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Els formats UNE – DIN

Generalment les mides dels formats dels impresos, 
sobres, bosses, etc., es determinen segons unes 
normes reconegudes internacionalment que es 
basen en tres sèries de mides, tot i que es pot en 
alguns casos acudir a altres formats especials per 
a un millor aprofitament del paper o per les noves 
tendències en el disseny.

La sèrie A s’utilitza per a impresos.

La sèrie B pera a cartells i bosses que continguen 
material voluminós.

La sèrie C per a sobres.
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Format: 85x55 mm
Tipus de paper: Super Alfa 250 gr.
Tintes: Roig Pantone 186 C, gris Pantone 432 C, nom i càrrec  
429 C , adreça gris Pantone 432 C.
Tipografies: Càrrec Futura Extrabold, nom Futura Medium, 
adreça Futura Medium.

Papereria President
Targeta

Adreça
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Format: 210x105 mm
Tipus de paper: Super Alfa 250 gr.
Tintes: Roig Pantone 186 C, gris Pantone 432 C, nom i càrrec  
429 C , adreça gris Pantone 432 C.
Tipografies: Càrrec Futura Extrabold, nom Futura Medium, 
adreça Futura Medium.

Papereria President
Targetó
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Format: A4 210x297 mm
Tipus de paper: Verjurat Ingres 100 gr.
Tintes: Logotip roig Pantone 186 C i gris Pantone 
432 C, nom i càrrec  429 C .
Tipografies: Càrrec Futura Extrabold, nom i adreça 
Futura Medium.

Papereria President
Carta i 2n full

Adreça, n. 10, 1º-1 · 46000 València · Tel. (+34) 963 333 333 · Fax (+34) 963 333 444 · mail@gva.es
www.adreçaweb.gva.es

Nom Cognom Cognom
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Format: C-7 110x220 mm
Tipus de paper: Verjurat Ingres 100 gr.
Tintes: Logotip roig Pantone 186 C i gris 
Pantone 432 C, nom i càrrec  429 C, 
adreça Pantone 432 C
Tipografies: Càrrec Futura Extrabold, nom 
i adreça Futura Medium.

Papereria President
Sobres

Adreça, n. 10, 1º-1 · 46000 València · Tel. (+34) 963 333 333 · Fax (+34) 963 333 444 · mail@gva.es · www.adreçaweb.gva.es

Adreça, n. 10, 1º-1 · 46000 València · Tel. (+34) 963 333 333 · Fax (+34) 963 333 444 · mail@gva.es · www.adreçaweb.gva.es
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Format: 100x210  mm
Tipus  de paper: Super Alfa 250 gr.
Tintes: Roig Pantone 186 C, gris Pantone 432 C, 
Saluda, nom i càrrec  429 C, text Pantone 432 C
Tipografies: Càrrec i Saluda Futura Extrabold, 
nom Futura Medium.
Observacions: Escut i logotip sobre gravat.

Papereria President
Saluda
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Format: 228x324  mm
Tipus de paper : Cartolina blanca opalina 307 gr.
Tintes: Logotip roig Pantone 186 C i gris Pantone 432 C, 
conselleria adreça i línies 429 C.
Tipografies: Conselleria Futura Extrabold Condensed, 
adreça Futura Medium.
Observacions: Escut i logotip sobre gravat.

Papereria President
Carpeta

Adreça, n. 10, 1º-1 · 46000 València · Tel. (+34) 963 333 333 · Fax (+34) 963 333 444 
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Papereria Consellers
TargetaFormat: 85x55 mm

Tipus de paper: Super Alfa 250 gr.
Tintes: Roig Pantone 186 C, gris Pantone 432 C, nom i càrrec  
429 C , adreça gris Pantone 432 C.
Tipografies: Càrrec Futura Extrabold, nom Futura Medium, 
adreça Futura Medium.

Adreça, n.10, 1-1
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Format: 210x105 mm
Tipus de paper: Super Alfa 250 gr.
Tintes: Roig Pantone 186 C, gris Pantone 432 C, nom i càrrec  429 C , 
adreça gris Pantone 432 C.
Tipografies: Càrrec Futura Extrabold, nom Futura Medium, adreça Futura 
Medium.

