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BASES DEL CONCURS DISSENYA LA IMATGE DE RÀDIO TECNOCAMPUS 

1. Objectiu 

La Fundació Tecnocampus Mataró‐Maresme treballa en la posta en antena de l’emissió d’una 
ràdio universitària com a mitjà de comunicació fet per i per a la comunitat universitària, on es 
pugui  informar  i  compartir  contingut  radiofònic  d’interès  dels  membres  de  la  comunitat 

universitària. Aquesta  emissora, de nom Ràdio TecnoCampus, realitza una programació estable 
i regular online i FM amb  idees i contingut elaborat pels propis estudiants del campus i altres 
membres de la comunitat universitària.  

Atès el qual  i per tal d’escollir el disseny de  l’imagotip o  isologo per a Ràdio Tecnocampus es 
convoca el Concurs Dissenya la Imatge de Ràdio TecnoCampus. 

 

2. Participants 

Poden participar en aquest concurs els estudiants matriculats en el curs 2017/18, el personal 
administratiu  i de serveis (PAS)  i docent  investigador de Tecnocampus amb excepció d’aquell 
que imparteixi disseny gràfic. 

 

3. Requeriments generals de les obres participants 

1. Les obres presentades han de ser originals i inèdites, no poden haver estat publicades amb 
anterioritat a cap altre mitjà. 

2. Les obres han de ser presentades pel seu propi autor. Cap participant no pot presentar una 
obra que no sigui seva. 

3. Les propostes presentades han de  complir els següents criteris 

 Tenir qualitat i requeriments tècnics mínims per poder portar el disseny a producció 
(resolució, mides...). 

 No utilitzar continguts ofensius, racistes o que siguin èticament reprovables. 

 En cas d’utilitzar imatges de tercers, aquestes hauran de ser lliures de drets d’autor. 

 Han de ser adaptables a  l’entorn comunicatiu digital  i  les exigències de  les diferents 
xarxes i plataformes. 

Qualsevol disseny que no compleixi amb aquests requisits no podrà ser presentat a concurs. 

4. Les propostes s’han de presentar individualment. Cada persona podrà presentar una única 
obra. 
 

5. La proposta ha d’identificar  i  representar els valors d’una  ràdio universitària,  tals  com 
cooperació, solidaritat, diversitat i participació, així com els valors propis del TecnoCampus. 
La proposta ha d’incloure, com a mínim, el text ‘Ràdio Tecnocampus’, en català. 
 

6. La proposta es presentarà únicament en format digital. 
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4. Presentació de la proposta 

La  proposta  s’haurà  d’enviar  al  correu    electrònic  radio@tecnocampus.cat  d’acord  amb  el 
següent contingut i format: 

El format de la proposta ha de ser vectorial (Illustrator, Indesign o Photoshop). Els textos han de 
ser  amb  tipografies  lliures  i  compatibles  amb  l’estil  del  TecnoCampus  i  s’hauran  d’adjuntar 
també. 

L’arxiu que s’ha de presentar ha de ser un arxiu comprimit que contingui: 

‐ La proposta en format vectorial (Illustrator, Indesign o Photoshop) El nom de l’arxiu serà 
el  nom  del  tema  o  valor  que  ha  volgut  destacar  la  proposta,  per  exemple 
“radioparticipativa.psd” 

‐ La proposta en format imatge (JPEG) 
‐ Un document amb les dades personals del participant (el nom de l’arxiu haurà de ser el 

nom de la proposta precedit de “dades”, per exemple “dades_radioparticipativa.docx”). 
 

En aquest document s’hi haurà d’incloure: 
 

 Nom de l’obra 

 Nom i Cognoms 

 DNI 
 Grau i curs que s’està cursant actualment (si s’escau) 

 Posició al TecnoCampus (si s’escau) 

 NIA (si s’escau) 
 Telèfon 
 Correu electrònic 
 Declaració de ser autor de  l’obra  i de  la cessió per part de  l’autor a  la Fundació 
Tecnocampus  de  tots  els  drets  d’ús,  explotació  i  difusió  del  treball  presentat  a 
concurs. 

