
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCURS DE CARTELLS – 50 ANIVERSARI P(A)T  
 
 
 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓ: 
 
L'Associació de Prevenció d'Accidents de Trànsit P(A)T, associació sense ànim de lucre, 
entitat amb NIF G58028614 domiciliada en el carrer Diputació, 211 entlo 08011 de 
Barcelona, en col·laboració amb Fundació MAPFRE, entitat domiciliada en Paseo de 
Recoletos nº 23 de Madrid i CIF nº G-28520443, convoca un concurs de cartells dirigit a 
estudiants de cicles formatius d'art, disseny i publicitat per introduir la Seguretat Viària 
com un tema d'interès i reflexió i que actualment potser no apareix entre les seves 
prioritats, i d'altra banda per buscar idees creatives que ajudin a conscienciar a la 
societat sobre temes de mobilitat sostenible i segura. 
 
 

BASES DEL CONCURS  
 

 
Participants 
 
Podran participar els alumnes matriculats en el curs 2017-18 que estiguin cursant 
ensenyaments homologats en escoles d'art i/o disseny a Espanya. També podran 
participar ex-alumnes graduats en aquestes escoles durant el curs 2016/2017 o 2017/2018. 
Els alumnes que resultin premiats hauran de remetre a P(A)T la certificació que acrediti el 
compliment dels esmentats requeriments a la següent adreça: comunicacion@pat-
apat.org   
 
Els alumnes que desitgin participar hauran de manar les seves propostes de cartell en els 
termes i amb els requisits recollits a les presents bases. Cada participant podrà presentar 
un màxim de dues propostes. Les propostes presentades han de ser originals i inèdites, 
dissenyades per a l'ocasió amb tota llibertat, tant conceptual com a tècnica. 
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Requisits de les propostes 
 
 
Les propostes hauran de tenir com a referència principal la prevenció dels sinistres de 
trànsit, reflectint com a idees fonamentals: 
 
- El respecte 
- La convivència entre els diferents usuaris de les vies 
- La seguretat 
 
Es proposen a continuació alguns conceptes que poden ajudar als alumnes a realitzar les 
seves propostes: 
 
- Convivència entre usuaris 
- Mobilitat segura i sostenible 
- Excés de velocitat i velocitat inadequada 
- Consum d'alcohol i/o drogues i conducció 
- Distraccions: mòbil, somni, GPS 
 
 
Els cartells han de tenir una proporció A3 en format vertical.   
 
Les propostes es lliuraran en suport o format digital en un arxiu .PDF en format vectorizat. 
Les obres hauran d'anar identificades amb les dades del participant (nom, adreça, DNI, 
telèfon i adreça electrònica). 
 
Els autors de la proposta de cartell guanyadora i de les quatre proposades finalistes es 
comprometen a fer les adaptacions tècniques suggerides pel departament d'imatge de 
P(A)T per millorar/ajustar la seva reproducció i col·laborar amb aquest departament en 
les tasques d'impressió. 
 
 
Presentació de les propostes 
 
El termini de presentació de les propostes de cartells finalitzarà: 
  
Dia 15 d'agost de 2018 
Hora: Abans de les 23:59 h. 
Adreça electrònica: comunicacion@pat-apat.org  
 
Les certificacions sol·licitades a l'apartat anterior “Participants” s'enviaran a la mateixa 
adreça. 
 
 
Jurat 
 
El jurat encarregat de seleccionar la proposta guanyadora i les quatre proposades 
finalistes estarà format per 2 membres de les Junta Directiva de P(A)T, 2 membres de 
l’Escola Superior de Diseny ESDi i un membre de Fundació MAPFRE. 
 
Es valoraran especialment els dissenys: 
 
- Que siguin creatius i singulars. 
- Que mostrin un discurs gràfic i conceptual actual, directe i entenedor. 
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- Que no mostrin dificultats de reproducció i adaptació a diferents formats i suports. 
 
La decisió del Jurat serà inapel·lable i, a proposta del mateix, l'entitat convocant es 
reserva el dret a declarar desert el concurs en cas que cap de les propostes sigui 
mereixedora de rebre els premis més a baix determinats. 
 
El veredicte es donarà a conèixer el dia 3 de setembre 2018 a través de la pàgina web 
de P(A)T i per correu electrònic als autors de la proposta guanyadora i de les quatre 
proposades finalistes, els qui hauran de confirmar també per correu electrònic 
l'acceptació de la seva condició de guanyadors o semifinalistes en un termini màxim de 
cinc dies hàbils. L'acceptació estarà condicionada a l'enviament a P(A)T de tota la 
informació necessària per al compliment d'obligacions legals i fiscals, així com per a 
qualsevol altre requisit relacionat amb el compliment de les presents bases (fotocòpia del 
document d'identitat; còpia del certificat de matriculació en escoles d'art o disseny a 
Espanya o còpia del certificat de graduació). 
 