Papereria Consellers
Targetó
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Papereria Consellers
Carta i 2n full

Format: A4 210x297 mm
Tipus de paper: Verjurat Ingres 100 gr.
Tintes: Logotip roig Pantone 186 C i gris Panto-
ne 432 C, nom i càrrec  429 C .
Tipografies: Càrrec Futura Extrabold, nom i 
adreça Futura Medium.

Adreça, n. 10, 1º-1 · 46000 València · Tel. (+34) 963 333 333 · Fax (+34) 963 333 444 · mail@gva.es
www.adreçaweb.gva.es
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Papereria Consellers
Sobres

Format: C-7 110x220 mm
Tipus de paper: Verjurat Ingres 100 gr.
Tintes: Logotip roig Pantone 186 C i gris Pantone 432 C, nom i càrrec  429 
C, adreça Pantone 432 C
Tipografies: Càrrec Futura Extrabold, nom i adreça Futura Medium.

Adreça, n. 10, 1º-1 · 46000 València · Tel. (+34) 963 333 333 · Fax (+34) 963 333 444 · mail@gva.es · www.adreçaweb.gva.es

Adreça, n. 10, 1º-1 · 46000 València · Tel. (+34) 963 333 333 · Fax (+34) 963 333 444 · mail@gva.es · www.adreçaweb.gva.es
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Papereria Consellers
Saluda

Format: 100x210  mm
Tipus  de paper: Super Alfa 250 gr.
Tintes: Roig Pantone 186 C, gris Pantone 432 C, 
Saluda, nom i càrrec  429 C, text Pantone 432 C
Tipografies: Càrrec i Saluda Futura Extrabold, 
nom Futura Medium.
Observacions: Escut i logotip sobre gravat.



14 APLICACIONS

Manual Corporatiu

Papereria Consellers
Carpeta

Format: 228x324  mm
Tipus de paper : Cartolina blanca opalina 307 gr.
Tintes: Logotip roig Pantone 186 C i gris Pantone 432 C, 
conselleria adreça i línies 429 C.
Tipografies: Conselleria Futura Extrabold Condensed, 
adreça Futura Medium.
Observacions: Escut i logotip sobre gravat.

Adreça, n. 10, 1º-1 · 46000 València · Tel. (+34) 963 333 333 · Fax (+34) 963 333 444 
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Papereria Conselleries i Direccions Generals
Targetes

Format: 55x85 mm
Tipus de paper: Cartolina opalina blanca 307 gr.
Tintes: escut roig Pantone 186 C, lototip gris Pantone 
432 C, Conselleria gris Pantone 429 C, nom gris Panto-
ne 429 C, adreça gris Pantone 432 C
Tipografies: nom Futura Medium altes i baixes, adreça 
Futura Medium altes i baixes
Observacions: Les targetes es confeccionaran amb nom i 
càrrec fins al nivell de Cap de Servei. En els altres casos 
en què la funció realitzada justifique la persolanitza-
ció de la targeta, amb detall de nom i càrrec, caldrà 
autorització del Secretari General del Departament. Les 
targetes podran ser impreses a una sola tinta (tots els 
elements gràfics amb el gris Pantone 432 C), i a dues 
tintes (tots els elements gràfics amb el gris Pantone 432 
C, a excepció de l’escut que s’imprimirà amb el roig 
Pantone 186 C)

Adreça, n.10, 1-1

Adreça, n.10, 1-1

Adreça, n.10, 1-1 Adreça, n.10, 1-1
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Papereria Conselleries i Direccions Generals
Carta

CARTA
Format: A-4 210 x 297 mm.
Tipus de paper: verjurat Ingres 100 gr.
Tintes: escut roig Pantone 186 C, logotip gris Pantone 
432 C, nom i càrrec Pantone 429 C
Tipografies: càrrec Futura Extra Bold, nom Futura 
medium altes i baixes
Observacions: La carta es podrà imprimir a una sola 
tinta (tots els elements gràfics amb el gris Pantone 432 
C), i a dues tintes (tots els elements gràfics amb el gris 
Pantone 432 C, a excepció de l’escut que s’imprimirà 
amb el roig Pantone 186 C)



