
 
 

                                                                        

Nota de premsa 

Antifrau obre el concurs per dissenyar una 
nova identitat visual corporativa 

• L’Oficina Antifrau de Catalunya, en la seva voluntat 
d’apropar la institució a la ciutadania, ha optat per un 
procediment singular, realitzant un concurs de projectes 
per fomentar la màxima participació de  professionals del 
disseny gràfic 
 

• Per aconseguir aquest objectiu, Antifrau ha comptat amb 
la col·laboració de l’Associació de Directors d’Art i 
Dissenyadors Gràfics (ADG-FAD) en la seva difusió 
 

• L’objectiu del concurs és buscar una imatge innovadora, 
oberta i al servei del ciutadà, seriosa, coherent, honesta, 
independent, imparcial i justa 
 

• L’import del projecte guanyador serà de 10.000 € i els tres 
finalistes rebran un prima de participació de 2.000 € 
 
 
 

08 de febrer de 2018. – L’Oficina Antifrau de Catalunya obre el concurs per 
dissenyar una nova identitat visual corporativa, en la seva voluntat d’apropar la 
institució a la ciutadania. Deu anys després de l’aprovació de la Llei  de 
l’Oficina Antifrau de Catalunya la institució considera interessant renovar la 
imatge per a que ajudi a integrar-la en la societat actual i que pugui  expressar 
els valors que es volen transmetre a la ciutadania: innovació, una institució al 
servei del ciutadà, seriositat, coherència, honestedat, independència, 
imparcialitat i justícia.  

Per tal de fomentar la participació del major nombre de professionals del 
disseny gràfic, Antifrau de Catalunya ha optat per realitzar un procediment 
obert -concurs de projectes-, tot i que es tracta d’un contracte menor, i no seria 
necessari  realitzar aquest tipus de procediment.   



 
 
Per dur a terme el projecte s’ha contactat amb l’Associació de Directors d’Art i 
Dissenyadors Gràfics (ADG-FAD), que han col·laborat en la difusió de la 
convocatòria del concurs. L’ADG-FAD és una de les associacions que formen 
part del Foment de les Arts decoratives (FAD). El FAD és una associació 
privada, independent i sense ànim de lucre, que té l'objectiu promoure el 
disseny i l'arquitectura dins la vida cultural i econòmica del país.  

• Requisits del concurs de projectes 

El guanyador del concurs serà l’adjudicatari del contracte de serveis de disseny 
de la nova identitat visual corporativa de l’Oficina Antifrau de Catalunya, per un 
import de 10.000 € (IVA exclòs). A més, els tres finalistes rebran una prima de 
participació de 2.000 € (IVA exclòs). 

Es poden presentar a aquest concurs de projectes tots els professionals del 
disseny i la comunicació visual que es trobin facultats per exercir la professió al 
territori, i que no es trobin incursos en cap causa d'incompatibilitat per a la 
participació en aquest concurs de projectes ni estiguin incursos en causa de 
prohibició per contractar amb les Administracions Públiques. Les candidatures 
es presentaran sota pseudònim, que haurà de figurar a tots els documents, per 
tal de garantir l’anonimat. La data límit per presentar els projectes és el proper 
22 de febrer. 

El Jurat del concurs de projectes estarà format per la Mesa de Contractació 
Permanent de l’Oficina Antifrau, que es constituirà en Jurat, amb la 
incorporació, amb la condició de vocals amb veu i vot, de tres persones 
expertes en disseny gràfic i externes a Antifrau. 

Més informació:  
 
 
 
 
 
 
 
comunicació@antifrau.cat 
https://www.antifrau.cat/ca/ 
     93 554 74 92 
     93 554 55 74  
     93 554 55 61 
 

              
 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=28921195&reqCode=viewCn&
mailto:comunicaci%C3%B3@antifrau.cat
https://www.antifrau.cat/ca/
https://twitter.com/antifraucat
https://www.linkedin.com/company/11132308/
https://www.youtube.com/channel/UCLkFiCRKjNIfwmoQlsto6eQ

