran funcions del jurat: 

- Decidir la proposta guanyadora del concurs, per ser la més idònia als fins del 

mateix, o be declarar el concurso com desert. 

- Decidir sobre qualsevol dubte d’interpretació dels continguts de les presents 

bases, així com d’altres aspectes relacionats amb el concurs que tinguen com a 

finalitat la seua  resolució.  

- Les decisions del Jurat seran inapel·lables. 

 

9. Criteris de valoració de les propostes 

La puntuació màxima de les propostes serà de 10 punts.  

Per a determinar la valoració de les diferents propostes, el Jurat tindrà en compte 

els següents criteris: 

Criteri 1 

- Essència de la imatge de la Mancomunitat de Serveis Socials Marina Baixa 

- Originalitat 

- Creativitat 

- Memorabilitat en el disseny 

La puntuació màxima d’aquest criteri serà de 4 punts. 

Criteri 2  

L’aplicabilitat als distints canals de comunicació que habitualment utilitza la 

Mancomunitat de Serveis Socials Marina Baixa: 

Les diferents aplicacions del logotip deuran ser entregades amb els següents 

formats: 
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Ø Tamany estàndard per a web complint aquestes característiques: favicon, tamany 

ajustable per a tots els dispositius (ordinador, Tablet, Mòbil, WhatsApp, xarxes 

socials, pàgina web, etc.) sent aquest responsive. Els logotips deuran entregar-se 

amb format (JPEG/PNG), exceptuant el favicon(.ico). També es valorarà que el 

logotip estiga adaptat per als diferents medis impresos dels que fem ús.  

 

La màxima puntuació d’aquest criteri serà de 3 punts 

Criteri 3 

- Grau de pregnància 

- Facilitat de identificació 

- Facilitat de interpretació 

La puntuació màxima d’aquest criteri serà de 3 punts 

El Jurat gaudirà de discrecionalitat tècnica per a la valoració de les diferents 

propostes presentades. Així mateix, el Jurat es reservarà el dret a deixar desert el concurs 

si cap de les propostes compleix amb els criteris establerts. 

 

10. Causes d’exclusió del concurso 

Constituirà causa d’exclusió del Concurs d’idees logotip Mancomunitat de Serveis 

Socials Marina Baixa: 

- L’incompliment de les normes de presentació i anonimat de la documentació 

tècnica. 

- La presentació de treballs ja publicats o divulgats, o la divulgació de les propostes 

presentades abans de la proclamació del fallada del concurs. 

- L’existència de inexactituds i contradiccions flagrants en el contingut de la 

proposta. 

- La falta de documentació per a l’adequada valoració de la proposta. 

- La no acreditació de no trobar-se al corrent del compliment de les obligacions 

tributàries i amb la Seguretat Social amb els terminis prevists en les Bases. 

- No reunir les condicions de capacitat o estar incurs en alguna de las causes 

d’incompatibilitat establertes en les Bases. 

- L’incompliment de qualsevol altre requisit establert en les Bases. 
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11. Selecció de la proposta guanyadora 

La fallada del jurat declarant el guanyador del concurs, o en el seu cas declarant-

lo desert deurà produir-se a partir del 20 de desembre del 2018. El nom del guanyador es 

publicarà en la pàgina web i als perfils de les xarxes socials de la Mancomunitat de 

Serveis Socials Marina Baixa, així com també amb una notificació per correu electrònic.  

 

12. Premis al guanyador i finalistes 

S’elegirà al guanyador del concurs, i s’establirà un premi-subvenció d’un IPad 

Pro de 12,9’’ de 64Gb i un Apple Pencil. El concurs podrà declarar-se desert en cas de 

que a judici del Jurat cap de les propostes presentades resulte suficientment satisfactòria 

per a aconseguir els objectius del mateix. 

 

13. Calendari i desenvolupament del concurs 

13.1 Convocatòria 

La difusió del concurs ‘’Disseny del logotip de Mancomunitat de Serveis Socials 

Marina Baixa’’ es realitzarà a través de la web d’aquesta. A més de la publicació i 

comunicació a través de les xarxes socials i diferents medis de comunicació.  

      13.2 Consultes 

Els dubtes i consultes sobre el concurs es resoldran per les persones que componen 

el jurat, fins a la data límit prevista en les Bases per a la presentació de les propostes, en 

el següent correu electrònic: 

- info@mancomunidadmarinabaixa.es  

- Telèfon: 96 588 20 70 
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14. Disposicions generals 

     14. 1 Propietat intel·lectual i industrial 

Els participants en el concurs d’idees garantiran que individualment són els 

creadors originals de les propostes o idees presentades, i que cap d’aquestes infringix cap 

dret de propietat industrial o intel·lectual de tercers o susceptible de ser-ho, ni te gravamen 

o càrrega de cap classe, responsabilitzant-se expressament de qualsevol reclamació que 

poguera efectuar-se a tal efecte contra la Mancomunitat de Serveis Socials Marina Baixa.  