17APLICACIONS

Manual Corporatiu

Papereria Conselleries i Direccions Generals
Sobres

Format: C-7 110 x 220 mm. Amb i sense finestra
Tipus de paper: registre blanc 125 gr. / Offset 100 gr.
Tintes: escut roig Pantone 186 C, logotip gris Pantone 
432 C, Conselleria gris Pantone 429 C, departament gris 
Pantone 432 C, adreça gris Pantone 432 C
Tipografies: adreça futura Medium, altes i baixes
Observacions: els sobres es podran imprimir a una sola 
tinta (tots els elements gràfics amba el gris Pantone 432 
C), i a dues tintes (tots els elements gràfics amb el gris 
Pantone 432 C, a excepció de l’escut que s’imprimirà 
amb el roig Pantone 186 C).

Adreça, n. 10, 1º-1 · 46000 València · Tel. (+34) 963 333 333 · Fax (+34) 963 333 444 · mail@gva.es · www.adreçaweb.gva.es

Adreça, n. 10, 1º-1 · 46000 València · Tel. (+34) 963 333 333 · Fax (+34) 963 333 444 · mail@gva.es · www.adreçaweb.gva.es

Sr. Nom Cognom Cognom
C/ S. Vicent Ferrer, 32 -4ª
46033 VALÈNCIA
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Papereria Conselleries i Direccions Generals
Sobres

SOBRE PER A TARGETES

Format: 60 x 90 mm
Tipus de paper: registre blanc 125 gr. / Offset 100 gr.
Tintes: escut roig Pantone 186 C, logotip gris Pantone 
432 C

SOBRE BOSSA

Format: C-4 229 x 324 mm
Tipus de paper: registre blanc 125 gr.
Tintes: escut roig Pantone 186 C, logotip, departament 
i adreça gris Pantone 432 C, Conselleria gris Pantone 
429 C
Tipografies: adreça futura Medium, altes i baixes
Observacions: els sobres es podran imprimir a una sola 
tinta ( tots els elements gràfics amb el gris Pantone 432 
C), i a dues tintes (tots els elements gràfics amb el gris 
Pantone 432 C, a excepció de l’escut que s’imprimirà 
amb el roig Pantone 186 C)

Adreça
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Papereria Conselleries i Direccions Generals
Imprés tipus

Format: A-4 210 x 297 mm
Tipus de paper: lito 80-90 gr. que admeta la reprografia 
i la impressió, tant de làser com matricial.
Format: C-4 229 x 324 mm
Tintes: escut roig Pantone 186 C, logotip, departament 
i adreça gris Pantone 432 C, Conselleria gris Pantone 
429 C
Tipus de paper: registre blanc 125 gr.
Tipografies: adreça futura Medium, altes i baixes
Observacions: La retícula que es mostra designa la zona 
per a la ubicació del contingut de cada imprés. En els 
impresos del text dels quals siga bilingüe s’utilitzarà en 
primer lloc el valencià i en segon lloc (siguen línies o 
columnes) el castellà en cursiva. Quan en algun text es 
vullguen destacar paraules o frases (subratllats), aques-
tes s’escriuran en rodona negreta al text en valencià i 
en rodona normal al castellà. La impressió podrà ser: 
a una sola tinta (tots els elements gràfics amb el gris 
Pantone 432 C), i a dues tintes (tots els elements gràfics 
amb el gris Pantone 432 C, a excepció de l’escut que 
s’imprimirà amb el roig Pantone 186 C)

Adreça

Adreça
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Institucions amb marca pròpia
Papereria bàsica
Paper de carta

Format: A4 210 x 297 mm. 
Les institucions amb marca pròpia es regiran per les 
següents normes d’aplicació de les seues marques. 
Les característiques dels formats d’impresos, tipus 
de paper i tintes d’impressió seguiran les normatives 
pròpies de cada institució.

Adreça, n. 10, 1º-1 · 46000 València · Tel. (+34) 963 333 333 · Fax (+34) 963 333 444 · mail@gva.es
www.adreçaweb.gva.es
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Format: 85 x 55 mm.
Les institucions amb marca pròpia es regiran per les 
següents normes d’aplicació de les seues marques. Les 
característiques dels formats d’impresos, tipus de paper 
i tintes d’impressió seguiran les normatives pròpies de 
cada institució.

