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1.1
Símbol
Per cimera, un drac naixent d’or, alat, linguat
de gules i dentat d’argent.
Timbre: Elm d’argent coronat; mantellet
que en penja d’atzur, amb una creu patent
curvilínia i fixada amb punta agusada
d’argent, folrat de gules. Escut: Inclinat a
la destra, d’or, amb quatre pals de gules.
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1.2
Símbol.
Construcció
45º

45º

x

x
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1.3
Símbol.
Àrea mínima de respecte
Cap element gràfic aliè al distintiu
ha d’envair l’àrea mínima de respecte perquè
dificultaria la correcta percepció del símbol.

x

x

x
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1.4
Distintiu versió vertical
És la versió en la qual el símbol adquireix
més presència respecte de la llegenda al
ser major la seua grandària. Es recomana
per a ser aplicat en espais verticals.
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1.5
Distintiu versió vertical.
Construcció

8x

x

x

3x

3x
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1.6
Distintiu versió vertical.
Àrea mínima de respecte
Cap element gràfic aliè al distintiu ha
d’envair l’àrea mínima de respecte perquè en
dificultaria la correcta percepció.

x

3x

3x

3x
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1.7
Distintiu versió horitzontal
És la versió en la qual la llegenda adquireix
més presència respecte del símbol al ser
major la seua grandària. Es recomana per a
ser aplicat en espais horitzontals.
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x

1.8
Distintiu versió horitzontal.
Construcció

x

6x

3x
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3x

1.9
Distintiu versió horitzontal.
Àrea mínima de respecte

x

Cap element gràfic aliè al distintiu ha
d’envair l’àrea mínima de respecte perquè
en dificultaria la correcta percepció.

3x

3x

3x
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1.10
Distintiu amb Conselleria
Versió del distintiu que s’ha d’utilitzar per
les diferents Conselleries. Mostrem com
a exemple el distintiu amb Conselleria
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport
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1.11
Distintiu amb Conselleria.
Construcció

x
x

6x

3x

Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport

x
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3x

1.12
Distintiu amb Conselleria.
Àrea mínima de respecte

x

Cap element gràfic aliè al distintiu ha
d’envair l’àrea mínima de respecte perquè en
dificultaria la correcta percepció.

Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport
3x

3x

3x
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Presidència

1.13
Distintiu amb Conselleria.
Relació 1

Conselleria de Justícia,
Administració Pública, Reformes
Democràtiques i Llibertats Públiques

Vicepresidència i Conselleria
d’Igualtat i Polítiques Inclusives

Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport

Conselleria d’Hisenda
i Model Econòmic
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Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública

1.14
Distintiu amb Conselleria.
Relació 2

Conselleria d’Habitatge,
Obres Públiques i Vertebració
del Territori

Conselleria d’Economia
Sostenible, Sectors Productius,
Comerç i Treball

Conselleria de Transparència,
Responsabilitat Social,
Participació i Cooperació

Conselleria d’Agricultura,
Medi Ambient, Canvi Climàtic
i Desenvolupament Rural

15 mm
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1.15
Dimensions mínimes
La mida mínima recomanada, que ve
determinada per l’altura del símbol, és de
15 mm. En el distintiu de les Conselleries la
mida mínima del símbol s’amplia a 17 mm.
Per sota d’aquesta mida la llegibilitat gràfica
del símbol o del nom de les Conselleries es
veu compromesa.

17 mm
Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport
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1.16
Colors corporatius.
Símbol
Roig
PANTONE: 186 C (per a impressió)
CMYK: 7 / 97 / 90 / 0 * (per a impressió)
RGB: 200 / 15 / 46 ** (per a web)
HTML: #c8102e (per a web)
Negre
PANTONE: Process Black (per a impressió)
CMYK: 0 / 0 / 0 / 100 * (per a impressió)
RGB: 0 / 0 / 0 ** (per a web)
HTML: #000000 (per a web)
* Perfil: Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004)
** Perfil: sRGB IEC61966-2.1
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1.17
Colors corporatius.
Distintius
El distintiu, en qualsevol de les versions,
pot reproduir-se indistintament en un dels
dos colors corporatius, però sempre en un
únic color.

Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport

Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport
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1.18
Colors corporatius.
Distintius en negatiu
Està permesa la reproducció en negatiu del
distintiu sobre qualsevol dels dos colors
corporatius o sobre qualsevol altre color
tenint en compte criteris de visibilitat i baix la
supervisió de la DGRIPI

Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport

Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport

Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport
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1.19
Usos incorrectes
•	Es considera un ús incorrecte l’aplicació
del símbol en un color diferent del de la
llegenda.
•	Es considera un ús incorrecte la composició
de la llegenda en una única línia.
•	Es considera un ús incorrecte la modificació
compositiva dels elements del distintiu.
•	Quan el símbol funciona com a signatura,
no com a element gràfic, es considera un ús
incorrecte seccionar o incrustar el símbol
en un camp gràfic que limite la seua visió.
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1.20
Tipografia complementària
La família Roboto en les variants
Regular, Medium i Bold és la tipografia
complementària del distintiu de la Generalitat
Valenciana. Això vol dir que el conjunt de les
denominacions de les Conselleries només es
pot compondre amb aquesta tipografia.
La Roboto és una tipografia de lliure ús que
pot ser descarregada en:
https://fonts.google.com/specimen/Roboto

Roboto Regular

Roboto Regular Italic

abcçdefghijklmn
ñopqrstuvwxyz
ABCÇDEFGHIJKLMN
ÑOPQRSTUVWXYZ
0123456789
&€$%#«“!?.,/+@[{*

abcçdefghijklmn
ñopqrstuvwxyz
ABCÇDEFGHIJKLMN
ÑOPQRSTUVWXYZ
0123456789
&€$%#«“!?.,/+@[{*

Roboto Medium

Roboto Medium Italic

abcçdefghijklmn
ñopqrstuvwxyz
ABCÇDEFGHIJKLMN
ÑOPQRSTUVWXYZ
0123456789
&€$%#«“!?.,/+@[{*

abcçdefghijklmn
ñopqrstuvwxyz
ABCÇDEFGHIJKLMN
ÑOPQRSTUVWXYZ
0123456789
&€$%#«“!?.,/+@[{*

Roboto Bold

Roboto Bold Italic

abcçdefghijklmn
ñopqrstuvwxyz
ABCÇDEFGHIJKLMN
ÑOPQRSTUVWXYZ
0123456789
&€$%#«“!?.,/+@[{*

abcçdefghijklmn
ñopqrstuvwxyz
ABCÇDEFGHIJKLMN
ÑOPQRSTUVWXYZ
0123456789
&€$%#«“!?.,/+@[{*
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1.21
Convivència entre
Conselleries
•	Quan dues o més Conselleries actuen
conjuntament en una mateixa acció
s’ha d’adoptar només el distintiu de la
Generalitat Valenciana amb el propòsit de
transmetre una imatge unívoca i coherent.
El distintiu de la Generalitat Valenciana per
si mateix integra a totes les Conselleries i
els seus diferents departaments.
•	Aquesta norma és vàlida per al distintiu en
qualsevol dels dos colors corporatius.

Conselleria d’Hisenda
i Model Econòmic

Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública

y

y
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1.22
Convivència.
Construcció
El distintiu de la Generalitat Valenciana
encapçala sempre les marques dependents.
Les marques dependents i les marques no
dependents hauran de guardar un pes visual
equivalent al distintiu de la Generalitat. La
barra de separació i els traços del símbol han
de tindre el mateix gruix. La separació entre
les marques i la barra de separació ha de ser
sempre la mateixa.

marca
dependent

n

n

marca
no dependent

n

y

n
y

marca
dependent

n

marca
no dependent

Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública

n

n

n

marca
dependent
distintiu color

marca color

marca
no dependent
color

marca color
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1.23
Convivència.
Color
La barra separadora anirà amb el mateix
color que el distintiu de la Generalitat.

marca
dependent
distintiu b/n

marca b/n
marca color

marca
no dependent
b/n

marca
dependent

distintiu negatiu

marca negatiu

marca b/n
marca color

marca
no dependent

blanc

marca negatiu

marca
dependent

A

marca
no dependent

B
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1.24
Convivència amb
marques dependents
i no dependents
•	A. Quan en una mateixa acció actuen
conjuntament la Generalitat, o una
Conselleria, i una entitat dependent,
no cal aplicar-hi cap tipus de separador.
•	B. Quan en una mateixa acció actuen
conjuntament la Generalitat, o una
Conselleria, i una entitat no dependent,
cal aplicar-hi la barra separadora entre
tots dos.
•	C. Utilitzarem la barra per a separar les
entitats dependents (que sempre hi
aniran precedides pel distintiu de la
Generalitat o de qualsevol Conselleria)
de les no dependents.
•	Aquesta norma és vàlida per al distintiu
en qualsevol dels dos colors corporatius.
•	La barra separadora anirà amb el mateix
color que el distintiu de la Generalitat.