En el cas que l'autor de la proposta guanyadora no acceptés el seu premi o no remetés 
la documentació sol·licitada, l'entitat convocant quedarà facultada per fer ús del premi 
atorgant-ho a l'autor de la primera proposada finalista, amb qui s'emprarà aquest mateix 
procediment de comunicació i acceptació, i així successivament. 
 
 
Premis 
 
S'atorgaran els següents premis: 
 
1.- Un primer premi, que rebrà l'autor de la proposta guanyadora, dotat amb un viatge 
per a dues persones que tindrà com a objectiu visitar un museu d'una ciutat europea 
seleccionada pel guanyador, per un valor màxim de 1.500 [MIL CINC-CENTS] €, incloent 
aquesta quantitat les corresponents retencions a compte de l'Impost de la Renda de les 
Persones Físiques (IRPF). El viatge inclourà dos bitllets anada i tornada en classe turista i nits 
d'hotel. Qualsevol altra despesa diferent dels esmentats anteriorment, correrà per 
compte del guanyador (l'entrada al museu, per exemple, serà a compte del guanyador).  
 
El viatge haurà de gaudir-se abans del 31 de desembre de 2018, en una data a triar pel 
guanyador. Tota l'organització del viatge haurà de realitzar-se amb l'agència de viatges 
seleccionada per Fundació MAPFRE. Si en organitzar el viatge el guanyador volgués 
allargar la durada del mateix, l'augment en el preu que es derivi d'aquesta extensió 
haurà de ser assumit per aquell, havent en tal cas de realitzar una transferència al 
compte bancari que l'agència li indiqui arribat el moment. En cas que, per contra, el 
valor del viatge finalment organitzat fos inferior al valor indicat a les presents bases, en 
cap cas li serà compensada la diferència al guanyador, ni en efectiu ni en espècie. 
 
És responsabilitat del guanyador i del seu acompanyant disposar de la documentació 
necessària i complir tots aquells requisits perquè tots dos puguin realitzar el viatge. En cap 
cas el viatge podrà ser objecte de canvi, alteració o compensació.   
 
El premi es lliurarà a la persona guanyadora en un acte públic convocat per P(A)T i 
Fundació MAPFRE previsiblement en el marc de la Setmana de la Mobilitat Segura i 
Sostenible en data encara per determinar en la sala Fundació MAPFRE Casa Garriga i 
Nogués de la ciutat de Barcelona. Les despeses de viatge a aquest acte públic de 
lliurament del premi seran a càrrec de la persona guanyadora, qui es compromet a 
assistir a recollir el premi, pel qual serà avisat amb antelació suficient. 
 



A més, la proposta guanyadora serà imatge de la contraportada del llibre del 50 
aniversari de P(A)T. 
 
Finalment, P(A)T farà constar l'autor de la proposta guanyadora en totes les peces que es 
produeixin amb la marca o imatge guanyadora. 
 
2.- Així mateix, es  farà difusió de la proposta guanyadora i de les finalistes com a mínim 
en una exposició a la ciutat de Barcelona en el marc de les activitats de la Setmana de 
Mobilitat Sostenible i Segura. 
 
 
Responsabilitats i drets d'autor 
 
Totes les persones participants en el concurs, inclosos el guanyador i els semifinalistes, 
cedeixen automàticament els drets de les propostes presentades per a la seva 
reproducció, distribució i comunicació pública en exclusivitat i de manera gratuïta a 
l'Associació Prevenció d'Accidents de Trànsit i a Fundació MAPFRE, els qui es 
comprometen a anomenar sempre a l'autor en qualsevol acte d'explotació que realitzin.  
 
Aquesta cessió es realitza sense limitació temporal o territorial alguna i a l'efecte de 
l'explotació i utilització de qualsevol classe de suport gràfic i publicitari que l'Associació 
Prevenció d'Accidents de Trànsit i/o Fundació MAPFRE estimin oportú; tots els concursants, 
inclosos el guanyador i els semifinalistes garanteixen que les propostes presentades són 
inèdites i originals i es responsabilitzaran totalment enfront de l'Associació Prevenció 
Accidents de Trànsit i a Fundació MAPFRE que no existeixin drets de tercers en obres 
presentades, ni reclamació alguna per drets d'imatge, comprometent-se a mantenir-les 
indemnes de qualsevol dany que poguessin veure's obligades a suportar en cas contrari. 
 