Institucions amb marca pròpia
Papereria bàsica

Targeta

Adreça, n. 10, 1º-1 
46000 València

Tel. (+34) 963 333 333
Fax (+34) 963 333 444 

mail@gva.es
www.adreçaweb.gva.es
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Institucions amb marca pròpia
Papereria bàsica
Sobre americà

Format:  C-7 110x220 mm
Les institucions amb marca pròpia es regiran per les 
següents normes d’aplicació de les seues marques. 
Les característiques dels formats d’impresos, tipus 
de paper i tintes d’impressió seguiran les normatives 
pròpies de cada institució.

Adreça, n. 10, 1º-1 · 46000 València · Tel. (+34) 963 333 333 · Fax (+34) 963 333 444 · mail@gva.es · www.adreçaweb.gva.es

Adreça, n. 10, 1º-1 · 46000 València · Tel. (+34) 963 333 333 · Fax (+34) 963 333 444 · mail@gva.es · www.adreçaweb.gva.es
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Format: C-4 229 x 324 mm.
Les institucions amb marca pròpia es regiran per les 
següents normes d’aplicació de les seues marques. Les 
característiques dels formats d’impresos, tipus de paper 
i tintes d’impressió seguiran les normatives pròpies de 
cada institució.

Institucions amb marca pròpia
Papereria bàsica

Sobre bossa
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Adreça, n. 10, 1º-1 · 46000 València · Tel. (+34) 963 333 333 · Fax (+34) 963 333 444
mail@gva.es · www.adreçaweb.gva.es
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Format: 228x324  mm
Tipus de paper : Cartolina blanca opalina 307 gr.
Tintes: Logotip roig Pantone 186 C i gris Pantone 432 C, 
conselleria adreça i línies 429 C.
Tipografies: Conselleria Futura Extrabold Condensed, 
adreça Futura Medium.
Observacions: Escut i logotip sobre gravat.

Exemple:

Institucions amb marca pròpia
Carpeta

JUNTA ARBITRAL
DE CONSUM

DE LA
COMUNITATV ALENCIANA
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Carnets
Identificació/acreditació personal de 
la Generalitat

Format: 85 x 55 mm 
Tipus de paper: cartolina tipus impressió, blanca amb 
acabat setinat de 308 gr/m2 
Tintes: escut roig Pantone 186 C, logotip Gris Pantone 
432 C , fons Pantone 429 C 
Tipografies: departament i institució futura Extra Bold, 
cos de text Futura mèdium altes i baixes
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Format: 85 x 55 mm 
Tipus de paper: cartolina tipus impressió, blanca amb 
acabat setinat de 308 gr/m2 
Tintes: escut roig Pantone 186 C, logotip Gris Pantone 
432 C , fons Pantone 429 C 
Tipografies: departament i institució futura Extra Bold, 
cos de text Futura mèdium altes i baixes

Carnets
Identificació/acreditació personal

d’organismes dependents

Logotip Organisme Dependient 

Nom Cognom Cognom

DPT.: Text simulat simulat

CÀRREC: Simulat

FIRMA
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Carnets
Carnet genéric

Format: 54 x 86 mm.
Tipus de paper: cartolina tipus impressió, blanca amb 
acabat setinat de 308 gr/m2
Tintes: escut: 30% gris Pantone 432 C, franja, texts i 
línies gris Pantone 432 C
Tipografies: Helvètica Narrow
Observacions: Si es requereix més espai es pot utilitzar 
el format doble (108 x 86) plegat, de forma que tancat 
mantinga el format definit. Per a diferenciar targetes 
o crear algun codi cromàtic de classificació, podran 
utilitzar-se o bé cartolines de distints colors o imprimir 
l’escut de fons en altres tintes.

Al solicitar un libro hay que 
presentar este carnet.

Devolver el libro en el plazo que 
se indique. Si no se ha terminado
de leerlo, renovar el préstamo.

Tratar bien el libro, sin romperlo 
ni perderlo.

Si deseas algún libro que no está
en la biblioteca, pídelo y se
intentará traerlo.