C

marca
dependent

A

marca
dependent

marca
no dependent

Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública

marca
no dependent

B
Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública

marca
dependent

C
Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública

marca
no dependent

marca
no dependent

marca
dependent
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1.25
Convivència.
Usos incorrectes
Vàlid tant per al distintiu de la Generalitat
com per a qualsevol de les seues
Conselleries.

marca
dependent

marca
no dependent

marca
no dependent

marca
dependent

marca
dependent

marca
dependent

marca
no dependent

marca
no dependent
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Papereria nivell 1
President
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9

2
Aplicacions

Targetes
Full de carta
Segon full de carta
Targetó i saluda
Sobre 224 x 114
Sobre 229 x 162
Sobre 229 x 324
Carpeta
Subcarpeta

Papereria nivell 2
Consellers i Conselleres
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9

Targetes
Full de carta
Segon full de carta
Targetó i saluda
Sobre 224 x 114
Sobre 229 x 162
Sobre 229 x 324
Carpeta
Subcarpeta

Papereria nivell 3
Secretaris/àries i Sotssecretaris/àries Autonòmiques
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.8
2.3.9

Targetes
Full de carta
Segon full de carta
Targetó i saluda
Sobre 224 x 114
Sobre 229 x 162
Sobre 229 x 324
Carpeta
Subcarpeta

Papereria nivell 4
Secretaries Autonòmiques i Direccions Generals

2
Aplicacions

2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.4.7
2.4.8
2.4.9
2.4.10

Targetes
Full de carta
Estructura full de carta
Segon full de carta
Targetó i saluda
Sobre 224 x 114
Sobre 229 x 162
Sobre 229 x 324
Carpeta
Subcarpeta

Papereria organismes dependents
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5
2.5.6

Targetes
Full de carta
Segon Full de carta
Sobre 224 x 114
Sobre 229 x 162
Sobre 229 x 324

Altres elements
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.6.6
2.6.7
2.6.8
2.6.9

Targetes d’acreditació i d’identificació
Carnets
Precinte
Etiquetes per a l’enviament de grans paquets
Segells. Grup 1
Segells. Grup 2 i 3
Segells. Grup 4 i 5
Segells. Grup 6 i 7
Segells. Grup 8

Publicacions i anuncis

2
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2.7.1
2.7.2
2.7.3
2.7.4
2.7.5

Publicacions d’ordre intern. Cobertes
Publicacions d’ordre extern. Cobertes
Publicacions d’ordre intern i extern. Lloms
Anuncis en premsa. Model A1. Generalitat/Conselleria
Anuncis en premsa. Model A2. Organismes dependents

Entorn digital
2.8.1
2.8.2
2.8.3
2.8.4
2.8.5
2.8.6
2.8.7
2.8.8

Xarxes socials. Avatar
Xarxes socials. Avatar organismes dependents
Web. Capçalera Conselleria
Web. Capçalera de portals o accions dependents de la Conselleria
Web. Capçalera organismes dependents
Web. Capçalera de portals o accions d’organismes dependents
Signatura de mail
Signatura de mail. Organisme dependent

Papereria nivell 1
President

Anvers

25

2.1.1
Targetes
• Format: 85 x 55 mm.
•	Paper: 100% reciclat, blanc natural fabricat
sense blanquejadors òptics, 300 g.
• Tintes: Pantone 186 C.
•	Tipografia: Roboto Regular i Bold 8/11,
sagnat de 5 mm.

7
El President
Nom Cognom
Palau de la Generalitat
Nom de l’Adreça, 00 · 46000 València
123 123 123 · Fax. 123 123 123
correu@gva.es · www.gva.es

Observacions:
• Símbol centrat en la targeta.
• Il·lustració escalada al 80%.
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20

El President
Nom Cognom

75

Palau de la Generalitat
Nom de l’Adreça, 00 · 46000 València
123 123 123 · Fax. 123 123 123
correu@gva.es · www.gva.es

Papereria nivell 1
President

Ignis con conse es ducia quamus. Isquide nos sa inietus aut autemo eiciis nihit fugia
cum, vendelent vero int ipsapient, volenda idi beatem niscipic tem seceriae sunda digent que
imus nus, quiat in perum qui dit, unt lab ipsunt, adipieni solorupti occulliat.
Ed quiscietur, samenih iliqui sed et atissita dolupta turibusa qui nit volor sapit, nusam, ut
eatiure mporuptas arum eum vollabo remporionest dendam qui acesequ idignis ut qui odigenis accaesed quis nobit voluptas nihillaut aut eum apid minctem experem sinusa dollupienis
mostrum quidus nimus as evellorem. Elesequam, volecum rem dem lab imincipieni unt disit
volorro berspel laccuptate officaeste nus most ipsae conecus, sitat et ut ut oditatem deliae
sapicip icaeper epeliquis enim voloreptust adi re cori conseris dolupta quatur? Optam quis
molesti isquia dolorro ribust prepreriam, cuptatio ipsam atam nimporeperum quas di berspit,
omnitas re, sitatur? Qui con et landaectet, quis cor re, sam etus quo consed mollaut verupta
dipicid ut paruptatur, offici beriam quis aut hil idus dolutem poreicte sus, quianime sitatur
sequodi blat apiet la venduci llantibus andusandani rerum alis sitatet volent rentempore por
adit, te doluptatur secepel escit, sumque pre repreces doluptati nonemporum quo volupta
doluptatqui conesequam quiderro volupta cum que renimi, ut inventis eum volenest laut as
et alicit hilias recto optatqu aessit lab inus.Cerum velique etur?Dante voluptat renihil iquiam,
occaborumque nobitiis modi cume di quideliatis que pratur?
Ut re provide lenestor ariorum eniam quide voluptation pereptiis aliquisiti quiduciam,
quibere strumqu idebissum etusam sunt dit velentempel es duntusa pienditasi quunt anim
hil modis cus evelectem inctiores molorec aboreratem natibus amusda con nobis re dolesto
entotas escilit iuntiori occuscia qui oditius.
Endio. Facit debitis cidelest, officienecta ventia dolupta tiatia doluptaspero tet venis
vitiam quaspel eiusapis dolupta apitiis endis ma deligendante eveliam im repti cora sed minus
velendis coria consequ asperovit untiusa ndantint et amenimus venia dolupienda dolutem
liquia doluptaquos dissi dis sequo modipsa perit, nis corecumet dolorit volenet dolorio. Et
endis et magnatist, tem et eos nis re quaesed et res consectur sequae non cusci dolorundae
parci alibust quibusdaerum qui utet aut laccaturio. Volorpos et earcil ipsandi voloria tiusae
sume mod et pratur aut quis rest, ut maximpo repedis int et estrum eiusaerro ma cus, officii
squatio doloriatur rate dipient harum qui quiatiis pa que conestia nus volorei undentor rehent.
Bercius mos dolecturibus doles exerferibus anis excearum autatis qui odi dolut eumquam quaspienis ma quis ex ellatib usania ad magnaturem autem ut plibus illabor emporibus
quature cust, totasit eum sit que nos qui odic temporit idenis es ressinum aute dit fuga. Neque
voluptasped ut perit apiendame dus, sandis aborion exeriate pro cus, occulpa rchille ntinciatur
adi nimpost, omnis molenim usantib usciureium utat volorum ipis sapis eossimod et aut aut
remporibus alis disque nimus delita prorionsecto volupta eptiati isquuntio molupti volor as
et acest, sectat.
Am exerore, sequi berum quas et re, quae praeped et et haribus ut fuga. Nem simuscitatem sametur sequide riberist, nes desci inum est lant post et etur sam nonsequas dit unt
eaquia audisim inimpella volupta turibus.
Odisquis quiate nam dolore praerumquam re, temporro dendisim simendi gniaecu llorehe nihiciaecat adis ilit, que porepellam que corepudicia dolesti non prero totaecuptam, quatus
apiditios quo intotat iandis alis acest, num et vitias dolut ut optas di dolorum etureped que
volori con corepudi reium volores enisquibus maximus intiostibus.