 L’escrit ha d’incloure la següent llegenda de Protecció de dades: 

“Declaro la veracitat de les dades, he llegit aquestes bases i estic informat, i dono el 
meu consentiment al tractament de les dades per a les finalitats sol∙licitades.  

Si accepto       (o no es podrà tramitar la meva sol∙licitud). 

(Signatura i data) 

 

Les meves dades de caràcter personal són recollides i tractades per TecnoCampus, 
amb  la  fi explícita  i  legítima d’aquest esdeveniment, el CONCURS. TecnoCampus 
adoptarà les mesures de seguretat necessàries, d’acord amb la normativa aplicable 
de la Llei i Reglament de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament Europeu. No hi haurà decisions automatitzades. Tinc dret 
a presentar una reclamació davant l’autoritat de control corresponent i puc exercir 
el meus  drets  de  rectificació,  limitació  de  tractament  i  oposició,  en  els  termes 
establerts  en  la  legislació  vigent, dirigint‐me a  l’adreça de TecnoCampus a  sota 
indicada.” 
 



 
 

3 
 

 

L’arxiu comprimit que s’enviï amb aquests fitxes també ha d’anomenar‐se com la proposta (per 
exemple, “radioparticipativa.zip”) 

TecnoCampus es  reserva el dret de  realitzar  les modificacions que es  consideri  adients  a  la 
proposta guanyadora per tal d’assegurar‐se que aquesta va en línia amb la imatge corporativa. 

 

5. Termini de presentació 

El període de presentació de propostes és del 2 de novembre de 2017 fins el   8 de gener de 
2018. Les propostes lliurades fora d’aquest termini no tindran opció a concursar. 

 

6. Procés de selecció de la proposta guanyadora i criteris de valoració. 

La selecció de la proposta guanyadora constarà de dues fases: 

a) Primera fase: Selecció d’un màxim de cinc propostes finalistes per part d’un Jurat Intern que 
estarà constituït per: 

 El Director de Ràdio TecnoCampus  

 la Directora del Departament de Comunicació i Màrqueting  

 El representant del grup UACU de Ràdio i Activitats Radiofòniques 

 Un col∙laborador de Ràdio TecnoCampus a designar pel Director del mitjà 

 Un/a professor/a de disseny gràfic de TecnoCampus, que tindrà també l’atribució de 
Secretari del jurat. 

 
Cap dels membres del jurat pot haver presentat una proposta al concurs. 
 

Els criteris de valoració per a la selecció d’un màxim de 5 propostes finalistes seran: 

 Creativitat (aspectes sorpresa, nivell de risc, innovació, imaginació): fins a 5 punts 

 Disseny (impacte visual, relació dels elements, coherència) : fins a 5 punts 

 Marca (transmetre valors positius, valors de la ràdio i del TecnoCampus) : fins a 5 punts 

El jurat, en aquesta fase, podrà triar menys de 5 propostes finalistes o declarar el concurs desert 
en  cas que no  s’arribés  a un mínim de qualitat en  forma o  contingut per part dels  treballs 
presentats. 

b)  Segona  fase.  La  segona  fase  consistirà  en  una  votació  oberta  per  part  dels  estudiants, 
professors i PAS de les propostes finalistes. Les propostes es publicaran en la plataforma creada 
per Tecnocampus a tal efecte, on també es podrà emetre el vot.  

El  concurs podrà declarar‐se desert, en el  cas que  cap de  les propostes presentades  resulti 
suficientment satisfactòria per als objectius del concurs. 

7. Premi 

La proposta guanyadora del Concurs rebrà com a premi: 
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‐ La difusió del seu disseny per a la imatge corporativa de Ràdio TecnoCampus. 
‐ 100 euros en metàl∙lic. 

El guanyador/a del concurs rebrà el premi a les dependències de TecnoCampus, en un acte que 
es difondrà públicament. 