Per a sol·licitar un llibre cal que 
presenteu aquest carnet.

Torneu el llibre en el termini que 
s'indica. Si no heu acabar de 
llegir-lo, renoveu el préstec.

Tracteu bé el llibre, sense 
trencar-lo ni perdre'l.

Si desitgeu algun llibre que no 
estiga a la biblioteca, 
demaneu-lo i intentarem 
portar-lo.

CARNET DE ........................
CARNET DE ........................
TITULAR
TITULAR

DOMICILIO
DOMICILI

FECHA
DATA

VÁLIDO PARA 5 AÑOS
VÀLID PER A 5 ANYS

Nº

D.N.I.

TFNO.
TFN.

11 mm

NOM DE LA CONSELLERIA EN UNA LŒNIA
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Per la configuració del precinte se seguiran les indica-
cions establertes en els gràfics d’aquesta fitxa. El color 
de fons correpon al roig Pantone 201 C.

Altres aplicacions
Precinte
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Altres aplicacions
Etiquetes per a l’enviament de paquets

La grandària de les etiquetes per a l’enviament de 
grans paquets (ajudes, col·laboracions, etc.) estarà en 
funció de la grandària i les característiques del conteni-
dor on vagen aplicades. La principal característica per 
a la composició és la que mostra l’exemple representat 
en aquesta fitxa.
Massa de color de fons Roig Pantone 201 C.
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La gran varietat funcional i temàtica dels segells utilit-
zats, invalida qualsevol classificació basada en eixos 
criteris. Des del punt de vista de disseny pareix més 
pràctic fer  una classificació en funció de les tipologies 
que atenen a la seua configuració i característiques 
formals.

La composició d’escut/logotip Generalitat/Conselleria 
no s’especifica en cap cas per ser aquella sobre la 
qual s’estableix normativa en l’apartat dels Elements 
Bàsics, adaptada en cada circumstància a l’ample de 
columna de la resta del segell, al text i composició 
del qual es fa referència en el capítol corresponent. El 
conjunt de segells està classificat en 8 grups, numerats 
de l’1 al 8.

Grup 1: Aquest grup conté les estampilles rodades de 
Conselleries que porten únicament l’escut i el logotip 
de Generalitat i el lototip de la Conselleria correspo-
nent.

Segells
Grup 1
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Segells
Grup 2

Estampilles amb Direcció General i altres departaments. 
Per a aquestos casos s’utilitza una estampilla de caixetí. 
Els distints departaments es disposen per ordre jeràrquic, 
de dalt a baix, començant sempre pel de major impor-
tància. En els exemples es mostra independentment els 
blocs que el componen i la composició final. 
Tipografia: Helvètica
Composició: textos centrats. Separació entre departa-
ments amb dilets, amb 6 mm. de separació. Caixa alta 
per a designacions d’ubicació geogràfica (ALACANT, 
CASTELLÓ, etc.) Caixa alta i baixa per a la resta.

Adreça
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Caixetins amb text informatiu. La pertinença a aquest 
grup és independent del contingut del text.
Tipografia: Helvètica Medium
Composiciò: Bloc justificat. Caixes baixes i altes, 
excepte el concepte designatiu del segell o capçalera 
si n’hi ha, que es compondrà, centrat, en majúscules 
amb filet al davall. Els conceptes relatius a població, 
funcionari i cap de serveis, d’acord al que mostren els 
exemples. Altura variable en funció de la quantitat 
del text.  

Segells
Grup 3

Avui ha entrat en aquest Servei Territorial de
Cultur a i Espor t una còpi a d'aquest a
acta d e revisió.  V ist el d ictamen favorabl e
d'aquesta  i  q ue l'ECA q ue l'ha expedi t
té f acultats  p er f er-ho aques t Servei , de
conformita t amb el q ue p reveu l'Ordre  d e 
20-01-86  d el M .I.E. , autoritza  l'empresa
subministrador a perqu è subministr e el
G.L. P. a  l a instal·laci ó de r eferència .