2.1.2
Full de carta
• Format: 210 x 297 mm.
•	Paper: 100% reciclat, blanc natural fabricat
sense blanquejadors òptics, 100 g.
• Tintes: Pantone 186 C.
•	Tipografia capçalera: Roboto Regular i Bold
8/11 sagnat de 5 mm.
•	Per a la caixa de text, es recomana l’ús de
la tipografia Roboto, d’ús lliure, en un cos
no inferior a 10 punts.
Observacions:
• Il·lustració escalada al 50%.
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Ignis con conse es ducia quamus. Isquide nos sa inietus aut autemo eiciis nihit fugia
cum, vendelent vero int ipsapient, volenda idi beatem niscipic tem seceriae sunda digent que
imus nus, quiat in perum qui dit, unt lab ipsunt, adipieni solorupti occulliat.
Ed quiscietur, samenih iliqui sed et atissita dolupta turibusa qui nit volor sapit, nusam, ut
eatiure mporuptas arum eum vollabo remporionest dendam qui acesequ idignis ut qui odigenis accaesed quis nobit voluptas nihillaut aut eum apid minctem experem sinusa dollupienis
mostrum quidus nimus as evellorem. Elesequam, volecum rem dem lab imincipieni unt disit
volorro berspel laccuptate officaeste nus most ipsae conecus, sitat et ut ut oditatem deliae
sapicip icaeper epeliquis enim voloreptust adi re cori conseris dolupta quatur? Optam quis
molesti isquia dolorro ribust prepreriam, cuptatio ipsam atam nimporeperum quas di berspit,
omnitas re, sitatur? Qui con et landaectet, quis cor re, sam etus quo consed mollaut verupta
dipicid ut paruptatur, offici beriam quis aut hil idus dolutem poreicte sus, quianime sitatur
sequodi blat apiet la venduci llantibus andusandani rerum alis sitatet volent rentempore por
adit, te doluptatur secepel escit, sumque pre repreces doluptati nonemporum quo volupta
doluptatqui conesequam quiderro volupta cum que renimi, ut inventis eum volenest laut as
et alicit hilias recto optatqu aessit lab inus.Cerum velique etur?Dante voluptat renihil iquiam,
occaborumque nobitiis modi cume di quideliatis que pratur?
Ut re provide lenestor ariorum eniam quide voluptation pereptiis aliquisiti quiduciam,
quibere strumqu idebissum etusam sunt dit velentempel es duntusa pienditasi quunt anim
hil modis cus evelectem inctiores molorec aboreratem natibus amusda con nobis re dolesto
entotas escilit iuntiori occuscia qui oditius.
Endio. Facit debitis cidelest, officienecta ventia dolupta tiatia doluptaspero tet venis
vitiam quaspel eiusapis dolupta apitiis endis ma deligendante eveliam im repti cora sed minus
velendis coria consequ asperovit untiusa ndantint et amenimus venia dolupienda dolutem
liquia doluptaquos dissi dis sequo modipsa perit, nis corecumet dolorit volenet dolorio. Et
endis et magnatist, tem et eos nis re quaesed et res consectur sequae non cusci dolorundae
parci alibust quibusdaerum qui utet aut laccaturio. Volorpos et earcil ipsandi voloria tiusae
sume mod et pratur aut quis rest, ut maximpo repedis int et estrum eiusaerro ma cus, officii
squatio doloriatur rate dipient harum qui quiatiis pa que conestia nus volorei undentor rehent.
Bercius mos dolecturibus doles exerferibus anis excearum autatis qui odi dolut eumquam quaspienis ma quis ex ellatib usania ad magnaturem autem ut plibus illabor emporibus
quature cust, totasit eum sit que nos qui odic temporit idenis es ressinum aute dit fuga. Neque
voluptasped ut perit apiendame dus, sandis aborion exeriate pro cus, occulpa rchille ntinciatur
adi nimpost, omnis molenim usantib usciureium utat volorum ipis sapis eossimod et aut aut
remporibus alis disque nimus delita prorionsecto volupta eptiati isquuntio molupti volor as
et acest, sectat.
Am exerore, sequi berum quas et re, quae praeped et et haribus ut fuga. Nem simuscitatem sametur sequide riberist, nes desci inum est lant post et etur sam nonsequas dit unt
eaquia audisim inimpella volupta turibus.
Odisquis quiate nam dolore praerumquam re, temporro dendisim simendi gniaecu llorehe nihiciaecat adis ilit, que porepellam que corepudicia dolesti non prero totaecuptam, quatus
apiditios quo intotat iandis alis acest, num et vitias dolut ut optas di dolorum etureped que
volori con corepudi reium volores enisquibus maximus intiostibus aut laboris nisciatusam
andes as eaqui aut essequa spicias pererun dusandit doluptatum eic te nones mo idit ventia
aspiciasit eum ut latur, serum quae prae pe non escias rem ut am eiciatum enisquibus maximus intiostibus aut laboris nisciatusam andes as eaqui aut essequa spicias pererun dusandit
doluptatum eic te nones mo idit ventia aspiciasit eum ut latur, serum quae prae pe non escias
rem ut am eiciatum enisquibus maximus intiostibus aut laboris nisciatusam andes as eaqui
aut essequa spicias pererun dusandit doluptatum eic te nones mo idit ventia.

Papereria nivell 1
President

2.1.3
Segon full de carta
• Format: 210 x 297 mm.
•	Paper: 100% reciclat, blanc natural fabricat
sense blanquejadors òptics, 100 g.
• Tintes: Pantone 186 C.
•	Per a la caixa de text, es recomana l’ús de
la tipografia Roboto, d’ús lliure, en un cos no
inferior a 10 punts.
Observacions:
• Il·lustració escalada al 50%.
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2.1.4
Targetó i saluda
• Format: 210 x 100 mm.
•	Paper: 100% reciclat, blanc natural fabricat
sense blanquejadors òptics, 300 g.
• Tintes: Pantone 186 C.
Observacions:
•	El símbol se centra verticalment respecte
al format.
• Il·lustració escalada al 50%.
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Palau de la Generalitat
Nom de l’Adreça, 00 · 46000 València
123 123 123 · Fax. 123 123 123
correu@gva.es · www.gva.es
El President

2.1.5
Sobre 224 x 114
• Format: 224 x 114 mm + solapa.
•	Paper: 100% reciclat, blanc natural fabricat
sense blanquejadors òptics.
• Tintes: Pantone 186 C.
• Tipografia: Roboto Regular i Bold 7,5/10.
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Observacions:
•	El símbol se centra verticalment respecte
al format.
• Il·lustració escalada al 50%.
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Palau de la Generalitat
Nom de l’Adreça, 00 · 46000 València
123 123 123 · Fax. 123 123 123
correu@gva.es · www.gva.es

Papereria nivell 1
President

8

El President

2.1.6
Sobre 229 x 162
• Format: 229 x 162 mm + solapa.
•	Paper: 100% reciclat, blanc natural fabricat
sense blanquejadors òptics.
• Tintes: Pantone 186 C.
• Tipografia: Roboto Regular i Bold 7,5/10.
Observacions:
• Il·lustració escalada al 50%.
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Palau de la Generalitat
Nom de l’Adreça, 00 · 46000 València
123 123 123 · Fax. 123 123 123
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Papereria nivell 1
President

