
ANUNCIO

Bases do “Concurso de ideas para o deseño do logotipo conmemorativo 
do 800 aniversario do traslado de Betanzos”

A Xunta de Goberno Local do Concello de Betanzos, en sesión ordinaria de data 26/04/2018,
aprobou  as  bases  e  a  convocatoria do  "Concurso  de  ideas  para  o  deseño  do  logotipo
conmemorativo  do  800  aniversario  do  traslado  de  Betanzos".  O  prazo  de  presentación  das
propostas será  de 20 días naturais, contados a partir do día seguinte á data de publicación do
extracto da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.

“Bases de Concurso de ideas para o deseño do logotipo conmemorativo do 800 aniversario do
traslado de Betanzos”

1. Obxecto do concurso

O obxecto deste concurso de ideas é o de seleccionar traballos de creatividade e deseño para a
creación do logotipo conmemorativo do 800 aniversario do traslado da cidade de Betanzos á súa
localización actual, que será utilizado no material promocional editado polo Concello de Betanzos:
folletos, publicacións, produtos e merchandaxe, material de papelaría, etc.

Os traballos que presenten os/as concursantes deben ser orixinais e basearse na construción dun
logotipo conmemorativo do 800 aniversario e inspirado nos recursos da cidade, nas emocións e
sentimentos que esta transmite:

-Betanzos  é  una  cidade  medieval,  cunha  grande  identidade  cultural,  cunha  paisaxe  e  unha
contorna excepcional.

-Betanzos ten un casco histórico único, capital  do gótico galego, declarado conxunto histórico
artístico no ano 1970.

-As súas festas, declaradas de interese turístico, inclúen o lanzamento do globo de papel máis
grande do mundo ou as xiras aos Caneiros.

-A  Feira  Franca  Medieval,  declarada  de  interese  turístico  galego,  conta  con  innumerables
recreacións históricas e actuacións.

-Betanzos é unha cidade acolledora, con persoas que a miman e a admiran, e esta humanidade é
un dos seus maiores atractivos.

-Conta  co  legado  dos  Irmáns  García  Naveira  (asilo,  escolas  municipais,  lavadoiro,  Parque
Enciclopédico do Pasatempo, etc.)

-Cunha  gastronomía  que  combina  a  tradición  coa  innovación,  de  proximidade,  baseada  na
calidade do produto e na súa temporalidade,  e  na que cómpre destacar  a famosa tortilla  de
Betanzos.

A imaxe tamén deberá ser versátil e adaptable, dado que ten que convivir con diversos logotipos,
como o do Concello de Betanzos, e deberá ser aplicado en diferentes formatos e/ou espazos.

2. Formato dos traballos

A creación do logotipo é de libre procedemento, coa condición de que inclúa a palabra “Betanzos”.
As dimensións e o formato deste tamén son libres, mais debe permitir  a correcta lexibilidade e
adaptabilidade a todos os formatos. Os/as concursantes deben indicar de todos xeitos as súas
características técnicas (dimensións, tipografía, pantones, etc.).



Cada deseño debe presentarse en cor e en branco e negro, e estar acompañado dunha pequena
explicación do traballo. Deben presentarse en soporte papel (Din A4) e dixital (formato editable e
pdf).

Os/as concursantes deben aplicar os deseños do logotipo, facendo unha montaxe visual, nunha
selección de produtos (folletos,  publicacións,  imaxes dixitais,  etc),  ata  un número máximo de
cinco.

O deseño deberá ser orixinal e inédito (calquera posible conflito con terceiras partes debido á
propiedade  intelectual  deste,  será  responsabilidade exclusiva do concursante  que presente  a
proposta).

3. Fases do concurso

O concurso obxecto desta convocatoria desenvolverase nas seguintes fases:

1. Convocatoria. Publicidade das bases reguladoras do Concurso.

2. Presentación de propostas. Os/as concursantes deben presentar os seus traballos no lugar e o
prazo establecidos nestas bases.

3. Constitución do xurado. A composición do xurado farase pública a través da web do Concello de
Betanzos.

4. Selección dos traballos. O xurado seleccionará o traballo gañador con base aos criterios de
valoración.

4. Requisitos de participación

Poderán participar aquelas persoas físicas e xurídicas con capacidade de obrar.

5. Presentación das propostas

As propostas deben presentarse en papel (Din A4) e en soporte dixital (formato editable e pdf), en
dous sobres pechados co seguinte contido:

Sobre A. Os datos identificativos do/da concursante (nome, enderezo, teléfono, correo electrónico,
fax e/ou calquera outro dato que o/a identifique), xunto coa declaración responsable de non estar
incurso/a  nalgunha  das  circunstancias  que  determinen  a  prohibición  para  contratar  coa
Administración pública.