Castelló
Per la Conselleria    
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Segells
Grup 4

Segells amb caselles per a marcar. La pertinença a 
aquest grup és independent del seu contingut.
Tipografia: Helvètica medium
Composició: Caixa a l’esquerra. Caselles a l’esquerra. 
Altes i baixes, excepte el concepte designatiu del segell 
o la capçalera, si n’hi ha, que es compondrà en majús-
cules. Tot enquadrat segons l’exemple. Altura variable 
en funció de la quantitat de text.
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Segells amb espais per a anotacions. La pertinença a 
aquest grup és independent del contingut del text. 
Tipografia: Helvètica medium
Composició: Bloc justificat. Altes i baixes, excepte el 
concepte clau, si n’hi ha, que es compondrà en majúscules 
(per exemple, conceptes tals com: CONFRONTADA, CER-
TIFICACIÓ, etc.) Altura variable en funció de la quantitat 
del text.

Segells
Grup 5
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Segells
Grup 6

Segells d’entrada i eixida
Tipografia: Helvètica medium
Composició: Altes i baixes per a DATA. Majúscules per a 
ENTRADA i EIXIDA. La grandària del segell dependrà de 
l’espai disponible i podrà ser escalat proporcionalment.

ENTRADA
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Segells Facturació d’entrada i eixida
Tipografia: Helvètica medium
Composició: Altes i baixes per a DATA. Majúscules per a 
ENTRADA i EIXIDA. La grandària del segell dependrà de 
l’espai disponible i podrà ser escalat proporcionalment.

Segells
Grup 7

REGISTRE DE FACTURES

Data ENTRADA:

Nº RUF:

Unitat Registre:

REGISTRE DE FACTURES

Data EIXIDA:

Nº RUF:

Unitat Registre:
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Segells
Grup 8

Segells de Facturació amb datador automàtic. 
La grandària del segell dependrà de l’espai disponible 
i podrà ser escalat proporcionalment.

 

Data
ENTRADA

REGISTRE DE FACTURES

Nº RUF:
Unitat Registre:

Data
EIXIDA

REGISTRE DE FACTURES

Nº RUF:
Unitat Registre:
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Segells amb un concepte traduït a diversos idiomes. 
La pertinença a aquest grup és independient del 
contingut del text.
Tipografia: Helvètica medium
Composició: textos centrats. Majúscules. Emmarcació 
segons l’example. Amplària i altura del marc segons la 
longitud i la quantitat de textos.

Segells
Grup 9
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Segells
Grup 10

Segells d’una sola paraula o concepte 
Tipografia: Helvètica medium
Cos: 24 punts
Composició: caixa alta en una sola línia
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Segells
Grup 11

MODEL A

Segells Organismes Dependents. 
Tipografia: Futura Condensed 
Composició: Sempre amb símbol de Generalitat, en cap 
cas s’utilitzarà la marca de l’Organisme Dependent de 
forma independent

MODEL B
Entrada i Eixida

Data:

Eixida nº:

MARCA
ORGANISMO 
DEPENDIENTE

X

X

X

X

1/2X 1/2X

1/2X

Data:

Entrada nº:

MARCA
ORGANISMO 
DEPENDIENTE
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MODEL C
Altres

MODEL D
Adreça

X

X

1/2X 1/2X

1/2X

1/2X

Fecha:

Dpto: CONTRATACIÓN

COTEJADO CON EL ORIGINAL

MARCA
ORGANISMO 
DEPENDIENTE

X1/2X

1/2X

1/2X

Dirección
Teléfono

MARCA
ORGANISMO 
DEPENDIENTE
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Les cobertes de les publicacions d’ordre 
intern de la Generalitat Valenciana, 
dirigides a l’ús en el propi àmbit de 
l’administració atonòmica, es maque-
taran segons l’example representat a 
l’anvers d’aquesta fitxa. A la portada i 
a la contraportada figurarà la marca de 
la Generalitat Valenciana ampanyada de 
la Conselleria corresponent. El títol de la 
publicació, l’autor i la data es compron-
dran amb la tipografia Helvètica. La massa 
de color serà de gris Pantone 432 C i el 
símbol de 35 % de trama del mateix gris. 
La grandària de les publicacions s’ajustarà 
a la normativa UNE-DIN.