2.1.7
Sobre 229 x 324
• Format: 229 x 324 mm + solapa.
•	Paper: 100% reciclat, blanc natural fabricat
sense blanquejadors òptics.
• Tintes: Pantone 186 C.
• Tipografia: Roboto Regular i Bold 7,5/10.
Observacions:
• Il·lustració escalada al 40%.
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2.1.8
Carpeta
• Format: 230 x 320 mm.
•	Paper: 100% reciclat, blanc natural fabricat
sense blanquejadors òptics, 300 g.
• Tintes: Pantone 186 C.
• Tipografia: Roboto Medium i Bold 10/13.
• Manipulat: fes i amb vernís protector.
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2.1.9
Subcarpeta
• Format: 230 x 320 mm.
•	Paper: 100% reciclat, blanc natural fabricat
sense blanquejadors òptics, 300 g.
• Tintes: Pantone 186 C.
• Tipografia: Roboto Medium i Bold 10/13.
• Manipulat: fes.
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Papereria nivell 2
Consellers i Conselleres

Anvers

25

2.2.1
Targetes
• Format: 85 x 55 mm.
•	Paper: 100% reciclat, blanc natural fabricat
sense blanquejadors òptics, 300 g.
• Tintes: Pantone 186 C.
•	Tipografia: Roboto Regular i Bold 8/11,
sagnat de 5 mm.
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Conseller de Nom de la Conselleria
Nom Cognom
Nom de l’Adreça, 00 · 46000 València
123 123 123 · Fax. 123 123 123
correu@gva.es · www.gva.es

Observacions:
• Símbol centrat en la targeta.
• Il·lustració escalada al 80%.
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Papereria nivell 2
Consellers i Conselleres

Ignis con conse es ducia quamus. Isquide nos sa inietus aut autemo eiciis nihit fugia
cum, vendelent vero int ipsapient, volenda idi beatem niscipic tem seceriae sunda digent que
imus nus, quiat in perum qui dit, unt lab ipsunt, adipieni solorupti occulliat.
Ed quiscietur, samenih iliqui sed et atissita dolupta turibusa qui nit volor sapit, nusam, ut
eatiure mporuptas arum eum vollabo remporionest dendam qui acesequ idignis ut qui odigenis accaesed quis nobit voluptas nihillaut aut eum apid minctem experem sinusa dollupienis
mostrum quidus nimus as evellorem. Elesequam, volecum rem dem lab imincipieni unt disit
volorro berspel laccuptate officaeste nus most ipsae conecus, sitat et ut ut oditatem deliae
sapicip icaeper epeliquis enim voloreptust adi re cori conseris dolupta quatur? Optam quis
molesti isquia dolorro ribust prepreriam, cuptatio ipsam atam nimporeperum quas di berspit,
omnitas re, sitatur? Qui con et landaectet, quis cor re, sam etus quo consed mollaut verupta
dipicid ut paruptatur, offici beriam quis aut hil idus dolutem poreicte sus, quianime sitatur
sequodi blat apiet la venduci llantibus andusandani rerum alis sitatet volent rentempore por
adit, te doluptatur secepel escit, sumque pre repreces doluptati nonemporum quo volupta
doluptatqui conesequam quiderro volupta cum que renimi, ut inventis eum volenest laut as
et alicit hilias recto optatqu aessit lab inus.Cerum velique etur?Dante voluptat renihil iquiam,
occaborumque nobitiis modi cume di quideliatis que pratur?
Ut re provide lenestor ariorum eniam quide voluptation pereptiis aliquisiti quiduciam,
quibere strumqu idebissum etusam sunt dit velentempel es duntusa pienditasi quunt anim
hil modis cus evelectem inctiores molorec aboreratem natibus amusda con nobis re dolesto
entotas escilit iuntiori occuscia qui oditius.
Endio. Facit debitis cidelest, officienecta ventia dolupta tiatia doluptaspero tet venis
vitiam quaspel eiusapis dolupta apitiis endis ma deligendante eveliam im repti cora sed minus
velendis coria consequ asperovit untiusa ndantint et amenimus venia dolupienda dolutem
liquia doluptaquos dissi dis sequo modipsa perit, nis corecumet dolorit volenet dolorio. Et
endis et magnatist, tem et eos nis re quaesed et res consectur sequae non cusci dolorundae
parci alibust quibusdaerum qui utet aut laccaturio. Volorpos et earcil ipsandi voloria tiusae
sume mod et pratur aut quis rest, ut maximpo repedis int et estrum eiusaerro ma cus, officii
squatio doloriatur rate dipient harum qui quiatiis pa que conestia nus volorei undentor rehent.
Bercius mos dolecturibus doles exerferibus anis excearum autatis qui odi dolut eumquam quaspienis ma quis ex ellatib usania ad magnaturem autem ut plibus illabor emporibus
quature cust, totasit eum sit que nos qui odic temporit idenis es ressinum aute dit fuga. Neque
voluptasped ut perit apiendame dus, sandis aborion exeriate pro cus, occulpa rchille ntinciatur
adi nimpost, omnis molenim usantib usciureium utat volorum ipis sapis eossimod et aut aut
remporibus alis disque nimus delita prorionsecto volupta eptiati isquuntio molupti volor as
et acest, sectat.
Am exerore, sequi berum quas et re, quae praeped et et haribus ut fuga. Nem simuscitatem sametur sequide riberist, nes desci inum est lant post et etur sam nonsequas dit unt
eaquia audisim inimpella volupta turibus.
Odisquis quiate nam dolore praerumquam re, temporro dendisim simendi gniaecu llorehe nihiciaecat adis ilit, que porepellam que corepudicia dolesti non prero totaecuptam, quatus
apiditios quo intotat iandis alis acest, num et vitias dolut ut optas di dolorum etureped que
volori con corepudi reium volores enisquibus maximus intiostibus.

2.2.2
Full de carta
• Format: 210 x 297 mm.
•	Paper: 100% reciclat, blanc natural fabricat
sense blanquejadors òptics, 100 g.
• Tintes: Pantone 186 C.
•	Tipografia capçalera: Roboto Regular i Bold
8/11 sagnat de 5 mm.
•	Per a la caixa de text, es recomana l’ús de
la tipografia Roboto, d’ús lliure, en un cos
no inferior a 10 punts.
Observacions:
• Il·lustració escalada al 50%.
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Ignis con conse es ducia quamus. Isquide nos sa inietus aut autemo eiciis nihit fugia
cum, vendelent vero int ipsapient, volenda idi beatem niscipic tem seceriae sunda digent que
imus nus, quiat in perum qui dit, unt lab ipsunt, adipieni solorupti occulliat.
Ed quiscietur, samenih iliqui sed et atissita dolupta turibusa qui nit volor sapit, nusam, ut
eatiure mporuptas arum eum vollabo remporionest dendam qui acesequ idignis ut qui odigenis accaesed quis nobit voluptas nihillaut aut eum apid minctem experem sinusa dollupienis
mostrum quidus nimus as evellorem. Elesequam, volecum rem dem lab imincipieni unt disit
volorro berspel laccuptate officaeste nus most ipsae conecus, sitat et ut ut oditatem deliae
sapicip icaeper epeliquis enim voloreptust adi re cori conseris dolupta quatur? Optam quis
molesti isquia dolorro ribust prepreriam, cuptatio ipsam atam nimporeperum quas di berspit,
omnitas re, sitatur? Qui con et landaectet, quis cor re, sam etus quo consed mollaut verupta
dipicid ut paruptatur, offici beriam quis aut hil idus dolutem poreicte sus, quianime sitatur
sequodi blat apiet la venduci llantibus andusandani rerum alis sitatet volent rentempore por
adit, te doluptatur secepel escit, sumque pre repreces doluptati nonemporum quo volupta
doluptatqui conesequam quiderro volupta cum que renimi, ut inventis eum volenest laut as
et alicit hilias recto optatqu aessit lab inus.Cerum velique etur?Dante voluptat renihil iquiam,
occaborumque nobitiis modi cume di quideliatis que pratur?
Ut re provide lenestor ariorum eniam quide voluptation pereptiis aliquisiti quiduciam,
quibere strumqu idebissum etusam sunt dit velentempel es duntusa pienditasi quunt anim
hil modis cus evelectem inctiores molorec aboreratem natibus amusda con nobis re dolesto
entotas escilit iuntiori occuscia qui oditius.
Endio. Facit debitis cidelest, officienecta ventia dolupta tiatia doluptaspero tet venis
vitiam quaspel eiusapis dolupta apitiis endis ma deligendante eveliam im repti cora sed minus
velendis coria consequ asperovit untiusa ndantint et amenimus venia dolupienda dolutem
liquia doluptaquos dissi dis sequo modipsa perit, nis corecumet dolorit volenet dolorio. Et
endis et magnatist, tem et eos nis re quaesed et res consectur sequae non cusci dolorundae
parci alibust quibusdaerum qui utet aut laccaturio. Volorpos et earcil ipsandi voloria tiusae
sume mod et pratur aut quis rest, ut maximpo repedis int et estrum eiusaerro ma cus, officii
squatio doloriatur rate dipient harum qui quiatiis pa que conestia nus volorei undentor rehent.
Bercius mos dolecturibus doles exerferibus anis excearum autatis qui odi dolut eumquam quaspienis ma quis ex ellatib usania ad magnaturem autem ut plibus illabor emporibus
quature cust, totasit eum sit que nos qui odic temporit idenis es ressinum aute dit fuga. Neque
voluptasped ut perit apiendame dus, sandis aborion exeriate pro cus, occulpa rchille ntinciatur
adi nimpost, omnis molenim usantib usciureium utat volorum ipis sapis eossimod et aut aut
remporibus alis disque nimus delita prorionsecto volupta eptiati isquuntio molupti volor as
et acest, sectat.
Am exerore, sequi berum quas et re, quae praeped et et haribus ut fuga. Nem simuscitatem sametur sequide riberist, nes desci inum est lant post et etur sam nonsequas dit unt
eaquia audisim inimpella volupta turibus.
Odisquis quiate nam dolore praerumquam re, temporro dendisim simendi gniaecu llorehe nihiciaecat adis ilit, que porepellam que corepudicia dolesti non prero totaecuptam, quatus
apiditios quo intotat iandis alis acest, num et vitias dolut ut optas di dolorum etureped que
volori con corepudi reium volores enisquibus maximus intiostibus aut laboris nisciatusam
andes as eaqui aut essequa spicias pererun dusandit doluptatum eic te nones mo idit ventia
aspiciasit eum ut latur, serum quae prae pe non escias rem ut am eiciatum enisquibus maximus intiostibus aut laboris nisciatusam andes as eaqui aut essequa spicias pererun dusandit
doluptatum eic te nones mo idit ventia aspiciasit eum ut latur, serum quae prae pe non escias
rem ut am eiciatum enisquibus maximus intiostibus aut laboris nisciatusam andes as eaqui
aut essequa spicias pererun dusandit doluptatum eic te nones mo idit ventia.