L'objectiu de l'explotació per l'Associació Prevenció d'Accidents de Trànsit i/o Fundació 
MAPFRE de les propostes presentades, incloses la guanyadora i les semifinalistes, serà la 
conscienciació en matèria de Seguretat Viària, i  mai amb finalitats comercials. 
 
 
Exempció de responsabilitat 
 
Ni P(A)T ni Fundació MAPFRE es fan responsables de fallades de funcionament de 
qualsevol ordinador, telèfon, xarxa de cable, dispositiu electrònic o maquinari o 
programari d'Internet, ni de fallades de funcionament de dispositius sense fils mòbils, 
d'aplicacions mòbils o de xarxes sense fils mòbils, ni d'incompatibilitats de programari, 
maquinari o entre equips (incloent, entre altres coses, incompatibilitats de navegadors). 
Tampoc es fa responsable de fallades, connexions o disponibilitat, ni de transmissions 
indesxifrables, corruptes o confuses, ni de l'accessibilitat o disponibilitat als participants 
dels proveïdors de serveis, d'Internet o de pàgines web, ni de congestions del tràfic de 
dades, intervencions humanes no autoritzades o qualsevol altre error humà o tècnic. 
 
 
Protecció de dades 
 
Per part de Fundació MAPFRE 
 
El participant, d'ara endavant Usuari, queda informat i consent expressament mitjançant 
la participació en el concurs el tractament de les dades subministrades voluntàriament a 
Fundació MAPFRE, així com el de totes aquelles dades que pogués facilitar i els que 
s'obtinguin mitjançant enregistrament d'imatges, converses telefòniques o com a 



conseqüència de la seva navegació per les pàgines web d'Internet o un altre mitjà, amb 
motiu del desenvolupament de la sol·licitud o participació en el present concurs, fins i tot 
una vegada finalitzada la relació incloses, si s’escau, les comunicacions o les 
transferències internacionals de les dades que poguessin realitzar-se en relació amb el 
present concurs, tot això per a les finalitats detallades en la Informació Addicional (vegeu 
a continuació). 
 
L'Usuari declara que és major de divuit anys.  
 
L'Usuari garanteix l'exactitud i veracitat de les dades personals facilitades, comprometent-
se a mantenir-los degudament actualitzats i a comunicar a l'entitat convocant del 
concurs qualsevol variació que es produeixi en els mateixos. 
 
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES (Fundació MAPFRE) 
Responsable: Fundació MAPFRE 
Finalitats: Gestió de l'Activitat i enviament d'informació sobre Activitats de Fundació 
MAPFRE. 
Legitimació: Execució de l'Activitat. 
Destinataris: Podran comunicar-se dades a tercers i/o realitzar-se transferències de dades 
a tercers països en els termes assenyalats en la Informació Addicional. 
Drets: Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i 
portabilitat, detallats en la Informació Addicional de Protecció de Dades. 
Informació Addicional: Pot consultar la Informació Addicional de Protecció de Dades en 
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/politica-privacidad/  
 
 
Per part de P(A)T  
Responsable: ASSOCIACIÓ DE PREVENCIÓ D'ACCIDENTS DE TRÀNSIT (d'ara endavant P(A)T) 
Finalitats: Gestió de l'Activitat i enviament d'informació sobre activitats, campanyes i 
esdeveniments de l'entitat P(A)T. 
Legitimació: Execució de l'Activitat. 
Destinataris: Podran comunicar-se dades a tercers i/o realitzar-se transferències de dades 
a tercers països en els termes assenyalats en la Informació Addicional. 
Drets: Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i 
portabilitat, detallats en la Informació Addicional de Protecció de Dades. 
Informació Addicional: Pot consultar la Informació Addicional de Protecció de Dades en 
www.pat-apat.org/politica-de-privacidad 
 
 
Aspectes fiscals  
 
Fundació MAPFRE s'encarregarà de realitzar la retenció a compte de l'Impost de la 
Renda de les Persones Físiques (IRPF) corresponent al valor del premi atorgat al 
guanyador. 
 
Resolució de conflictes 
 
Seran competents per conèixer els litigis que puguin plantejar-se en relació amb el 
present concurs els Jutjats i Tribunals de Madrid capital, renunciant expressament els 
participants en el mateix al seu propi fur, de resultar diferent de l'indicat aquí.  
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Acceptació 
 
La participació en la convocatòria implica la plena acceptació d'aquestes bases i de les 
decisions que adopti P(A)T en relació amb el concurs. 
 
 
 
 
Versió actualitzada 
 


