
Bases del concurs pel Logo del OAT 

 
 
 
 

 
 
Les bases pel concurs son les següents: 
 
1. Objecte 

Disseny del logotip destinat a ser la imatge representativa de l’Observatori de l’Aigua de Terrassa en tot 
tipus de informació i comunicació, en mitjans físics i en webs i xarxes. 
El logotip, en la mesura del possible ha de prendre en consideració els objectius i les funcions de 
l’Observatori, concretats al seu reglament, algunes paraules clau son: observatori, aigua, pública, 
participació, col·laboració, concertació, informació, coneixement, debat, proposta, cultura, responsabilitat, 
transparència..  
 
2. Participants 

Alumnes de secundaria, batxillerat i cicles formatius. 
 
3. Consideracions  

El treball s’entregarà dins d’un sobre tancat de tamany A4, identificat únicament amb les paraules “Logotip 
OAT” i el pseudònim de la persona participant, que contindrà al seu interior: 
 

a) Un USB amb l’arxiu del logotip en JPG. El nom de l’arxiu ha de coincidir amb el pseudònim 
de la persona participant.  

b) Un segon sobre tancat, de tamany més petit, en el que hi apareguin les dades personals 
de la persona participant, telèfon, correu electrònic i el comprovant de matrícula del centre en que està 
cursant estudis. 

c) El disseny haurà de ser original i inèdit, fruit de la creativitat personal.  
d) S'aconsella utilitzar colors que siguin fàcilment traslladables a escala de grisos, per la 

seva possible reproducció en color i en blanc i negre. 
e) S'enviarà en suport digital i en formats compatibles per la seva utilització i reproducció en 

diferents mitjans, amb resolucions apropiades a la seva funció. 
f)               Cada concursant adjuntarà una petita explicació de la proposta. 

 
 
 
4. Propietat intel·lectual. 

La propietat intel·lectual del logotip premiat se cedirà a l’OAT. Aquest es reserva el dret de reproducció 
mitjançant els formats i a través dels mitjans que consideri oportuns i el dret de modificar, adaptar i optimitzar 
o fer un us parcial del logotip quan sigui necessari pels requeriments dels diferents usos. 
 
5. Premi 

S’estableix un únic premi consistent en material escolar per valor de 100 euros per la persona signant de la 
proposta premiada i 200 euros per l’escola promotora. 
 
6. Presentació de treballs 

El termini de presentació de propostes serà fins el 15 de novembre de 2019. Abans, les escoles participants 
al concurs ho han de notificar , fins el 15 d’Octubre. 
Les notificacions i les propostes s’enviaran a la Secretària de l’OAT, Olga Buxeres  
Olga.Buxeras@terrassa.cat.  
 
7. Tribunal 

La selecció de la proposta es farà en dos fases primer la Comissió Permanent de l’OAT farà una preselecció 
de les propostes i la selecció definitiva es farà per votació al Plenari de l’OAT. Aquest procés es farà amb 
l’assessoria d’alguna persona professional del sector de l’art i del disseny. 
 
8. Acceptació de les bases 

La participació en el concurs porta implícita l'acceptació de totes aquestes bases i la fallada de la votació 
del Plenari. Situacions no previstes en les presents bases seran resoltes per la Comissió Permanent de 
l’OAT. 
 
 

mailto:Olga.Buxeras@terrassa.cat