Papereria nivell 2
Consellers i Conselleres

2.2.3
Segon full de carta
• Format: 210 x 297 mm.
•	Paper: 100% reciclat, blanc natural fabricat
sense blanquejadors òptics, 100 g.
• Tintes: Pantone 186 C.
•	Per a la caixa de text, es recomana l’ús de
la tipografia Roboto, d’ús lliure, en un cos no
inferior a 10 punts.
Observacions:
• Il·lustració escalada al 50%.
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Papereria nivell 2
Consellers i Conselleres
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2.2.4
Targetó i saluda
• Format: 210 x 100 mm.
•	Paper: 100% reciclat, blanc natural fabricat
sense blanquejadors òptics, 300 g.
• Tintes: Pantone 186 C.
Observacions:
•	El símbol se centra verticalment respecte
al format.
• Il·lustració escalada al 50%.
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Consellers i Conselleres
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123 123 123 · Fax. 123 123 123
correu@gva.es · www.gva.es
Conseller de Nom de la Conselleria

2.2.5
Sobre 224 x 114
• Format: 224 x 114 mm + solapa.
•	Paper: 100% reciclat, blanc natural fabricat
sense blanquejadors òptics.
• Tintes: Pantone 186 C.
• Tipografia: Roboto Regular i Bold 7,5/10.
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Observacions:
• El símbol se centra verticalment al format.
• Il·lustració escalada al 50%.
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Papereria nivell 2
Consellers i Conselleres
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Conseller de Nom de la Conselleria

2.2.6
Sobre 229 x 162
• Format: 229 x 162 mm + solapa.
•	Paper: 100% reciclat, blanc natural fabricat
sense blanquejadors òptics.
• Tintes: Pantone 186 C.
• Tipografia: Roboto Regular i Bold 7,5/10.
Observacions:
• Il·lustració escalada al 50%.

25
70

30

15

45

30

Nom de l’Adreça, 00 · 46000 València
123 123 123 · Fax. 123 123 123
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Conseller de Nom de la Conselleria

Papereria nivell 2
Consellers i Conselleres

2.2.7
Sobre 229 x 324
• Manipulat: fes i amb vernís protector.
• Format: 229 x 324 mm + solapa.
•	Paper: 100% reciclat, blanc natural fabricat
sense blanquejadors òptics.
• Tintes: Pantone 186 C.
• Tipografia: Roboto Regular i Bold 7,5/10.
Observacions:
• Il·lustració escalada al 40%.
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Papereria nivell 2
Consellers i Conselleres

2.2.8
Carpeta
• Format: 230 x 320 mm.
•	Paper: 100% reciclat, blanc natural fabricat
sense blanquejadors òptics, 300 g.
• Tintes: Pantone 186 C.
• Tipografia: Roboto Medium i Bold 10/13.
• Manipulat: fes i amb vernís protector.
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Papereria nivell 2
Consellers i Conselleres

2.2.9
Subcarpeta
• Format: 230 x 320 mm.
•	Paper: 100% reciclat, blanc natural fabricat
sense blanquejadors òptics, 300 g.
• Tintes: Pantone 186 C.
• Tipografia: Roboto Medium i Bold 10/13.
• Manipulat: fes.
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Papereria nivell 3
Secretaris/àries i Sotssecretaris/àries Autonòmiques

Anvers

25

2.3.1
Targetes
• Format: 85 x 55 mm.
•	Paper: 100% reciclat, blanc natural fabricat
sense blanquejadors òptics, 300 g.
• Tintes: Pantone 186 C.
•	Tipografia: Roboto Regular i Bold 8/11,
sagnat de 5 mm.

7
Nom de la Conselleria
Secretari Autonòmic de
Nom Cognom

Observacions:
• Símbol centrat en la targeta.
• Il·lustració escalada al 80%.
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correu@gva.es · www.gva.es

7
11

50

Revers

20

50

45

12

25

20

Nom de la Conselleria
Secretari Autonòmic de
Nom Cognom
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Nom de l’Adreça, 00 · 46000 València
123 123 123 · Fax. 123 123 123
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Papereria nivell 3
Secretaris/àries i Sotssecretaris/àries Autonòmiques