El finalista es veurà obligat a cedir a la Mancomunitat de Serveis Socials Marina 

Baixa amb caràcter exclusiu, els drets d’explotació i ús total o parcial de la proposta 

presentada, entre ells, i a títol merament exemplificatiu i no limitatiu, els de reproducció, 

distribució, comunicació pública, transformació, i en general, per a totes les modalitats 

d’explotació i medis de difusió coneguts, en tots els formats o suports existents o futurs, 

en qualsevol país i llengua del món, per termini indefinit. La Mancomunitat de Serveis 

Socials Marina Baixa podrà realitzar allò previst anteriorment per ella mateixa o 

encarregar-ho a qualsevol tercer.  

La titularitat de qualsevol dret de Propietat Industrial i Intel·lectual associat a la 

proposta guanyadora correspondrà, per temps il·limitat, en tots els països i llengües del 

món, a la Mancomunitat de Serveis Socials Marina Baixa. En conseqüència, podrà 

lliurement explotar i utilitzar total o parcialment la proposta o idea conforme a allò 

exposat en el paràgraf anterior i, a més, podrà reproduir-la, transformar-la o comunicar-

la, total o parcialment de qualsevol forma existent o futura be per la Mancomunitat de 

Serveis Socials Marina Baixa o per qualsevol tercer que es designe. El guanyador està 

obligat, en el seu cas, a realitzar les cessions que en dret procedisquen per a que 

Mancomunitat de Serveis Socials Marina Baixa ostente la referida titularitat en els 

terminis i condicions anteriorment citats. Les cessions anteriors s’entenen realitzades en 

tot cas amb caràcter gratuït.  
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En cap cas, la Mancomunitat de Serveis Socials Marina Baixa assumeix 

compromís algú ni tindrà l’obligació d’explotar o utilitzar les propostes o idees que hagen 

participat al concurs, ni tampoc la declarada guanyadora.  

Sense perjudici d’allò anterior, el/els autor/s mantindran el dret moral sobre la 

seua proposta i podran fer ús d’ella en àmbits docents i curriculars. La Mancomunitat de 

Serveis Socials Marina Baixa, en els suports que considere convenient, podrà difondre el 

seu nom.  

Per la simple presentació de la seua sol·licitud de participació al concurs, els 

participants consentixen i accepten expressament que la Mancomunitat de Serveis Socials 

Marina Baixa puga utilitzar i publicar el seu nom i altres dades o fotografia que es realitze 

per a qualsevol activitat informativa o publi-promocional relacionada directa o 

indirectament amb el concurs o amb la promoció de la Mancomunitat de Serveis Socials 

Marina Baixa.  

14. 2 Acceptació de les bases 

Els concursants es comprometen a acceptar tant les Bases com els acords i la 

fallada del Jurat, que serà inapel·lable. 

14. 3 Garanties 

Els concursants, per la mera participació en el concurso, garanteixen a la 

Mancomunitat de Serveis Socials marina Baixa:  

Que les propostes presentades són originals del concursant i/o que tenen la lliure 

disposició idees, imatges o qualsevol altre element que incorporen en la seua presentació. 

Els participants seran els únics responsables per una eventual infracció de qualsevol dret 

de tercers, quedant l’organització del concurs exempta de responsabilitat en aquest sentit.  

Que no serà responsable per cap dany, perduda, cost, perjudici, reclamacions, etc. 

en que les entitats pogueren incórrer o pogueren sofrir a resultes de la presentació de les 

seus propulsats.  
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15. Protecció de dades i LSSI  

La Mancomunitat de Serveis Socials Marina Baixa, C/ Plaza de España, nº 14 2º 

planta 03510 Callosa d’en Sarrià, con CIF P0300013J és l’entitat responsable del fitxer 

generat amb les dades de caràcter personal subministrats voluntàriament pels participants 

en el present concurs i únicament arreplegarà les dades per a la gestió del premi.  

Els participants quedaran obligats al compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 

13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal i, en particular, a allò dispost 

a l’article 12 de dit text legal, del R.D. 1720/2007 de 21 de desembre pel que s’aprova el 

Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de 

Protecció de dades de caràcter personal i amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis 

de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic modificada, en part, per la Llei 

56/2007 de 28 de Desembre de Mesures d’impuls de la Societat de la Informació.  

16. Legislació aplicable al premi – subvenció 

El premi atorgat es farà en atenció a la Llei General de Subvencions i normativa de 

anàloga naturalesa, atenent a l’Informe Jurídic emés pels tècnics corresponents. 

17. Acceptació de les bases 

La participació en aquest concurs porta aparellada l’acceptació total de les bases, així 

com del jurat i la seua fallada. Les decisions que prenga el jurat no podran ser objecte de 

impugnació i estarà facultat per a resoldre qualsevol situació no prevista en les bases en 

la forma que considere oportuna. 

 


