
CONCURS DISSENY LOGOTIP DEL
75 ANIVERSARI DE LA UNIÓ

(1946-2021)

La Societat Unió Artística Musical Ontinyent, convoca concurs amb l’objecte de tindre un logotip 
destinat a representar gràficament el seu 75 aniversari, en tota la difusió de la informació sobre 
aquest esdeveniment que aparega en la pàgina web, reds socials, premsa i/o altres documents.
S’estableix un procediment obert de participació, i una forma de selecció mitjançant concurs amb 
intervenció de jurat. 

El concurs es regirà per les següents:

BASES

1. OBJECTE
L’objecte del present concurs es correspon amb el disseny d’un logotip inèdit destinat a ser la 
marca o imatge representativa de la Societat Unió Artística Musical Ontinyent durant la celebració 
del seu 75 aniversari (juliol 2021 - juliol 2022).

2. PARTICIPANTS
Podrà participar en aquest concurs tota persona major de 16 anys, presentant idees pròpies,origi-
nals 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 idenominació, 
que inclourà la marca “Societat Unió Artística Musical d’Ontinyent” o el seu nom popular “La Unió”, 
en aquest últim cas, també amb el nom de la ciutat “Ontinyent”.
• Es valorarà que el treball es puga adaptar fàcilment amb posterioritat per tal de ser proposat en 
assemblea de socis com a logotip oficial de la societat musical.
• 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, que es treball propi i que no s’han infringit els drets d’autor 
d’altres persones. Amb la participació es declara que no s’ha utilitzat el treball de cap autor, 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 concursant que presente la proposta. 



4. DOCUMENTACIÓ: FORMAT D’ENTREGA I PRESENTACIÓ DE TREBALLS
• En un paquet envoltat, es presentarà:
1 - Una impressió en format rígid de tamany 30x30 cm amb el logotip i el pseudònim del seu autor 
o autora en un dels cantons.
2 - Un full A4 amb el mateix pseudònim i una breu descripció del treball en que s’explique la idea i 
els aspectes formals del logotip (elecció de tipografia, color, etc).
3 - Un sobre tancat. En l’exterior del sobre tan sols apareixerà el pseudònim, i dins s’inclourà full 
A4 amb el pseudònim i les dades de l’autor o autora: (nom i cognoms, data de naixement, DNI, 
direcció postal, correu electrònic i telèfon).
4 - Es pot entregar el paquet tancat a la seu de la Societat Musical en horari de matí, o enviar-ho 
per correu (carrer Dos de Maig, 72, 46870, Ontinyent).
5 - En cas de resultar guanyador, és obligatori presentar l’arxiu en format vectorial.

5. TERMINI DE PRESENTACIÓ
El termini per a presentar els dissenys finalitza el divendres 21 de maig de 2021. Per a qualsevol 
dubte es pot enviar un correu a secretaria@suamontinyent.com o cridar al telèfon 96 238 10 30 
(matins).

6. JURAT I VEREDICTE
El jurat encarregat de valorar les propostes estarà format per persones nomenades per la Junta 
Directiva de la Societat Musical, que podran ser socis o no, intentant que hi hagen professionals 
relacionats amb el món del disseny. Hi haurà un vot que representarà l’elecció dels músics.

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 de La Unió.
• 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 ob-
tinga la majoria simple.

En cas d’empat en les votacions de les propostes finalistes, el vot qualificat de la Presidència de 
la Junta serà la que determinarà la proposta finalista que resultarà guanyadora. Cap membre del 
jurat podrà participar com a concursant.
El fallo serà inapel·lable, per la qual cosa no procedirà cap reclamació contra els acords que adop-
te, excepte que es tinga constància d’haver vulnerat allò estipulat en aquestes bases.
El fallo del Jurat es farà públic el dilluns 24 de maig en les reds socials, per correu electrònic i en el 
tauler d’anuncis ubicat en la sede de la Societat Musical.
El Jurat es reserva el dret a declarar el premi desert, proposar, en el seu cas, adaptacions o mo-
dificacions 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
La Societat Unió Artística Musical Ontinyent concedirà al treball guanyador del concurs un premi 
de 200 euros.

8. PROPIETAT INTEL·LECTUAL
El logotip premiat quedarà en propietat exclusiva i permanent de la  Societat Unió Artística Musical 
Ontinyent, que tindrà 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 infor-
màtica del logotip en format vectorial.

9. PUBLICACIÓ
La documentació relativa al treball premiat quedarà en poder de la Societat Unió Artística Musical 
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 documen-
tació 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. APROVACIÓ E INTERPRETACIÓ 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. 

La Junta Directiva de la  
Societat Unió Artística Musical Ontinyent