Ignis con conse es ducia quamus. Isquide nos sa inietus aut autemo eiciis nihit fugia
cum, vendelent vero int ipsapient, volenda idi beatem niscipic tem seceriae sunda digent que
imus nus, quiat in perum qui dit, unt lab ipsunt, adipieni solorupti occulliat.
Ed quiscietur, samenih iliqui sed et atissita dolupta turibusa qui nit volor sapit, nusam, ut
eatiure mporuptas arum eum vollabo remporionest dendam qui acesequ idignis ut qui odigenis accaesed quis nobit voluptas nihillaut aut eum apid minctem experem sinusa dollupienis
mostrum quidus nimus as evellorem. Elesequam, volecum rem dem lab imincipieni unt disit
volorro berspel laccuptate officaeste nus most ipsae conecus, sitat et ut ut oditatem deliae
sapicip icaeper epeliquis enim voloreptust adi re cori conseris dolupta quatur? Optam quis
molesti isquia dolorro ribust prepreriam, cuptatio ipsam atam nimporeperum quas di berspit,
omnitas re, sitatur? Qui con et landaectet, quis cor re, sam etus quo consed mollaut verupta
dipicid ut paruptatur, offici beriam quis aut hil idus dolutem poreicte sus, quianime sitatur
sequodi blat apiet la venduci llantibus andusandani rerum alis sitatet volent rentempore por
adit, te doluptatur secepel escit, sumque pre repreces doluptati nonemporum quo volupta
doluptatqui conesequam quiderro volupta cum que renimi, ut inventis eum volenest laut as
et alicit hilias recto optatqu aessit lab inus.Cerum velique etur?Dante voluptat renihil iquiam,
occaborumque nobitiis modi cume di quideliatis que pratur?
Ut re provide lenestor ariorum eniam quide voluptation pereptiis aliquisiti quiduciam,
quibere strumqu idebissum etusam sunt dit velentempel es duntusa pienditasi quunt anim
hil modis cus evelectem inctiores molorec aboreratem natibus amusda con nobis re dolesto
entotas escilit iuntiori occuscia qui oditius.
Endio. Facit debitis cidelest, officienecta ventia dolupta tiatia doluptaspero tet venis
vitiam quaspel eiusapis dolupta apitiis endis ma deligendante eveliam im repti cora sed minus
velendis coria consequ asperovit untiusa ndantint et amenimus venia dolupienda dolutem
liquia doluptaquos dissi dis sequo modipsa perit, nis corecumet dolorit volenet dolorio. Et
endis et magnatist, tem et eos nis re quaesed et res consectur sequae non cusci dolorundae
parci alibust quibusdaerum qui utet aut laccaturio. Volorpos et earcil ipsandi voloria tiusae
sume mod et pratur aut quis rest, ut maximpo repedis int et estrum eiusaerro ma cus, officii
squatio doloriatur rate dipient harum qui quiatiis pa que conestia nus volorei undentor rehent.
Bercius mos dolecturibus doles exerferibus anis excearum autatis qui odi dolut eumquam quaspienis ma quis ex ellatib usania ad magnaturem autem ut plibus illabor emporibus
quature cust, totasit eum sit que nos qui odic temporit idenis es ressinum aute dit fuga. Neque
voluptasped ut perit apiendame dus, sandis aborion exeriate pro cus, occulpa rchille ntinciatur
adi nimpost, omnis molenim usantib usciureium utat volorum ipis sapis eossimod et aut aut
remporibus alis disque nimus delita prorionsecto volupta eptiati isquuntio molupti volor as
et acest, sectat.
Am exerore, sequi berum quas et re, quae praeped et et haribus ut fuga. Nem simuscitatem sametur sequide riberist, nes desci inum est lant post et etur sam nonsequas dit unt
eaquia audisim inimpella volupta turibus.
Odisquis quiate nam dolore praerumquam re, temporro dendisim simendi gniaecu llorehe nihiciaecat adis ilit, que porepellam que corepudicia dolesti non prero totaecuptam, quatus
apiditios quo intotat iandis alis acest, num et vitias dolut ut optas di dolorum etureped que
volori con corepudi reium volores enisquibus maximus intiostibus.

2.3.2
Full de carta
• Format: 210 x 297 mm.
•	Paper: 100% reciclat, blanc natural fabricat
sense blanquejadors òptics, 100 g.
• Tintes: Pantone 186 C.
•	Tipografia capçalera: Roboto Regular i Bold
8/11 sagnat de 5 mm.
•	Per a la caixa de text, es recomana l’ús de
la tipografia Roboto, d’ús lliure, en un cos
no inferior a 10 punts.
Observacions:
• Il·lustració escalada al 50%.
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Ignis con conse es ducia quamus. Isquide nos sa inietus aut autemo eiciis nihit fugia
cum, vendelent vero int ipsapient, volenda idi beatem niscipic tem seceriae sunda digent que
imus nus, quiat in perum qui dit, unt lab ipsunt, adipieni solorupti occulliat.
Ed quiscietur, samenih iliqui sed et atissita dolupta turibusa qui nit volor sapit, nusam, ut
eatiure mporuptas arum eum vollabo remporionest dendam qui acesequ idignis ut qui odigenis accaesed quis nobit voluptas nihillaut aut eum apid minctem experem sinusa dollupienis
mostrum quidus nimus as evellorem. Elesequam, volecum rem dem lab imincipieni unt disit
volorro berspel laccuptate officaeste nus most ipsae conecus, sitat et ut ut oditatem deliae
sapicip icaeper epeliquis enim voloreptust adi re cori conseris dolupta quatur? Optam quis
molesti isquia dolorro ribust prepreriam, cuptatio ipsam atam nimporeperum quas di berspit,
omnitas re, sitatur? Qui con et landaectet, quis cor re, sam etus quo consed mollaut verupta
dipicid ut paruptatur, offici beriam quis aut hil idus dolutem poreicte sus, quianime sitatur
sequodi blat apiet la venduci llantibus andusandani rerum alis sitatet volent rentempore por
adit, te doluptatur secepel escit, sumque pre repreces doluptati nonemporum quo volupta
doluptatqui conesequam quiderro volupta cum que renimi, ut inventis eum volenest laut as
et alicit hilias recto optatqu aessit lab inus.Cerum velique etur?Dante voluptat renihil iquiam,
occaborumque nobitiis modi cume di quideliatis que pratur?
Ut re provide lenestor ariorum eniam quide voluptation pereptiis aliquisiti quiduciam,
quibere strumqu idebissum etusam sunt dit velentempel es duntusa pienditasi quunt anim
hil modis cus evelectem inctiores molorec aboreratem natibus amusda con nobis re dolesto
entotas escilit iuntiori occuscia qui oditius.
Endio. Facit debitis cidelest, officienecta ventia dolupta tiatia doluptaspero tet venis
vitiam quaspel eiusapis dolupta apitiis endis ma deligendante eveliam im repti cora sed minus
velendis coria consequ asperovit untiusa ndantint et amenimus venia dolupienda dolutem
liquia doluptaquos dissi dis sequo modipsa perit, nis corecumet dolorit volenet dolorio. Et
endis et magnatist, tem et eos nis re quaesed et res consectur sequae non cusci dolorundae
parci alibust quibusdaerum qui utet aut laccaturio. Volorpos et earcil ipsandi voloria tiusae
sume mod et pratur aut quis rest, ut maximpo repedis int et estrum eiusaerro ma cus, officii
squatio doloriatur rate dipient harum qui quiatiis pa que conestia nus volorei undentor rehent.
Bercius mos dolecturibus doles exerferibus anis excearum autatis qui odi dolut eumquam quaspienis ma quis ex ellatib usania ad magnaturem autem ut plibus illabor emporibus
quature cust, totasit eum sit que nos qui odic temporit idenis es ressinum aute dit fuga. Neque
voluptasped ut perit apiendame dus, sandis aborion exeriate pro cus, occulpa rchille ntinciatur
adi nimpost, omnis molenim usantib usciureium utat volorum ipis sapis eossimod et aut aut
remporibus alis disque nimus delita prorionsecto volupta eptiati isquuntio molupti volor as
et acest, sectat.
Am exerore, sequi berum quas et re, quae praeped et et haribus ut fuga. Nem simuscitatem sametur sequide riberist, nes desci inum est lant post et etur sam nonsequas dit unt
eaquia audisim inimpella volupta turibus.
Odisquis quiate nam dolore praerumquam re, temporro dendisim simendi gniaecu llorehe nihiciaecat adis ilit, que porepellam que corepudicia dolesti non prero totaecuptam, quatus
apiditios quo intotat iandis alis acest, num et vitias dolut ut optas di dolorum etureped que
volori con corepudi reium volores enisquibus maximus intiostibus aut laboris nisciatusam
andes as eaqui aut essequa spicias pererun dusandit doluptatum eic te nones mo idit ventia
aspiciasit eum ut latur, serum quae prae pe non escias rem ut am eiciatum enisquibus maximus intiostibus aut laboris nisciatusam andes as eaqui aut essequa spicias pererun dusandit
doluptatum eic te nones mo idit ventia aspiciasit eum ut latur, serum quae prae pe non escias
rem ut am eiciatum enisquibus maximus intiostibus aut laboris nisciatusam andes as eaqui
aut essequa spicias pererun dusandit doluptatum eic te nones mo idit ventia.

Papereria nivell 3
Secretaris/àries i Sotssecretaris/àries Autonòmiques

2.3.3
Segon full de carta
• Format: 210 x 297 mm.
•	Paper: 100% reciclat, blanc natural fabricat
sense blanquejadors òptics, 100 g.
• Tintes: Pantone 186 C.
•	Per a la caixa de text, es recomana l’ús de
la tipografia Roboto, d’ús lliure, en un cos no
inferior a 10 punts.
Observacions:
• Il·lustració escalada al 50%.