Publicacions d’ordre intern
Portades
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Publicacions d’ordre intern
Retícula interior

Per a la composició del contingut de les publi-
cacions internes de la Generalitat Valenciana 
s’utilizarà la retícula que es mostra a l’anvers 
de la fitxa. Aquesta retícula permet segons les 
necessitats de la publicació, quatre opcions de 
composició. A una, dues, tres o quatre columnes, 
més les combinacions que s’hi puguen donar. 
S’utilitzarà la tipografia Helvètica en les versions 
que s’estimen oportunes.
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A les cobertes de les publicacions d’ordre 
extern de la Generalitat, i a l’objecte de donar 
la major flexibilidad per al seu disseny, l’única 
normativa que es contempla és corresponent a 
la presència de la marca, que sempre figurarà 
en la ubicació que mostra l’exemple de la 
fitxa. Quan el fons siga de color, la marca 
anirà en blanc y negre. Els colors corporatius 
s’utilitzaran sobre fons blanc, i quan es vulga 
a una sola tinta en gris 432 C o en negre. 
A més a més, tindrà que guardar l’àrea de 
respecte.
En el cas de publicacions en què intervinguen 
organismes dependents de la Generalitat, 
en la contraportada sempre es col·locarà el 
parèntesi institucional.

Publicacions d’ordre extern
Portades i Contraportades
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Publicacions d’ordre extern
Pàgina de crèdits

La pàgina de crèdits de les publicacions de la Ge-
neralitat es compondrà d’acord amb l’exemple 
representat. La marca de la
Generalitat estarà sempre present.
Han de figurar-hi sempre les següents dades: 
editor, autor (o coordinador, o responsable de 
l’edició), data, ISBN, dipòsit legal, impremta, 
disseny.

Edita: Generalitat Valenciana
Coordinació: Jordi Castelles

Imprés a: Grafiset, S.L.
Diseny gràfico: Estudio Tres

I.S.B.N.: 84-7579-913-2
Dipòsit Legal: V-2772-1989
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Anuncis en premsa
IntroduccióLa present normativa és d’aplicació als anuncis 

de gestió administrativa quotidiana, inserits 
per l’administració de la Generalitat, les seues 
entitats autònomes, ens públics i empreses 
públiques com ara: contractacions, cursos, convo-
catòries, avisos, etc; quedant exclosos els anuncis 
que formen part de campanyes publicitàries. 
S’establixen tres tipus d’anuncis: 
• Els de Generalitat i les seues conselleries. 
• Els d’Organismes dependents. 
• Els compartits, en els que la Generalitat 

intervé amb més d’un 50%.

Els blocs de text es compondran en cossos de 
text d’entre 8 i 10 punts, amb un interlineat al 
cos, justificats a l’esquerra i caixa alta i baixa. 
Característiques de la normativa:

• Es crearà una zona vertical negativa en el 
marge esquerre d’una amplària de 15 mm. 
En ella s’inclourà una secció de l’escut de 
la Generalitat el tall de la qual s’aprecia 
en les mostres adjuntes i que haurà de 
ser sempre el mateix independentment de 
l’altura de l’anunci, per a això s’afegirà 
més espai negre en la part inferior de 
l’anunci fins a completar l’altura desitjada.

• Respectant una distància horitzontal de 5 
mm. a partir del final de la zona negativa 
i una altra equivalent des de l’extrem 
superior de l’espai reservat, se situarà la 

marca de la Generalitat amb la conselleria 
remitent de l’anunci. En ella la denominació 
de Generalitat tindrà una altura constant de 
5 mm.

• Respectant un espai vertical de 5 mm. a par-
tir de la marca, se situarà un requadro negre 
destinat a contindre el titular. La seua altura 
variarà en funció del nombre de línies que 
presente el text, havent de presentar sempre 
una altura mínima de 5 mm.

• Després d’un altre espai vertical lliure de 5 
mm., es compondrà el text de l’anunci havent 
de destacar-se els diversos apartats per mitjà 
de quadrats de 2,5 mm. per als subtitulars o 
talpons tipogràfics.

