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La Mancomunitat Camp de Túria convoca el concurs “Logotip per Xarxa Joves Camp de Túria”  
l’objectiu del qual és crear el disseny d’un logotip destinat a ser la imatge de la nova Xarxa Jove 
Comarcal “Joves Camp de Túria” i al mateix temps aconseguir que els/les joves de la comarca 
s’identifiquen i ho vegen com propi.

Les bases per les que es regirà el procés són:

BASES 

PRIMERA .  OBJETIU.

La Mancomunitat Camp de Túria, a fi de promocionar i incentivar la participació de la joven-
tut en la comarca, convoca el concurs per al disseny del logotip que serà la imatge de la nova 
Xarxa Jove Comarcal “Joves Camp de Túria”.

SEGONA .  PARTICIPANTS .

Podran participar en esta convocatòria:

1. Els/les joves residents a la comarca amb edats compreses entre 14 i 30 anys complits. 
Els/les menors d’edat hauran d’aportar autorització dels pares o tutors.

2. Els/les participants hauran d’acreditar no estar inmersos en alguna de les causes 
d’incompatibilitat o prohibició establides en l’art.13 de la Llei General de Subvencions.
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TERCERA .  PUBLICITAT DE LES 
BASES I  DE LA CONVOCATÒRIA .

La Mancomunitat Camp de Túria donarà publicitat a la Convocatòria a través de les xarxes so-
cials i de la pàgina web de la Mancomunitat.

CUARTA .CONDICIONS 
GENERALS .

1. La temàtica dels logotips serà lliure però preferentement haurà de tindre’s en comp-
te la seva aplicació en el sector o àmbit juvenil, que esta xarxa agrupa a les Àrees de 
Joventut dels 17 Ajuntaments que integren la Mancomunitat, i també tenint present 
que el seu objectiu serà el de la seua utilització com a imatge de la nova Xarxa Jove 
Comarcal. S’exclouran tots aquells logotips que tinguen connotacions sexistes, xenòfo-
bes, racistes u ofensives contra persones o institucions.

2. Junt amb el logotip haurà d’apareixer un anagrama que integre “Xarxa Joves 
Camp de Túria”.

3. El diseny deurà ser original i inèdit, sent els/les participants els/les responsables de 
les conseqüències derivades del no compliment d’este requisit. Deuen certificar al 
formulari d’inscripció que el logo es fruït de la seua creativitat personal, que és el seu 
propi treball i que no s’han infringit els drets d’autor d’altres persones. 

4. Cada participant presentarà un sol logotip, en versió color i en blanc i negre.

5. Els treballs es presentaran en format DIN-A4.

6. Tots els treballs s’entregaran en dos sobres grans tancats, en l’exterior del qual es 
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farà constar “CONCURS LOGOTIP XARXA JOVES CAMP DE TÚRIA”. Els sobres tancats, 
deuran de portar el contingut següent: 

Sobre A:

a) Una versió en tamany A4 del logotip a color. 

b) Una versió en tamany A4 en blanc i negre. 

Sense marques ni signatures que identifique el/la autor/a.

Sobre B: 

a) Un foli en el qual apareguen les dades personals del/de l’autor/a, telèfon, e-mail,

b) Full d’inscripció “Annexe 1” i, 

c) Fotocòpia del DNI.

CINQUENA .  TERMINI .

El termini de presentació dels logotips serà del 22 de maig al 22 de juny de 2018, ambdós 
inclusivament. 

No es consideraran aquells logotips presentats fora de termini
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SISENA .  LLOC DE PRESENTACIÓ.

Els logotips es presentaran al registre d’entrada de la Mancomunitat Camp de Túria, en horari 
de dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00h, a través d’un procés que garantisca l’anonimat dels/les 
participants.

SETENA .  PREMIS .