 

8. Drets de propietat intel∙lectual i Cessió de drets i drets d’autor de les obres participants 

Les propostes finalistes, així com la guanyadora, es difondran àmpliament pels mitjans amb què 
compta el TecnoCampus  (web,  cartells, pantalles,  taulells d’anuncis  i  xarxes),  tant durant el 
transcurs del certamen com en futures ocasions. 

L'autor/a/autors dels dissenys de l’imagotip o isologo per a Ràdio Tecnocampus i en particular 
el  guanyador,  cediran  a  la  Fundació  TecnoCampus,  els  drets  d’ús,  explotació,  difusió  i 
reproducció en qualsevol suport, distribució i comunicació al públic de l’obra (inclòs internet), 
sense que en cap cas es reporti cap retribució en favor seu. 

L'autor/s de l’obra guanyadora ha de garantir que els drets i propietat intel∙lectual de l’imagotip 
o isologo com els elements de la identitat corporativa, pertanyeran a TecnoCampus, que tindrà 
potestat de modificar‐los en tot moment si ho estima convenient. 

La Fundació TecnoCampus, es reserva el dret de fer públic el nom/noms dels guanyadors sense 
que això impliqui rebre pagament o contraprestació per a ells. 

 

9. Acceptació tàcita de les bases 

La  presentació  de  la  sol∙licitud  i  la  participació  a  aquests  Premis  implica  la  conformitat  del 

sol∙licitant amb el contingut íntegre d’aquestes bases i amb les decisions del jurat.  

El TecnoCampus es reserva el dret a suspendre el Concurs.  

Qualsevol participant que no compleixi els requeriments esmentats en aquest document, o 
interfereixi en el bon funcionament del certamen, podrà ser desqualificat i deixat fora del 
concurs. 

 

10. Protecció de dades. 

Les dades de caràcter personal (inclosa la seva fotografia, si escau) són recollides i tractades amb 
la fi explícita, legítima d’aquest esdeveniment, el Concurs. TecnoCampus podrà fer ús i cedir les 
dades a tercers relacionats, per a la mateixa finalitat per a les quals son facilitades, només en els 
termes de les Lleis i Reglaments corresponents. TecnoCampus, adopta les mesures de seguretat 
necessàries, d’acord amb la normativa aplicable de la Llei i Reglament de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal i Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu.  

Els aspirants tenen dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control corresponent. 
Podrà  exercir  el  seus  drets  de  supressió,  limitació  de  tractament  i  oposició,  en  els  termes 
establerts en la legislació vigent, dirigint‐se al Delegat de Protecció de dades en el TecnoCampus 
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(Edifici Universitari), Av. Ernest  Lluch, 32  (Porta  Laietana), 08302 – Mataró  (Barcelona), Tel. 
93.169.65.01 Fax 93.169.65.05. info@tecnocampus.com http://www.tecnocampus.cat/ca/avis‐
legal. 

Els  aspirants,  per  la  mera  concurrència  en  aquest  concurs,  autoritzen  expressament  el 
tractament de les dades personals demanades a través del formulari de sol∙licitud, així com la 
publicitat que se’n derivi el que fa al nom del guanyador i finalistes. 
 
Donat que el dret a  la pròpia  imatge és un dret reconegut a  l’article 18.1 de  la Constitució  i 

regulat  per  la  Llei  5/1982,  de  5  de  maig;  el/a  sol∙licitant  dona  el  seu  consentiment  a 

TecnoCampus  i  institucions que col∙laboren per  tal que  les  imatges  (tant videogràfiques com 

fotogràfiques  i  veu),  corresponents  a  aquest  concurs  puguin  ser  difoses  amb  finalitats 

divulgatives per qualsevol mitjà de comunicació (inclòs Internet). 

 

 

 

PER A MÉS INFORMACIÓ PODEN DIRIGIR‐SE A: 

PUNT D’INFORMACIÓ A L’ESTUDIANT‐ PIE 

 Tecnocampus Mataró‐Maresme (Edifici universitari) 

Avinguda Ernest Lluch, 32 (Porta Laietana) 

08302 Mataró (Barcelona) 

Tel. 93 169 65 01 | Fax 93 169 65 05 

 