Incluirase unha declaración xurada da persoa autora, pola que acepta as condicións do concurso
de ideas de xeito incondicional.

Sobre B. Dous documentos. Un documento coa proposta gráfica en positivo e negativo, coas súas
diferentes aplicacións e outro documento coa memoria descritiva e a súa xustificación, incluíndo
neste sobre a dixital e a impresa.

O  Concello  de  Betanzos  rexeitará  e  non  valorará  aquelas  propostas  que  non  cumpran  cos
requirimentos mínimos establecidos.

6. Lugar e prazo de presentación

As propostas para poder participar no concurso presentaranse na forma sinalada na cláusula



anterior en dous sobres pechados no rexistro de entrada do Concello de Betanzos (praza Galicia
s/n), en horario de 09:00 h a 14:00 h, dentro do prazo de 20 días naturais para contar dende o día
seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia da Coruña.
En caso de resultar festivo o día de finalización do prazo, quedará automaticamente prorrogado
ao día hábil seguinte. 

7. Xurado

A selección do deseño do logotipo gañador deste concurso será escollida por un xurado formado
polas seguintes persoas:

Presidente: José Ramón García Vázquez, alcalde de Betanzos

Secretario/a: o/a funcionario/a municipal que se designe pola alcaldía. 

Vogais:
María Barral Varela, concelleira de Cultura
Un/unha representante de cada grupo político con representación municipal.
María Teresa Amado Rodríguez
Alfredo Erias Martínez
Xesús Torres Regueiro
José Raimundo Nuñez- Lendoiro Varela
Eduardo Fuentes Abeledo
José Francisco Fernández Rivera

É competencia do xurado, ademais da valoración dos traballos de creatividade, a interpretación
das presentes bases e a resolución de todas as cuestións que puidesen suscitarse con motivo
deste concurso.

O  xurado  pode  propor  que  o  concurso  sexa  declarado  deserto  se  os  deseños  presentados
polos/as concursantes non acadan o nivel de calidade agardado.

8. Premios

Establécese un primeiro premio de 3000 euros para o/a concursante que presente o deseño do
logotipo do 800 aniversario do traslado de Betanzos máis valorado. O importe do premio está
suxeito ás retencións fiscais que procedan.

O importe terá o carácter de contraprestación económica pola entrega e posta a disposición do
Concello de Betanzos do traballo premiado, o Concello realizará a transferencia do importe do
premio á persoa gañadora.

O proxecto gañador publicarase na web do Concello de Betanzos.

O/a gañador/a do concurso debe entregarlle ao Concello, no prazo máximo de quince días, un
manual  de  identidade  corporativa,  en  papel  e  en  soporte  dixital,  con  todas  as  aplicacións
necesarias para os diferentes formatos: papelaría (sobres, tarxetas, bolsas, etc.) e publicitarios
(produtos de merchandaxe)

O outorgamento do premio en ningún caso suporá que deste se derive a adxudicación de ningún
contrato de servizos posterior.

10. Criterios de valoración

Valoraranse as  obras  que,  a  xuízo  do xurado,  mellor  identifiquen e  representen a  cidade de
Betanzos. Terase en conta a orixinalidade, a claridade, a creatividade e a calidade artística.



Tamén se valorarán positivamente aquelas propostas que amosen como se adapta o logotipo aos
obxectos e produtos de merchandaxe e aos espazos e formatos nos que esta se poida incluír
(web, cartelaría, papelería, publicacións, etc).

A puntuación dos criterios de valoración é o seguinte:

CRITERIOS  PUNTUACIÓN

 (máxima

  
Deseño: orixinal, atractivo, claro 30

 
 

Valor comunicativo e simbólico  25

   
Identidade: inspiración nos valores e recursos da cidade, así como   
nas emocións e sentimentos que esta transmite  20

   
Versatilidade: adaptable a publicacións, obxectos e  espazos,   
mantendo unha unidade de imaxe e convivencia con outros  15

logotipos, principalmente cos do Concello de Betanzos  
  

   
Aplicación en produtos innovadores de merchandaxe  10

   
Total (puntuación máxima)  100

Para cada un dos criterios, outorgarase a máxima puntuación prevista na proposta que mellor
cumpra os requirimentos establecidos.

11. Resolución do xurado

O xurado disporá dun prazo de 15 días, a contar a partir do prazo de finalización da presentación
das propostas, para resolver o concurso.