Hi haurà únicamente un únic logotip guanyador que rebrà els següents premis:

- Utilització per part de la Mancomunitat del diseny del seu logotip amb el con-
seqüent prestigi per a el/la guanyador/a.
- Un bo per valor de 200€ a gastar en almenys 3 establiments de la xarxa de comerços 
associats a les associacions de comerciants i empresaris de la comarca que es relacio-
nen a continuació: 

o Associació de Comerciants i Professionals de Vilamarxant.
o Associació de Comerç i Empresa de Benissanó.
o Asociación de Comerciantes de Bétera.
o Viu L’Eliana.
o Federació de Comerç de Llíria.
o Associació de Comerciants i Empresaris de Náquera.
o Associació de Comerciants de La Pobla de Vallbona.
o ACOPRASAB (Asociación de Comerciantes de San Antonio de Benagéber)
o Associació de Comerciants i Professionals de Benaguasil.
o Associació de Comerciants de Gátova.
o AGRUPA (Asociación de Comerciantes de Riba-roja de Túria).
o Asociación de vendedores del Mercado de Riba-roja de Túria.
o Asociación de Comerciantes de Casinos.
o Agrupación Empresarial l’Eliana Camp de Túria
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S’inclouran en este llistat les Associacions pendents de creació que són:

o Asociación de Serra.
o Asociación de Olocau.
o Asociación de Marines.

La Mancomunitat establirà la forma de gestionar este bo amb el guanyador/a i li proporconará 
el llistat de comerços associats on puga usar el bo.

VUITENA .  JURAT.

1. El jurat qualificador estarà compost per els/les responsables de joventut de la Xarxa 
Joves Camp de Túria i podrà sol•licitar opinió de professionals especialitzats, amb veu i 
sense vot, que actuaran com a assessors.

2. Per a la valoració, el jurat tindrà en consideració la qualitat tècnic-artística, l’estètica, 
l’ajust a la temàtica proposta i la possibilitat d’utilització del mateix com a imatge.

3. La fallada del jurat es comunicarà públicament abans del 29 de juny, sent la seua 
decisió inapel·lable i podent deixar el premi desert si els treballs presentats no respon-
gueren al nivell exigit o a la imatge desitjada, a judici tot açò del jurat.

4. El resultat del concurs serà comunicat personalment al guanyador/a i serà publicat 
en la pàgina Web de la Mancomunitat Camp de Túria i difós per mitjans de comunica-
ció i la resta de xarxes socials. L’entrega del premi es realitzarà en un acte de la Manco-
munitat en la data que s’anunciarà prèviament.

5. Contra els acords que adopte el jurat del concurs, no procedirà cap reclamació, llevat 
que es tinga constància d’haver vulnerat allò que s’ha estipulat en les presents bases. 

6. L’acta del jurat suposarà la justificació del premi i posarà fi a la via administrativa.
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NOVENA .  DRETS DE PROPIETAT 
I  DEVOLUCIÓ DE LES OBRES .

1. El/la guanyador/a del concurs, cedix tots els drets en relació amb el treball realitzat 
i presentat al concurs. D’esta manera la Mancomunitat Camp de Túria passarà a ser 
propietària de tots els drets de propietat industrial i intel•lectual que pogueren corres-
pondre-li en relació amb el gràfic i amb la denominació, així com qualssevol altres que 
li pogueren correspondre, així com el seu “copyright”. De la mateixa manera se cedixen 
també els drets de manipulació, edició, publicació, exposició i reproducció.

2. Els treballs no premiats podran retirar-se, amb la prèvia acreditació de l’autor/a, en el 
termini de quinze dies naturals a partir de la data en què s’haja feta pública la fallada 
del jurat. Una vegada transcorregut este termini, el material no retirat passarà a ser 
propietat de la Mancomunitat Camp de Túria.

DESENA .  ACEPTACIÓ DE LES 
BASES .

La participació en el concurs suposa la total acceptació de les presents bases, així com les deci-
sions preses pel jurat i la interpretació de les bases pel mateix..



CONCURS LOGOTIP XARXA JOVES CAMP DE TÚRIA

8

DESÉ PRIMERA . 
COMPATIBILITAT AMB ALTRES 
PREMIS O DOTACIONS .

Els treballs que concursen deuen ser inèdits i no han d’haver obtingut cap premi o accèssit en 
altres certàmens o concursos i no generaran per a la Mancomunitat Camp de Túria cap res-
ponsabilitat pels drets emergents de la seua utilització.

DESÉ SEGONA .  PROTECCIÓ 
DE DADES DE CARÀCTER 
PERSONAL .

