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BASES DEL CONCURS PER A LA CREACIÓ DE LA BANDERA DE 

BELLATERRA 

 

1) Objectiu 

L’EMD de Bellaterra convoca un concurs per a la creació de la bandera 

oficial del poble.  

 

2) Participació 

La participació és oberta a qualsevol persona que en vulgui prendre part a 

títol individual presentant un màxim de tres (3) propostes. 

 

3) Requisits 

Els criteris per al disseny de la bandera s’han d’ajustar al Decret 139/2007, 

de 26 de juny, pel qual es regulen la denominació, els símbols i el registre 

d’ens locals a Catalunya.  

 

Quasevol proposta que no compleixi els criteris descrits en aquest decret 

serà declarada invàlida.  

 

El decret 139/2007, de 26 juny, es pot consultar en aquest enllaç: 

http://www.gencat.cat/eadop/imatges/4914/07171155.pdf. 

 

Les principals especificitats del decret a tenir en compte són aquestes:  

 (Article 20) Els elements de l’escut i la bandera s’han de fonamentar 

en fets històrics, accidents geogràfics, característiques pròpies de 

l’ens local o en el seu nom. En qualsevol cas, s’han de respectar les 

normes de l’heràldica i de la vexil·lologia. 

 (Article 21.2) No es pot emprar la bandera de Catalunya com a fons 

de la bandera local [...]. 

 (Article 34) La bandera ha de tenir forma rectangular amb una relació 

de dos d’alçada per tres d’amplada. Ha de ser senzilla i identificativa 

de l’ens local. 

 (Article 35.1) La bandera no ha d’incorporar mai l’escut, sinó els seus 

elements més representatius [...]. 

http://www.gencat.cat/eadop/imatges/4914/07171155.pdf
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 (Article 36.2) La bandera de les entitats municipals descentralitzades 

incorporarà com a element diferenciador un pal blanc al vol d’un gruix 

de 2/9 del llarg de la bandera. 

 

4) Format de presentació 

Les propostes s’han d’elaborar en format digital i es lliuraran en els formats 

PDF o JPG. Han de tenir una resolució de 300 ppp. 

 

Les mides del format de presentació ha de ser trenta (30) centímetres de 

llarg i vint (20) centímetres d’alt.  

 

5) Material proporcionat per l’EMD 

L’EMD de Bellaterra posarà a disposició dels participants diversos elements 

gràfics per a l’elaboració de la proposta de bandera: escut sense esquirol en 

format PNG; esquirol sol en format PNG; i full de mostra de la bandera en 

format PDF.  

 

       
 

Aquest material estarà disponible al web www.emdbellaterra.cat. 

 

El color corporatiu de l’EMD de Bellaterra, en el models de color CMYK i 

RBG, és el següent: 

 

C: 86  R: 37 

M: 32  B: 119 

Y: 100  G: 43 

K: 21 

 

6) Lliurament 

Les propostes s’han d’enviar per correu electrònic a l’adreça 

bandera@bellaterra.diba.cat. 

 

En el cos del correu caldrà indicar el nom i cognoms de l’autor/a de la 

proposta, així com un telèfon de contacte.  

 

 

 

http://www.emdbellaterra.cat/
mailto:bandera@bellaterra.diba.cat
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7) Termini 

Les propostes es poden enviar des de la publicació d’aquestes bases i fins al 

15 de desembre del 2016. Quasevol correu rebut fora d’aquesta data serà 

considerat com a no presentat.  

 

 

8) Consell de seguiment 

Aquest concurs tindrà un consell de seguiment que validarà totes les 

propostes presentades. El consell estarà format per un representant de la 

Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i 

Nobiliària (SCGHSVN); la vocal de Cultura de l’EMD de Bellaterra; la tècnica 

de Cultura de l’EMD de Bellaterra; i un representant de cada partit polític 

amb representació al ple de l’EMD de Bellaterra. 

 

9) La proposta guanyadora 

El guanyador/a del concurs per a la creació de la bandera de Bellaterra es 

decidirà amb una enquesta/votació que es farà a través de 

www.bellaterraparticipa.cat. Aquest procés de participació ciutadana tindrà 

dues fases.  

 

En la primera fase es farà una primera votació de totes les propostes 

rebudes i que compleixin els requisits del concurs. 

 

Accediran a la segona fase del procés de participació ciutadana les tres (3) 

propostes més votades a la primera fase. En una segona votació, la  

proposta que rebi més suports serà proclamada guanyadora.  

 

L’EMD de Bellaterra utilitzarà els seus canals de comunicació per anunciar 

les dates de votació de les dues fases. 

 

10) Premi 

S’atorgarà un premi en metàl·lic de 300€ a l’autor/a de la proposta que resulti 

guanyadora. 

 

11)  Dubtes 

Per a resoldre qualsevol dubte relacionat amb aquest concurs es pot trucar a 

l’EMD de Bellaterra al telèfon 93 518 18 30 o enviar un correu electrònic a 

bandera@bellaterra.diba.cat.  

http://www.bellaterraparticipa.cat/
mailto:bandera@bellaterra.diba.cat

