
Bases del concurs per a el disseny d’un logotip i un lema per a 
la campanya electoral local de Esquerra Unida de l’Eliana

• OBJETIU

L’objectiu del concurs és seleccionar un logotip i un eslògan (lema de campanya), per a 
l’Esquerra de l’Eliana, on  les persones independents i simpatitzants amb Esquerra 
Unida de l’Eliana es troben identificades amb els valors d’un progres social d’esquerra.

• PROCEDIMENT

Per al present concurs s’estableix un procediment de participació obert per a 
l’elaboració de propostes de logotip i eslògan (lema de campanya).
Per a la selecció del logotip i eslògan guanyador s’estableix un procediment en dos 
fases:

• Un jurat seleccionarà un màxim de tres propostes de les presentades.
• D’entre aquestes propostes, l’assemblea de la coalició junt els simpatitzants 

adscrits per a les últimes votacions, triarà el disseny guanyador.

• PARTICIPANTS

El concurs està obert a qualsevol persona física o jurídica que desitge participar i tinga  
experiència en l’àmbit del disseny gràfic.
Cada concursant podrà presentar fins a dos propostes.

• REQUISITS DE LES PROPOSTES
Les propostes del logotip i eslògan (lema de campanya) hauran de:

• Ser originals i inèdits
• Expressar els valors dels progressos socials necessaris per a avançar cap a una 

societat més solidària, més culta i més lliure.
• Ser coherent amb  els valors generals de la gent simpatitzant d’Esquerra Unida 

l’Eliana i que ens ha donat suport els últims 24 anys
• El logotip dissenyat haurà de tindre inclòs el d’Esquerra Unida.
• Logotip i eslògan (lema de campanya) hauran de transmetre un missatge en 

positiu.

• CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES PROPOSTES

En les propostes es valorarà:
• Criteris empleats en la confecció del disseny
• Adaptabilitat a les diferents temàtiques sectorials que es tractaran en la 

campanya electoral local, com per exemple el feminisme, l’ecologisme, la 
cultura, la salut, els barris (urbanitzacions), etc.

• Que tinga adaptabilitat per a tot tipus de mitjans de comunicació i xarxes socials, 
per exemple: cartells , rètols, fulletons, pàgines web, Instagram, facebook, 
twitter, etc.

El jurat prendrà les seves decisions amb total independència i en base als criteris de 
valoració determinats, que, en tot cas, hauran de basar-se en criteris de comunicació 
política, artística i simbòlics de les propostes. 



• JURAT I VEREDICTE

El jurat estarà format per una comissió de tres militants d’Esquerra Unida de l’Eliana 
amb una persona simpatitzant independent. També formarà part el Secretari 
d’Organització de E.U. l’Eliana que exercirà com a secretari del jurat.
De les quatre persones que formen part del jurat, dues seran dones i dos homes.
Cap membre del jurat podrà participar com a concursant.
Les funcions assignades al jurat son:

• L’admissió de les propostes presentades, mitjançant l’alçament d’acta en el que 
figuraran, si s’escau, les propostes no admeses, detallant els motius de 
l’exclusió.

• La valoració de les propostes presentades i de la resta de documentació que les 
acompanye.

• Resoldre les tres propostes a presentar a l’assemblea i simpatitzants.
• La interpretació de les bases i la resolució de possibles qüestions no incloses, 

que puga generar el concurs. 
El veredicte de l’obra guanyadora es farà públic pel jurat en els mitjans de comunicació 
locals i les xarxes socials pertinents.
El jurat es reserva el dret a declarar el premi desert, per no complir les expectatives  dels 
criteris establers, així com a donar el premi a una de les dues qüestions plantejades, o a 
les dues per separat (logotip i eslògan), el que implicaria foren dues persones 
guanyadores.
 

• PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

El termini d’admissió de propostes estarà obert fins a les 12 hores del dia 1 d’abril de 
2019.
Les propostes s’hauran de presentar via correu electrònic a leliana@eupv.org
Les persones participants enviaran dos correus:

• El primer correu contindrà un breu text de explicació de l’obra que es vol 
presentar a concurs (màxim 60 paraules), i un arxiu PDF de l’obra amb bona 
resolució.

• En el segon correu vindran les dades de la persona física o jurídica participant. 
D’aquesta manera, no més s’obrirà el correu de la persona que haja sigut 
guanyadora després de haver sigut nomenada i mantenint la confidencialitat fins 
al final de tots els participants.

• En els dos correus que s’envien (obra i dades), el camp assumpte s’omplirà amb 
un pseudònim propi de la persona autora, afegint correu1 en el de l’obra i 
correu2 en el de les dades.

Exemple per a el correu de l’obra:  Para: leliana@eupv.org
    Assumpte: milanabonita.correu1

Exemple per a el correu de les dades:  Para: leliana@eupv.org
          Assumpte: milanabonita.correu2

• La proposta guanyadora haurà de presentar físicament l’obra en un suport digital 
(CD o llapis de memòria) en format vectorial, en les vint-i-quatre hores després 
de haver sigut nomenada com a guanyadora.

• PREMI



S’estableix un premi de 250€ per a la proposta conjunta que resulte guanyadora.
En tot cas, que els treballs presentats no tingueren els dos requisits (logotip i eslògan) 
sol·licitats com a guanyadors, i cada un dels requisits estiguera reflectit en un treball 
diferent (dos participants diferents), el premi per a cada persona guanyadora serà de 
150€.
També es pot donar el cas que un dels dos requisits siga declarat desert (logotip o 
eslògan), però l’altre resulte guanyador, pel que aquest últim serà premiat amb 150€.
El nomenament de la persona premiada serà el cinc de abril de 2019. 

• PROPIETAT INTEL-LECTUAL

El logotip i l’eslògan premiats quedaran en propietat exclusiva i permanent del grup 
municipal Esquerra Unida l’Eliana, que tindrà completa llibertat per utilitzar-los en 
qualsevol medi i format, donant així l’autor/a autorització a la difusió de l’obra, així 
com el desenvolupament i l’adaptació de disseny si es cau.

• ACCEPACIÓ DE LES BASES.

La participació en el concurs porta implícit el coneixement i l’acceptació d’aquestes 
bases.
L’organització es reserva el dret de modificar els terminis i bases del concurs, explicant-
ho raonadament a tots els concursants. Qualsevol aspecte no previst en les bases serà 
resolt pels organitzadors.

Esquerra Unida l’Eliana
18 de març de 2019