• L’amplària de composició del text serà igual 
a la zona determinada per al requadro del 
titular.
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Anuncis en premsa
Model A1_Generalitat/Conselleria

Model A1: Correspon a aquells anuncis 
inserits per l’administració de la Generalitat i 
la Conselleria corresponent. Si ha de citar-se la 
direcció general o una àrea, es farà en el text 
de l’anunci, no en el bloc de la marca. Este tipus 
d’anuncis anirà sempre a 2 o 3 mòduls d’ample 
per 3 mòduls mínim d’altura.
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Anuncis en premsa
Model A2_Organismes dependents

Model A2: Correspon als anuncis inserits per 
organismes dependents de la Generalitat. En este 
cas les marques utilitzaran el parèntesi institucio-
nal. Si ha de citar-se algun àrea o departament 
de l’organisme es farà en el text de l’anunci. 
Este tipus d’anuncis anirà sempre a 2 o 3 mòduls 
d’ample per 3 mòduls mínim d’altura.



49APLICACIONS

Manual Corporatiu

Anuncis en premsa
Model A3_Generalitat intervé en 
més del 50%

Model A3: Correspon als anuncis en què la 
Generalitat participa en més d’un 50% del 
finançament de l’acció publicitada. Si necessària-
ment han de citar-se Conselleries, Direccions 
Generals o altres organismes dependents de la 
Generalitat, es farà en la tipografia utilitzada 
per al text en cos 8/10 i junt amb la marca de 
la Generalitat, respectant la zona de protecció. 
S’aconsella limitar les referències a Conselleries 
o altres organismes a l’estrictament necessari. 
En la mesura que siga possible, seran inclosos 
els quadrats de 5 mm. en els extrems dels espais 
reservats. 
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Suport audiovisual
Falca

Les falques de ràdio institucionals tant de la 
Generalitat com de qualsevol de les seues 
conselleries o organismes dependents han de 
concloure amb el text ací especificat.

• Institucional: Les falques institucionals de la Generalitat i de les seues 
conselleries acabaran: 

 «.........Generalitat.

• Organismes dependents: en este cas es locutará el nom de 
l’organisme o entitat dependent  i a continuació «Generalitat»
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Suport audiovisual
Espot

Els espots de televisió institucionals de la Gene-
ralitat  i les conselleries han de concloure amb la 
cartel·la ací especificada.

La locució dels espots haurà d’anar subtitulada 
en la part inferior dels mateixos. 

En cap cas es locutarà el nom la la conselleria. 
Sí es locutarà el nom d’organismes dependents. 
El tancament dels espots d’organismes 
dependents es farà amb cartel·la de l’organisme 
dependent seguida de cartel·la de Generalitat.

Tancament spot institucional

Tancament spot 
organisme dependent
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Suport audiovisual
Vídeo promocional

Els vídeos promocionals institucionals de la Ge-
neralitat començaran amb la marca Generalitat 
i conclouran amb la mateixa cartel·la que els 
espots per a televisió, el logotip de la Generalitat 
centrat en la pantalla sobre un fons blanc.

En el cas de vídeos promocionals de conselleries, 
estos començaran amb el logotip de la Genera-
litat i la conselleria corresponent, i conclouran 
amb la marca Generalitat sense conselleria 
sobre fons blanc. 

En cas de participació de més d’una conselleria 
quantes conselleries, el logotip d’inici serà 
també el de Generalitat sense conselleria.
 
Els vídeos d’organismes dependents, començaran 
amb el logotip de la Generalitat i la conselleria 
corresponent, i conclouran amb cartel·les d’el/
els logotips dels organismes dependents, tancant 
amb la cartel·la de la marca Generalitat sobre 
fons blanc.

Durant l’emissió del vídeo estarà present l’escut 
de la Generalitat, a mode de mosca televisiva, 
en el cantó superior dreta. El color de la mosca 
haurà de destacar sobre la gamma cromàtica del 
fons utilitzant blanc, negre o roig PANTONE 186.
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Nom i cognoms
Càrrec
Adreça postal

Tel: 96 555 55 55   
Fax: 96 555 55 55
E-mail: adreça@gva.es

14 pt

150 px

500 px

90 px

193 px

12 pt

12 pt

12 pt

NOM DE LA CONSELLERIA

Firma de correu electrònic