De conformitat amb el que establix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de caràcter 
personal, la Mancomunitat Camp de Túria incorporarà les dades facilitades pels/per les partici-
pants als fitxers de dades de caràcter personal d’esta institució.
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ANNEX I

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

CONCURS LOGOTIP 
XARXA JOVES CAMP DE TÚRIA

Enterat/da de les bases convocades per la Mancomunitat Camp de Túria per a la celebració del 
Concurs Logotip Xarxa Jove Comarcal

EXPOSA

a) Que he llegit les bases del Concurs i accepte el que es disposa en elles. 

b) Declare responsablement que el logo presentat és original, fruit de la meua creativitat personal, que és el meu 

propi treball i que no s’han infringit els drets d’autor d’altres persones. 

c) Declare responsablement que en cas de resultar guanyador/a del premi per mitjà d’este document cedisc la pro-

pietat de la meua obra a la Mancomunitat Camp de Túria, que es reserva tots els drets, inclosos els de reproducció, 

pel període que la legislació vigent establisca. 

d) Declare responsablement que no estic incurs en cap de les circumstàncies establides en l’article 13-2 de la Llei 

General de Subvencions. 

e) Que junt amb la sol•licitud, s’acompanya el logotip original presentat a concurs, els sobres i la fotocòpia del DNI. 

f) Que consent que les meues dades siguen utilitzats per a les qüestions que es deriven del Concurs (publicació 

dels/de les premiats/des, de les fotografies presentades).

g) Que en cas de ser menor d’edat, jo.........................................., amb DNI................, autoritze a mon fill/a a participar en el citat 

concurs i igualment accepte les bases. 

h) FITXA TÈCNICA I DESCRIPCIÓ DEL LOGOTIP (compta’ns breument en què t’has basat, com has creat el logotip, 

etc.) :____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

SOL·LICITA
Ser admés/a en el Concurs Logotip Xarxa Joves Camp de Túria

   Llíria a…….......... de…………......................................de 2018.
      
Signatura paterna/materna:                     Firma:           
(En cas de menor d’edat)

En/Na.________________________________________________________
Segons la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que la Mancomunitat Camp de Túria 
incorporarà les seues dades a fitxers, que s’utilitzaran per a les finalitats d’aquesta sol·licitud i no se cediran a cap tercer, excepte per obligacions 
legals i a altres Administracions Públiques que siguen les destinatàries del tractament. Addicionalment autoritza a la Mancomunitat Camp de Túria 
a comprovar i completar les dades necessàries per a aquesta sol·licitud, consultant tant els seus propis arxius com els de altres Administracions 
Públiques que siguen necessaris. Per a exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigisca’s per escrit a la Mancomunitat a 
l’adreça que veurà en la capçalera, adjuntant una fotocòpia del seu Document Nacional d’Identitat o equivalent.
El sol·licitant accepta que les seues dades personals identificatives i qualsevol resultat que es derive del procés administratiu siguen publicats en la 
web de la Mancomunitat en cas necessari. 

CÒPIA PER AL SOBRE A
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ANNEX I

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

CONCURS LOGOTIP 
XARXA JOVES CAMP DE TÚRIA

Enterat/da de les bases convocades per la Mancomunitat Camp de Túria per a la celebració del 
Concurs Logotip Xarxa Jove Comarcal

EXPOSA

a) Que he llegit les bases del Concurs i accepte el que es disposa en elles. 

b) Declare responsablement que el logo presentat és original, fruit de la meua creativitat personal, que és el meu 

propi treball i que no s’han infringit els drets d’autor d’altres persones. 

c) Declare responsablement que en cas de resultar guanyador/a del premi per mitjà d’este document cedisc la pro-

pietat de la meua obra a la Mancomunitat Camp de Túria, que es reserva tots els drets, inclosos els de reproducció, 

pel període que la legislació vigent establisca. 

d) Declare responsablement que no estic incurs en cap de les circumstàncies establides en l’article 13-2 de la Llei 

General de Subvencions. 

e) Que junt amb la sol•licitud, s’acompanya el logotip original presentat a concurs, els sobres i la fotocòpia del DNI. 

f) Que consent que les meues dades siguen utilitzats per a les qüestions que es deriven del Concurs (publicació 

dels/de les premiats/des, de les fotografies presentades).

g) Que en cas de ser menor d’edat, jo.........................................., amb DNI................, autoritze a mon fill/a a participar en el citat 

concurs i igualment accepte les bases. 

h) FITXA TÈCNICA I DESCRIPCIÓ DEL LOGOTIP (compta’ns breument en què t’has basat, com has creat el logotip, 

etc.) :____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

SOL·LICITA
Ser admés/a en el Concurs Logotip Xarxa Joves Camp de Túria

   Llíria a…….......... de…………......................................de 2018.
      
