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Crea la postal de Nadal dels  
Gestors Administratius de Catalunya 

 

 
 
 

BASES DEL CONCURS 
 

 
 

1.   Objecte i àmbit de la convocatòria : 

 Es convoquen els “Premis de Disseny Gestors.cat” corresponent a l’any 2016. 

 Aquest premi es crea dins de la campanya per donar a conèixer a la ciutadania la 
professió de gestor administratiu i els valors que representen, mitjançant la 
incorporació del logotip identificatiu “gA”. 

 
 

2.   Dirigit a: 

 Majors de 18 anys. 
 
 

3.   Requisits dels participants : 

 S’acceptarà més d’una proposta per participant, però optarà només a un únic premi. 

 No s’acceptaran propostes col·lectives. 

 
 

4.   Termini de presentació de les propostes: 

 Les propostes es presentaran abans de les 23:59 hores del dia 10 de novembre de 2016. 

 Les         propostes         s’hauran         d’enviar         a         través         de         wetransfer 
(https://www.wetransfer.com/) al correu electrònic  squintana@gestors.cat, indicant 
nom i cognom, edat, títol del disseny, e-mail i telèfon de contacte. 

 Un  cop  enviada  la  proposta,  tots  els  participants  rebran  un  email  del  Comitè 
organitzatiu. Si en un termini de 48 hores des de l’enviament no s’ha rebut aquest 
correu de confirmació, cal trucar al telèfon 93 317 06 86 (Sonia Quintana). 

 
 

5.   Condicions de presentació: 

 Les propostes han de fer referència a la temàtica de Nadal i hauran 
d’incorporar  necessàriament  el  logotip  identificatiu  de  la 
professió: gA. 

 El disseny no pot incloure cap referència a l’any. 

 En el cas que inclogui text, aquest ha d'estar en català. 

 Les  propostes  es  presentaran  en  format  digital  JPG  o  PNG,  en 
format DIN A5. 

 La tècnica i l’estil són lliures. 

 El disseny haurà de ser original i inèdit i haurà de tenir la resolució adequada per 
reproduir-lo en documents, en suports multimèdia, etc. 

 La participació no serà vàlida si no es consignen totes les dades demanades al punt 4 

(nom i cognom, edat, títol del disseny, e-mail i telèfon de contacte). 

https://www.wetransfer.com/
mailto:squintana@gestors.cat
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6.   Composició del Jurat. Funcions i funcionament: 

 Formen part del Jurat les persones següents: 

 President: President del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya 

 Secretari: Ponent de la Comissió de Joves del Col·legi Oficial de Gestors Administratius 
de Catalunya 

 Vocals: 

o Membres de la Comissió de Joves del Col·legi Oficial de Gestors Administratius 
de Catalunya 

o Ponent de la Comissió de Comunicació del Col·legi Oficial de Gestors Administratius 
de Catalunya 

o Gerent del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya 

 Cada membre del Jurat tindrà un suplent que serà designat lliurament pel President. 

 El   Jurat   tindrà   la   funció   d’acceptar  o   excloure  les   propostes   presentades;   la 
proclamació de les propostes guanyadores per a la concessió del premi; i la 
interpretació d’aquestes bases, la resolució de les incidències o qüestions plantejades 
en el decurs del concurs. 

 Les decisions del Jurat són irrevocables, i no són objecte de recurs. 
 
 

7.   Criteris de valoració: 

 Per valorar les propostes, el Jurat tindrà en consideració el següent: 

o La incorporació dels valors que representen els gestors administratius. 

o La incorporació del logotip identificatiu. 

o La idoneïtat per a l’objectiu del concurs. 

 
 

8.   El premi: 

S’atorgaran 2 premis, cadascun amb una dotació de 400€ (subjectes a impostos vigents). 
 

 CATEGORIA MANUAL: Comprèn, bàsicament, obres i treballs realitzats manualment 
sigui la tècnica que sigui. 

 

 CATEGORIA DIGITAL: Engloba les disciplines creatives en les que s'utilitzen tecnologies 
digitals en el procés de producció. Dins d’aquesta categoria s’inclou també la fotografia. 

 
 

 Les imatges guanyadores del primer premi, es convertiran en la imatge oficial  del  la 
campanya  de Nadal  del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya. 

 Per decisió el Jurat podrà declarar desert qualsevol dels premis o la seva totalitat. 

 La comunicació  del resultat es realitzarà directament als guanyadors i es difondrà 
mitjançant la pàgina web del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya 
així com les xarxes socials. 

 El lliurament dels premis es realitzarà durant l’Aperitiu de Nadal del Col·legi. 
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9.   Drets de propietat intel·lectual 

 Els drets de propietat intel·lectual de tots els treballs presentats correspondran als 
seus autors. 

 Els   autors   de   les   obres   presentades   atorguen   al   Col·legi   Oficial   de   Gestors 

Administratius de Catalunya una cessió en exclusiva de tots els drets d’explotació, 
exposició, comunicació publica, reproducció, publicació i altres que es corresponguin 
amb l’objecte del concurs. 

 Conforme a tot això, en exclusiva i sense limitació geogràfica, les propostes podran ser 
difoses en mitjans de comunicació, xarxes socials, pàgines web i ser objecte d’edició 
específica en qualsevol format per a l’ús tant del Col·legi Oficial de Gestors 
Administratius de Catalunya com dels gestors administratius col·legiats. L’exposició, la 
difusió i l’edició es realitzarà sense cost per als autors i es farà constar el seu nom. 

 El Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya podrà demanar els originals de 
les obres. 

 
 

10. Obligacions dels participants: 

 La total acceptació de les bases del concurs. 

 Lliurar la proposta segons els termes indicats a les bases del concurs. 

 Garantir que la proposta és una idea original i inèdita del participant. 