25

40

25

45

Papereria nivell 3
Secretaris/àries i Sotssecretaris/àries Autonòmiques

30

2.3.4
Targetó i saluda
• Format: 210 x 100 mm.
•	Paper: 100% reciclat, blanc natural fabricat
sense blanquejadors òptics, 300 g.
• Tintes: Pantone 186 C.
Observacions:
•	El símbol se centra verticalment respecte
al format.
• Il·lustració escalada al 50%.

25

15

Papereria nivell 3
Secretaris/àries i Sotssecretaris/àries Autonòmiques

30

Nom de l’Adreça, 00 · 46000 València
123 123 123 · Fax. 123 123 123
correu@gva.es · www.gva.es
Nom de la Conselleria
Secretari Autonòmic de

2.3.5
Sobre 224 x 114
• Format: 224 x 114 mm + solapa.
•	Paper: 100% reciclat, blanc natural fabricat
sense blanquejadors òptics.
• Tintes: Pantone 186 C.
• Tipografia: Roboto Regular i Bold 7,5/10.

45

25

Observacions:
• El símbol se centra verticalment al format.
• Il·lustració escalada al 50%.

30

8

15

45

30

Nom de l’Adreça, 00 · 46000 València
123 123 123 · Fax. 123 123 123
correu@gva.es · www.gva.es

Papereria nivell 3
Secretaris/àries i Sotssecretaris/àries Autonòmiques

8

Nom de la Conselleria
Secretari Autonòmic de

2.3.6
Sobre 229 x 162
• Format: 229 x 162 mm + solapa.
•	Paper: 100% reciclat, blanc natural fabricat
sense blanquejadors òptics.
• Tintes: Pantone 186 C.
• Tipografia: Roboto Regular i Bold 7,5/10.
Observacions:
• Il·lustració escalada al 50%.

25
70

30

15

45

30

Nom de l’Adreça, 00 · 46000 València
123 123 123 · Fax. 123 123 123
correu@gva.es · www.gva.es

8

Nom de la Conselleria
Secretari Autonòmic de

Papereria nivell 3
Secretaris/àries i Sotssecretaris/àries Autonòmiques

2.3.7
Sobre 229 x 324
• Manipulat: fes i amb vernís protector.
• Format: 229 x 324 mm + solapa.
•	Paper: 100% reciclat, blanc natural fabricat
sense blanquejadors òptics.
• Tintes: Pantone 186 C.
• Tipografia: Roboto Regular i Bold 7,5/10.
Observacions:
• Il·lustració escalada al 40%.

25
70

30

Papereria nivell 3
Secretaris/àries i Sotssecretaris/àries Autonòmiques

2.3.8
Carpeta
• Format: 230 x 320 mm.
•	Paper: 100% reciclat, blanc natural fabricat
sense blanquejadors òptics, 300 g.
• Tintes: Pantone 186 C.
• Tipografia: Roboto Medium i Bold 10/13.
• Manipulat: fes i amb vernís protector.

35

100

Nom de la Conselleria
Secretari Autonòmic de

30

Nom de l’Adreça, 00 · 46000 València
123 123 123 · Fax. 123 123 123
correu@gva.es · www.gva.es

100

30

Papereria nivell 3
Secretaris/àries i Sotssecretaris/àries Autonòmiques

2.3.9
Subcarpeta
• Format: 230 x 320 mm.
•	Paper: 100% reciclat, blanc natural fabricat
sense blanquejadors òptics, 300 g.
• Tintes: Pantone 186 C.
• Tipografia: Roboto Medium i Bold 10/13.
• Manipulat: fes.

35

100

Nom de la Conselleria
Secretari Autonòmic de

30

100

30
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Papereria nivell 4
Secretaries Autonòmiques i Direccions Generals

Secretaria Autonòmica d’Economia Sostenible,
Sectors Productius i Comerç
Càrrec
Nom Cognom i Cognom

2.4.1
Targetes

Nom de l’Adreça, 00 · 46000 València
Tel. 123 123 123 · Fax. 123 123 123
correu@gva.es · www.gva.es

• Format: 85 x 55 mm.
•	Paper: 100% reciclat, blanc natural fabricat
sense blanquejadors òptics, 300 g.
• Tintes: Pantone 186 C.
•	Tipografia: Roboto Regular i Bold 8/11,
sagnat de 5 mm.

Model A:
Secretaries
Autonòmiques

Direcció General d’Economia Sostenible,
Sectors Productius i Comerç
Càrrec
Nom Cognom i Cognom

Observacions:
• Distintiu centrat en la targeta.
• Il·lustració escalada al 80%.

Nom de l’Adreça, 00 · 46000 València
Tel. 123 123 123 · Fax. 123 123 123
correu@gva.es · www.gva.es

Anvers

Revers

Model B:
Direccions
Generals

20

55

12
Nom de la Secretaria Autonòmica o
de la Direcció General

17

Nom de l’Adreça, 00 · 46000 València
123 123 123 · Fax. 123 123 123
correu@gva.es · www.gva.es

60 o 45

Ignis con conse es ducia quamus. Isquide nos sa inietus aut autemo eiciis nihit fugia
cum, vendelent vero int ipsapient, volenda idi beatem niscipic tem seceriae sunda digent que
imus nus, quiat in perum qui dit, unt lab ipsunt, adipieni solorupti occulliat.
Ed quiscietur, samenih iliqui sed et atissita dolupta turibusa qui nit volor sapit, nusam, ut
eatiure mporuptas arum eum vollabo remporionest dendam qui acesequ idignis ut qui odigenis accaesed quis nobit voluptas nihillaut aut eum apid minctem experem sinusa dollupienis
mostrum quidus nimus as evellorem. Elesequam, volecum rem dem lab imincipieni unt disit
volorro berspel laccuptate officaeste nus most ipsae conecus, sitat et ut ut oditatem deliae
sapicip icaeper epeliquis enim voloreptust adi re cori conseris dolupta quatur? Optam quis
molesti isquia dolorro ribust prepreriam, cuptatio ipsam atam nimporeperum quas di berspit,
omnitas re, sitatur? Qui con et landaectet, quis cor re, sam etus quo consed mollaut verupta
dipicid ut paruptatur, offici beriam quis aut hil idus dolutem poreicte sus, quianime sitatur
sequodi blat apiet la venduci llantibus andusandani rerum alis sitatet volent rentempore por
adit, te doluptatur secepel escit, sumque pre repreces doluptati nonemporum quo volupta
doluptatqui conesequam quiderro volupta cum que renimi, ut inventis eum volenest laut as
et alicit hilias recto optatqu aessit lab inus.Cerum velique etur?Dante voluptat renihil iquiam,
occaborumque nobitiis modi cume di quideliatis que pratur?
Ut re provide lenestor ariorum eniam quide voluptation pereptiis aliquisiti quiduciam,
quibere strumqu idebissum etusam sunt dit velentempel es duntusa pienditasi quunt anim
hil modis cus evelectem inctiores molorec aboreratem natibus amusda con nobis re dolesto
entotas escilit iuntiori occuscia qui oditius.
Endio. Facit debitis cidelest, officienecta ventia dolupta tiatia doluptaspero tet venis
vitiam quaspel eiusapis dolupta apitiis endis ma deligendante eveliam im repti cora sed minus
velendis coria consequ asperovit untiusa ndantint et amenimus venia dolupienda dolutem
liquia doluptaquos dissi dis sequo modipsa perit, nis corecumet dolorit volenet dolorio. Et
endis et magnatist, tem et eos nis re quaesed et res consectur sequae non cusci dolorundae
parci alibust quibusdaerum qui utet aut laccaturio. Volorpos et earcil ipsandi voloria tiusae
sume mod et pratur aut quis rest, ut maximpo repedis int et estrum eiusaerro ma cus, officii
squatio doloriatur rate dipient harum qui quiatiis pa que conestia nus volorei undentor rehent.
Bercius mos dolecturibus doles exerferibus anis excearum autatis qui odi dolut eumquam quaspienis ma quis ex ellatib usania ad magnaturem autem ut plibus illabor emporibus
quature cust, totasit eum sit que nos qui odic temporit idenis es ressinum aute dit fuga. Neque
voluptasped ut perit apiendame dus, sandis aborion exeriate pro cus, occulpa rchille ntinciatur
adi nimpost, omnis molenim usantib usciureium utat volorum ipis sapis eossimod et aut aut
remporibus alis disque nimus delita prorionsecto volupta eptiati isquuntio molupti volor as
et acest, sectat.
Am exerore, sequi berum quas et re, quae praeped et et haribus ut fuga. Nem simuscitatem sametur sequide riberist, nes desci inum est lant post et etur sam nonsequas dit unt
eaquia audisim inimpella volupta turibus.
Odisquis quiate nam dolore praerumquam re, temporro dendisim simendi gniaecu llorehe nihiciaecat adis ilit, que porepellam que corepudicia dolesti non prero totaecuptam, quatus
apiditios quo intotat iandis alis acest, num et vitias dolut ut optas di dolorum etureped que
volori con corepudi reium volores enisquibus maximus intiostibus aut laboris nisciatusam
andes as eaqui aut essequa spicias pererun dusandit doluptatum eic te nones mo idit ventia
aspiciasit eum ut latur, serum quae prae pe non escias rem ut am eiciatum enisquibus maximus intiostibus aut laboris nisciatusam andes as eaqui aut essequa spicias pererun.