Signatura paterna/materna:                     Firma:           
(En cas de menor d’edat)

En/Na.________________________________________________________
Segons la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que la Mancomunitat Camp de Túria 
incorporarà les seues dades a fitxers, que s’utilitzaran per a les finalitats d’aquesta sol·licitud i no se cediran a cap tercer, excepte per obligacions 
legals i a altres Administracions Públiques que siguen les destinatàries del tractament. Addicionalment autoritza a la Mancomunitat Camp de Túria 
a comprovar i completar les dades necessàries per a aquesta sol·licitud, consultant tant els seus propis arxius com els de altres Administracions 
Públiques que siguen necessaris. Per a exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigisca’s per escrit a la Mancomunitat a 
l’adreça que veurà en la capçalera, adjuntant una fotocòpia del seu Document Nacional d’Identitat o equivalent.
El sol·licitant accepta que les seues dades personals identificatives i qualsevol resultat que es derive del procés administratiu siguen publicats en la 
web de la Mancomunitat en cas necessari. 

CÒPIA PER AL SOBRE B



11

ANNEX I

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

CONCURS LOGOTIP 
XARXA JOVES CAMP DE TÚRIA

Enterat/da de les bases convocades per la Mancomunitat Camp de Túria per a la celebració del 
Concurs Logotip Xarxa Jove Comarcal

EXPOSA

a) Que he llegit les bases del Concurs i accepte el que es disposa en elles. 

b) Declare responsablement que el logo presentat és original, fruit de la meua creativitat personal, que és el meu 

propi treball i que no s’han infringit els drets d’autor d’altres persones. 

c) Declare responsablement que en cas de resultar guanyador/a del premi per mitjà d’este document cedisc la pro-

pietat de la meua obra a la Mancomunitat Camp de Túria, que es reserva tots els drets, inclosos els de reproducció, 

pel període que la legislació vigent establisca. 

d) Declare responsablement que no estic incurs en cap de les circumstàncies establides en l’article 13-2 de la Llei 

General de Subvencions. 

e) Que junt amb la sol•licitud, s’acompanya el logotip original presentat a concurs, els sobres i la fotocòpia del DNI. 

f) Que consent que les meues dades siguen utilitzats per a les qüestions que es deriven del Concurs (publicació 

dels/de les premiats/des, de les fotografies presentades).

g) Que en cas de ser menor d’edat, jo.........................................., amb DNI................, autoritze a mon fill/a a participar en el citat 

concurs i igualment accepte les bases. 

h) FITXA TÈCNICA I DESCRIPCIÓ DEL LOGOTIP (compta’ns breument en què t’has basat, com has creat el logotip, 

etc.) :____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

SOL·LICITA
Ser admés/a en el Concurs Logotip Xarxa Joves Camp de Túria

   Llíria a…….......... de…………......................................de 2018.
      
Signatura paterna/materna:                     Firma:           
(En cas de menor d’edat)

En/Na.________________________________________________________
Segons la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que la Mancomunitat Camp de Túria 
incorporarà les seues dades a fitxers, que s’utilitzaran per a les finalitats d’aquesta sol·licitud i no se cediran a cap tercer, excepte per obligacions 
legals i a altres Administracions Públiques que siguen les destinatàries del tractament. Addicionalment autoritza a la Mancomunitat Camp de Túria 
a comprovar i completar les dades necessàries per a aquesta sol·licitud, consultant tant els seus propis arxius com els de altres Administracions 
Públiques que siguen necessaris. Per a exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigisca’s per escrit a la Mancomunitat a 
l’adreça que veurà en la capçalera, adjuntant una fotocòpia del seu Document Nacional d’Identitat o equivalent.
El sol·licitant accepta que les seues dades personals identificatives i qualsevol resultat que es derive del procés administratiu siguen publicats en la 
web de la Mancomunitat en cas necessari. 

CÒPIA PER A L’INTERESSAT


