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1- ENTITAT CONVOCANT
L’entitat que convoca aquest concurs és la Fundació dels Jocs dels Petits Estats
Andorra 2021 (en endavant, la Fundació), per mitjà del seu comitè organitzador.
Aquest concurs s’emmarca dins la celebració dels Jocs dels petits estats que tindran
lloc a Andorra el 2021.

2- OBJECTE DEL CONCURS
L’objecte d’aquest concurs és la creació i el disseny d’una mascota oficial que
promocionarà els Jocs dels petits estats Andorra 2021. Aquesta mascota s’utilitzarà en
tots els actes, activitats i projectes que estiguin relacionats amb aquests Jocs, així com
en qualsevol iniciativa que es consideri convenient, un cop estigui aprovada.
Els requisits per seleccionar la mascota són els següents:
 Presentació d’un esbós en format jpg.
 Original a color i en blanc i negre.
 S’haurà de tenir en compte que l’esbós, a part de l’aspecte gràfic, tingui la
capacitat de ser corpori i pugui fer moviments en tres dimensions.
 Caldrà tenir en compte que en algun lloc de la mascota s’ha de reservar un
espai per posar el logotip dels Jocs, d’una manera que sigui identificable.
 S’han de presentar aplicacions en elements de papereria, de roba i en algun
article de promoció. No cal, però, presentar cap mostra física dels dos darrers,
només en imatge.
 Cal presentar la mascota en actitud d’exercir alguna disciplina esportiva,
almenys en dos de les següents: tennis, ciclisme, natació o basquetbol.
És un requisit imprescindible que l’original admeti la seva reproducció en qualsevol
procediment.
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Amb la mascota s’han d’aconseguir els objectius següents:





Transmetre els valors de la cultura d’Andorra i associar-los als valors del
moviment olímpic.
Transmetre una identitat que sigui clara per a tots els públics.
Mostrar les característiques del poble andorrà, el patrimoni natural i la
seva cultura.

3- PREMI
S’atorgaran tres premis. Els guanyadors del concurs rebran com a premi les quantitats
següents:

-

Primer: 2.000 €
Segon: 1.500 €
Tercer: 750 €

El guanyador, a més, rebrà 5.000 € per les tasques de desenvolupament i reproducció
de la mascota en tots els aspectes que siguin necessaris. Haurà de presentar el
manual de la imatge proposada per poder fer les aplicacions sol·licitades en aquestes
bases, així com altres aplicacions que siguin de menester posteriorment.

4- CONCURSANTS
Al concurs hi podran participar tots els dissenyadors o empreses de disseny que
estiguin ubicades al Principat d’Andorra.
La participació podrà fer-se a títol individual o formant equip. Al davant de cada
proposta presentada hi figurarà un dissenyador o professional legalment capacitat.
Cada component d’un grup només podrà ser d’un dels equips que concorren al
concurs. Cada concursant o equip de concursants podrà lliurar un treball.
Els projectes hauran de ser inèdits i originals i es refusaran les opcions presentades en
altres concursos.

5- PRESENTACIÓ DEL TREBALL
S’estableix el termini de presentació dels projectes el dia 2 de març del 2020, fins a
les 13 hores. La publicació d’aquest plec es farà en els mitjans d’àmbit nacional.
Les propostes es poden presentar a les oficines de la Fundació (av. Tarragona, 101,
ed. Principat A, 1r 2a, AD500 Andorra la Vella) en horari laboral de les 9 a les 13
hores, exclosos els dies festius, fins a les 13 hores del darrer dia del termini de
presentació.
Les propostes constaran de dos sobres tancats (A i B), amb el títol del projecte
“Mascota per als Jocs dels petits estats Andorra 2021”, i un lema o pseudònim que
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identifiqui els dos sobres per garantir l’anonimat dels projectes. Primer s’obrirà el sobre
B, que correspon al projecte, i després, un cop adjudicats els guanyadors, el sobre A,
on hi haurà la identificació de cada autor.
Sobre A. Aquest sobre haurà de contenir una còpia del passaport o DNI per identificar
la persona o, en el cas d’una persona jurídica, la còpia del registre comercial.
Sobre B. Proposta de la mascota segons els requisits establerts en el punt segon,
sense incloure-hi cap tipus de nom, logotip o distintiu que pugui ser reconegut o que
pugui donar indicis sobre l’autoria del projecte.
La documentació del concurs podrà ser presentada pel mateix concursant o per la
persona que el representi, personalment o mitjançant un missatger a l’adreça abans
esmentada.

6- JURAT I RESOLUCIÓ
La composició del jurat serà la següent:
-

Els dos copresidents de la Fundació dels Jocs dels Petits Estats
Un representant d’Andbank, patrocinador del COA
Un representant dels comuns
Un representant del Ministeri de Cultura i Esports
Un representant de Sindicatura
Sr. Xavier Errando Mariscal

El jurat es reunirà en el termini màxim de cinc dies laborals a comptar de l’últim
dia del termini atorgat per presentar les propostes de treball, a fi i efecte
d’estudiar-les i deliberar.
La decisió del jurat serà pública i inapel·lable, i s’adoptarà per majoria dels vots
presents.
El jurat podrà declarar desert el premi del concurs si cap de les propostes no
reuneix un nivell mínim de qualitat tècnica o artística. No obstant, la Fundació
podrà encarregar el projecte de mascota a qualsevol dels concursants amb les
correccions que consideri convenients i una compensació que no superi l’import
del premi.
Qualsevol situació no inclosa en aquestes bases serà resolta pel Comitè
Organitzador dels Jocs.
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7- PROPIETAT INTEL·LECTUAL DELS PROJECTES
Tots els treballs presentats mantindran la propietat intel·lectual dels seus autors. No
obstant això, el guanyador del concurs premiat cedeix a la Fundació els drets
d’explotació que corresponguin segons els objectes del concurs i de conformitat amb
la legislació sobre la propietat intel·lectual.
El projecte de mascota presentat i guanyador serà propietat de la Fundació i no es
podrà modificar ni ser cedit sense el consentiment exprés de la Fundació. La mascota
es registrarà a l’Oficina de Marques i Patents del Principat d’Andorra a nom de la
Fundació.
El guanyador del concurs es compromet a fer un manual bàsic de desenvolupament
de la imatge proposada i presentar-lo en el termini de 15 dies des de la data de la
resolució del concurs.

8- ACCEPTACIÓ DE LES BASES
El fet de presentar-se al concurs convocat implica per part dels concursants el
coneixement i l’acceptació d’aquestes bases.
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