
 

CONCURS DE DISSENY DEL LOGO COMMEMORATIU DELS 25 ANYS 

DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA D’INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL 
 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA  
 
1. Objecte  
 
L’objecte d’aquest concurs és triar el logo que utilitzarà l’associació durant l’any 
2019 per commemorar els 25 anys des de la seva creació el 1994. Aquest logo 
es mostrarà a la web de l’associació i també es podrà usar en els diferents actes 
de difusió on l’ACIA participi (per exemple, com a logo en pòsters o pancartes, o 
en tríptics, o marxandatge). 
 
2. Requisits per participar-hi  
 
Poden presentar-se al concurs tots els socis de l’ACIA al corrent de pagament. 
 
Les propostes es poden presentar individualment o en equip. Cada persona o 
equip només pot presentar una proposta: la coincidència d’un mateix concursant 
en més d’una proposta és motiu de desqualificació de totes les propostes en què 
aparegui.  
 
3. Característiques del treball  
 
Les propostes han de ser originals i inèdites. Les imatges o fotografies que 
s’utilitzin han de ser originals. Els participants es comprometen en aquest punt i 
n'assumeixen la responsabilitat. L’autor o autors són responsables de qualsevol 
vulneració dels drets de propietat intel·lectual, industrial o anàlegs de tercers, i 
exoneren l’associació ACIA de qualsevol responsabilitat.  
 
Els dissenys han de ser visibles a una mida mínima de 2x2 cm. Poden ser 
quadrats o allargats en horitzontal (entre les proporcions 1:2 i 1:4). 
 
 
4. Presentació de les propostes  
 
Les propostes s’han de presentar en un arxiu traçat i obert (Freehand, Illustrator, 
Indesign o Photoshop o per capes), a més de una versió en format tiff/jpg amb 
alta qualitat. 
 
 
5. Termini i lloc de presentació  
 
Les propostes de dissenys i la documentació a què es fa referència a l’apartat 
següent s’han d’enviar per correu electrònic a: eva@iiia.csic.es abans de les 
12.00 h del dia 1 d’octubre de 2018.  
 

mailto:eva@iiia.csic.es


 

 
6. Selecció del treball guanyador  
 
Tots els dissenys rebuts es mostraran durant el congrés CCIA de Roses (8-10 
octubre 2018) i es facilitarà als assistents al congrés un mecanisme per poder 
votar i un termini. Pot participar en la votació tothom que estigui inscrit al CCIA, 
sigui soci o no.  
 
El Consell Rector de l’ACIA analitzarà els vots i al final del congrés CCIA-2018 
farà públic el disseny guanyador. 
 
El Consell Rector pot decidir deixar el premi desert. 
 
 
7. Premi 
 
La persona guanyadora obtindrà un diploma que l’acrediti com a guanyador i un 
val de compra a FNAC online per valor de 100 euros.  
 
No cal que el guanyador estigui present al congrés CCIA-2018, es podrà entregar 
el premi en una altra data i lloc. 
 
 
8. Difusió dels treballs  
 
La titularitat dels drets de la propietat intel·lectual del disseny guanyador és de 
l’autor o autors; per tant, així ho farà constar l’ACIA en la difusió que en faci. 
 
L’ACIA es reserva el dret exclusiu d’utilitzar el disseny guanyador i els autors no 
poden destinar-lo a cap altre ús.  
 
Els autors cedeixen de forma gratuïta els drets d’explotació del disseny 
guanyador sense dret a cap contraprestació, a excepció del dret a l’obtenció del 
premi corresponent regulat en la clàusula 7 d’aquestes bases.  
 
Els dissenys que no guanyin podran ser utilitzats per a altres finalitats pels seus 
autors, però no per representar l’ACIA. 
 
 
9. Acceptació de les bases i normativa d’aplicació  
 
La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació d’aquestes bases. 
Qualsevol dubte sobre la interpretació d’aquestes bases o qualsevol incidència 
que es produeixi durant la convocatòria ha de ser resolt pel Consell Rector de 
l’ACIA, les decisions del qual són inapel·lables.  
 