O fallo do xurado responderá á valoración libremente efectuada por este, que deberá motivarse
adecuadamente. O xurado pode declarar deserto o premio. O premio outorgarase polo Concello, e
publicarase na súa páxina web, sen prexuízo doutras publicacións que resulten procedentes.

O fallo do xurado será inapelable.

12. Obrigas dos/as beneficiarios/as

O/a gañador/a do concurso ten as seguintes obrigas:

1. Comunicarlle ao Concello a aceptación ou renuncia do premio no prazo de cinco días desde a
notificación da resolución; en caso contrario, enténdese automaticamente aceptado.

2. Presentar toda a documentación requirida nestas bases.

3.  Darlle  a  axeitada  publicidade  do  carácter  público  do  premio  (entrevistas,  medios  de
comunicación, webs, publicidade ordinaria).



O/a  autor/a  do  deseño  seleccionado  como  mellor  valorado  debe  ceder,  en  exclusiva  e  sen
limitación temporal, ao Concello de Betanzos os dereitos de explotación, propiedade intelectual e
propiedade industrial da obra, segundo o establecido nos artigos 17 e 48 do Real Decreto 1/1996,
de 12 de abril, polo que se aproba o Texto refundido da Lei de propiedade intelectual.

Por  outra  banda,  tamén autoriza  ao Concello  a modificar,  desenvolver  ou adaptar  o  deseño,
podendo utilizar para isto calquera medio que considere oportuno, previo acordo co/a autor/a do
deseño.

O Concello será o propietario do deseño seleccionado como logotipo para todo o seu material
promocional, podendo, no seu caso e de acordo coa lexislación vixente, rexistralo e adquirir os
dereitos de propiedade industrial e intelectual.

O/a autor/a do traballo gañador, non poderá utilizar, xa sexa total ou parcialmente, elementos,
pezas e/ou o deseño seleccionado, noutros traballos ou proxectos futuros que puidera realizar.

Os participantes responsabilizaranse de que non existan dereitos a terceiras persoas nos traballos
presentados, así como de toda reclamación por dereitos de imaxe.

Os/as concursantes que así o desexen poden solicitar o retorno do seu traballo nun prazo máximo
dun mes despois da resolución do xurado.

Termos legais:

1. O/a autor/a é responsable de que o deseño presentado sexa orixinal e inédito, e responderá de
calquera reclamación ao respecto.

2. Dereitos de propiedade intelectual.

A obtención do premio leva aparellada a cesión en exclusiva e por tempo indefinido de todos os
dereitos de explotación do logotipo e as súas aplicacións, ao Concello de Betanzos.

En  consecuencia,  o/a  premiado/a  cede  ao  Concello  todos  os  dereitos  de  explotación  que
correspondan,  e  se  deriven da idea  resultante  e  comprométese a  subscribir  por  escrito  esta
cesión, que se formalizará no prazo que estableza o Concello.

13. Aceptación das bases e publicidade

A participación neste Concurso supón o coñecemento e a aceptación íntegra dos/as concursantes
das presentes  bases,  que  poderán  ser  interpretadas  polo  xurado  e  polo  órgano  convocante,
naqueles aspectos non previstos inicialmente.

Para  garantir  o  dereito  dos  cidadáns  a  coñecer  todas  as  subvencións  convocadas  en  cada
momento e para contribuír aos principios de publicidade e transparencia, comunicarase a presente
convocatoria á Base de Datos Nacional de Subvencións, que publicará un extracto da mesma no
diario oficial correspondente. 

14. Réxime xurídico aplicable e xurisdición competente

Ao desenvolvemento deste concurso aplicaránselle de xeito supletorio ao previsto nestas bases, a
Lei de contratos do sector público. Sobre as cuestións litixiosas que puideran derivarse deste,
resulta competente a xurisdición civil no que non veña atribuído a contenciosa. Os dereitos de
propiedade intelectual rexeranse pola normativa aplicable e en especial, polo Texto refundido da
Lei de propiedade intelectual, aprobado por Real decreto lexislativo 1/1996 de 12 de abril.”

SEGUNDO.  Publicar  a  presente  convocatoria  no  taboleiro  de  anuncios,  na  páxina  web  do



Concello,  no  Boletín  Oficial  da  Provincia,  e  comunicarlla  á  Base  de  Datos  Nacional  de
Subvencións que publicará un extracto desta no diario oficial correspondente. 

Betanzos, 27de abril de 2018
O alcalde

José Ramón García Vázquez


