
 

 
 

 

BASES:  

1.-  Proposta para a nova imaxe gráfica da Unidade de Tráfico da Policía Local de A 
Coruña. (Ver Anexo I) 

2.- A finalidade dos traballos será o uso dos mesmos para a difusión e comunicación da 
labor da Unidade de Tráfico. 

3.- Poderá presentarse soamente o alumnado da EASD Pablo Picasso.  

4.- Os traballos serán presentados aos profesores encargados da súa supervisión, que 
deberán observar se os mesmos adecúanse ás bases do concurso. O prazo máximo 
para a súa presentación será o 26 de xuño de 2019, ata as 14:00h.: 

5.- Os profesores encargados da supervisión e recollida son:  

 Mario García Herradon (mariogherradon@edu.xunta.es) 

 Javier Macho Eiras (javiermacho@edu.xunta.es) 

 Gloria Mª Rodríguez Simón (rodriguezsimon@edu.xunta.es) 

6.- A impresión das pezas do traballo gañador no seu tamaño definitivo correrá a cargo 
da Policía Local de A Coruña 

7.- As imaxes ou ilustracións utilizadas para o deseño deberán ser orixinais do 
participante. 

8.- Soamente estará permitida unha proposta gráfica por cada participante. 

9.-  Para a fase de selección deberá presentarse: 

i. Breve memoria* explicativa na que debe figurar: 
a. Eixe creativo. 
b. As tres propostas gráficas 
c. Un mock-up no que se poidan ver as tres gráficas como conxunto. 

ii. Os artes finais das tres gráficas.  A tamaño real ou escalados tendo en conta os 
requisitos de formato e resolución para a súa correcta impresión. 

*Memoria: Formato pdf. Na portada da mesma deberá indicarse o Nome e Apelidos do 
participante, Teléfono e e-mail de contacto. Estudos da EASD Pablo Picasso no que 
está matriculado. 

10.- O Xurado estará composto por dous docentes da EASD Pablo Picasso e dous 
representantes da Policía Local da Coruña. 

11.- PREMIO: entre todos os traballos expostos se seleccionará, por votación do 
xurado, o gañador ou gañadora o cal percibirá un vale de 500 Euros para canxear en 
Sutega, Corte Inglés ou Internet, por material didáctico, puidenso ser útiles de 
traballo propios dos estudos ou material tecnolóxico. A compra se fará a través da 
Policía Local de A Coruña. 

mailto:mariogherradon@edu.xunta.es


 

 
 

 

12. A Policía Local da Coruña poderá requerir ao gañador ou gañadora a modificación 
mínima das gráficas presentadas, atendendo a solucionar cuestións xerais coma 
podería ser a ubicación ou tamaño dos logotipos. 

13. O gañador ou gañadora cederá a Policía Local de A Coruña os dereitos de 
comunicación pública* das gráficas presentadas, reservándose ao autor ou autora 
todos os demais dereitos.  

*Artigo nº20 do Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, polo que se aproba o 
texto refundido da Ley de Propiedade Intelectual 

 
A Coruña, 12 de maio de 2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
ANEXO I.  
 

 Cliente: Unidade de Tráfico. Policía Local A Coruña. 

 Campaña: Imaxe gráfica Unidade de Tráfico. 

 Obxetivo: Fortalecer o vínculo entre a cidadanía e o corpo da Policía Local. 
Trasladar a función principal da Unidade de Tráfico como a prevención da 
siniestralidade, como especialistas de tráfico e movilidade da cidade. 

 Público Obxetivo: Toda a poboación de A Coruña 
 

Encargo: realización de 3 gráficas corporativas, destinadas a difusión das 3 áreas 
pertencentes a Unidade de Tráfico da Policía Local de A Coruña: 

1. Educación Vial 
2. Atestados de Tráfico 
3. Disciplina Vial 

Condicionantes: 

 As tres gráficas deben funcionar como conxunto. Mantendo unha unidade 
gráfica, pero sen esquecer a singularidade de cada área a que representan. 
Ainda que o habitual é que se usen de forma independente, existen varios 
eventos nos que se expoñerán na súa totalidade, e como conxunto, para 
ilustrar o traballo que desempeña a Unidade de Tráfico dentro da Policía Local. 

 O formato de cada gráfica é: 85x205cm. Se imprimirá en lona (impresión 
dixital) e irá montada sobre unha estructura de roll up, polo que se debe tener 
en conta a marxe de respeto, superior e inferior, que quedará oculta pola 
estructura. 

 Todas as gráficas deben incluir: 
o Escudo Policía Local A Coruña. 
o Distintivo vermello da Unidade de Tráfico (Texto “Unidade de Tráfico” en 

vermello ou sobre banda vermella) 
o Logotipo Concello A Coruña (Respetando o Manual de Identidade 

Corporativa correspondente) 
o Logotipo EASD Pablo Picasso 
o Nick ou nome do alumno ou alumna 

 

Áreas (descripción traballo e uso habitual do display): 

 Educación vial:  
o A súa función é principalmente informativa e educativa. Realizan 

formacións sobre educación vial e movilidade sostible en centros 
educativos de todos os niveis, dende infantil a estudios universitarios, 
así como a grupos da 3ª ideade e migrantes.  

 



 

 
 

 

o O display se utiliza como soporte gráfico complementario. Para reforzar 
a imaxe de marca e proxectar os valores da mesma, tanto nas 
formacións, como nas xornadas de promoción do corpo de Policía. 
 

 Atestados de tráfico:  
o A súa función é acudir a os accidentes para levantar un informe de 

atestado. Realizar a investigación, redactar os informes para xuzgado e 
perseguir os delitos contra a Seguridade Vial. 

o O display se utiliza como soporte gráfico complementario. Para reforzar 
a imagen de marca y proyectar os valores da mesma nas xornadas de 
promoción do corpo de Policía. 
 

 Disciplina Vial:  
o A súa función é a de control del tráfico. Controles de velocidade (radar), 

alcohol e drogas, documentación e persiguen infraccións dinámicas (son as 
que se producen en marcha, é dicir, van en vehículos camuflados e son os que 
fan as detencións). 

o O display se utiliza como soporte gráfico complementario. Para reforzar 
a imaxe de marca e proxectar os valores da mesma, tanto nas 
formacións, como nas xornadas de promoción do corpo de Policía. 

 


	*Artigo nº20 do Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, polo que se aproba o texto refundido da Ley de Propiedade Intelectual