Papereria nivell 4
Secretaries Autonòmiques i Direccions Generals

2.4.2
Full de carta
• Format: 210 x 297 mm.
•	Paper: 100% reciclat, blanc natural fabricat
sense blanquejadors òptics, 100 g.
• Tintes: Pantone 186 C.
•	Tipografia: Roboto Regular i Bold 8/11, sagnat
de 5 mm.
•	Per a la caixa de text, es recomana l’ús de
la tipografia Roboto, d’ús lliure, en un cos no
inferior a 10 punts.
Observacions:
• Il·lustració escalada al 50%.

25

40

25

Nom de la Secretaria Autonòmica
o de la Direcció General
Nom de l’Adreça, 00 · 46000 València
123 123 123 · Fax. 123 123 123
correu@gva.es · www.gva.es

Papereria nivell 4
Secretaries Autonòmiques i Direccions Generals

2.4.3
Estructura full de carta
Atesa la gran varietat de documents generats
per l’administració els encapçalament dels fulls
de carta poden contindre:
•	Distintiu de la Conselleria + Secretaria
Autonòmica o Direcció General + adreça
•	Distintiu de la Conselleria + Secretaria
Autonòmica o Direcció General + denominació
de departament o servici + adreça.
•	Altres variacions que mantinguen aquestes
estructures.

Nom de la Secretaria Autonòmica
o de la Direcció General
Denominació del departament o servici
Nom de l’Adreça, 00 · 46000 València
123 123 123 · Fax. 123 123 123
correu@gva.es · www.gva.es

Espai reservat per
a marques no dependents,
com per eixemple la
marca UE.

Papereria nivell 4
Secretaries Autonòmiques i Direccions Generals

2.4.4
Segon full de carta
Atesa la gran varietat de documents generats
per l’administració els encapçalament dels fulls
de carta poden contindre:
•	Distintiu de la Conselleria + Secretaria
Autonòmica o Direcció General + adreça
•	Distintiu de la Conselleria + Secretaria
Autonòmica o Direcció General + denominació
de departament o servici + adreça.
•	Altres variacions que mantinguen aquestes
estructures.

Papereria nivell 4
Secretaries Autonòmiques i Direccions Generals

30

2.4.5
Targetó i saluda
• Format: 210 x 100 mm.
•	Paper: 100% reciclat, blanc natural fabricat
sense blanquejadors òptics, 300 g.
• Tintes: Pantone 186 C.
Observacions:
•	El símbol se centra verticalment respecte
al format.
• Il·lustració escalada al 50%.

25

30

Papereria nivell 4
Secretaries Autonòmiques i Direccions Generals

Nom de l’Adreça, 00 · 46000 València
123 123 123 · Fax. 123 123 123
correu@gva.es · www.gva.es
Nom de la D. G. o S. A.

2.4.6
Sobre 224 x 114
• Format: 224 x 114 mm + solapa.
•	Paper: 100% reciclat, blanc natural fabricat
sense blanquejadors òptics.
• Tintes: Pantone 186 C.
• Tipografia: Roboto Regular i Bold 7,5/10.

17

Observacions:
•	El símbol se centra verticalment respecte
al format.
• Il·lustració escalada al 50%.
20

8

30

Nom de l’Adreça, 00 · 46000 València
123 123 123 · Fax. 123 123 123
correu@gva.es · www.gva.es

Papereria nivell 4
Secretaries Autonòmiques i Direccions Generals

8

Nom de la D. G. o S. A.

2.4.7
Sobre 229 x 162
• Format: 229 x 162 mm + solapa.
•	Paper: 100% reciclat, blanc natural fabricat
sense blanquejadors òptics.
• Tintes: Pantone 186 C.
• Tipografia: Roboto Regular i Bold 7,5/10.
17

Observacions:
• Il·lustració escalada al 50%.
70

20

30

Nom de l’Adreça, 00 · 46000 València
123 123 123 · Fax. 123 123 123
correu@gva.es · www.gva.es

8

Nom de la D. G. o S. A.

Papereria nivell 4
Secretaries Autonòmiques i Direccions Generals

2.4.8
Sobre 229 x 324
• Format: 229 x 324 mm + solapa.
•	Paper: 100% reciclat, blanc natural fabricat
sense blanquejadors òptics.
• Tintes: Pantone 186 C.
• Tipografia: Roboto Regular i Bold 7,5/10.
Observacions:
• Il·lustració escalada al 40%.

17
70

20

Papereria nivell 4
Secretaries Autonòmiques i Direccions Generals

2.4.9
Carpeta
• Format: 230 x 320 mm.
•	Paper: 100% reciclat, blanc natural fabricat
sense blanquejadors òptics, 300 g.
• Tintes: Pantone 186 C.
• Tipografia: Roboto Medium i Bold 10/13.
• Manipulat: fes i amb vernís protector.

35

100

Nom de la D. G. o S. A.
Nom de l’Adreça, 00 · 46000 València
123 123 123 · Fax. 123 123 123
correu@gva.es · www.gva.es

30

100

30

Papereria nivell 4
Secretaries Autonòmiques i Direccions Generals

2.4.10
Subcarpeta
• Format: 230 x 320 mm.
•	Paper: 100% reciclat, blanc natural fabricat
sense blanquejadors òptics, 300 g.
• Tintes: Pantone 186 C.
• Tipografia: Roboto Medium i Bold 10/13.
• Manipulat: fes.

35

100

Nom de la D. G. o S. A.

30

100

30
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7
Nom de l’entitat dependent

Papereria organismes dependents

Nom de l’Adreça, 00 · 46000 València
Tel. 123 123 123 · Fax. 123 123 123
correu@gva.es · www.gva.es

Model A

2.5.1
Targetes
• Format: 85 x 55 mm.
•	Paper: 100% reciclat, blanc natural fabricat
sense blanquejadors òptics, 300 g.
• Tintes: Pantone 186 C.
•	Tipografia: Roboto Regular i Bold 8/11,
sagnat de 5 mm.

marca
dependent

Nom de l’entitat dependent
Càrrec
Nom Cognom i Cognom

Observacions:
• Distintiu centrat en la targeta.
• Il·lustració escalada al 80%.

Nom de l’Adreça, 00 · 46000 València
Tel. 123 123 123 · Fax. 123 123 123
correu@gva.es · www.gva.es

Anvers

Revers

Model B

20

20

12
15

Nom del departament en una o dues línies
(opcional)
Nom de l’Adreça, 00 · 46000 València
123 123 123 · Fax. 123 123 123
correu@gva.es · www.gva.es

marca
dependent

60 o 45

Ignis con conse es ducia quamus. Isquide nos sa inietus aut autemo eiciis nihit fugia
cum, vendelent vero int ipsapient, volenda idi beatem niscipic tem seceriae sunda digent que
imus nus, quiat in perum qui dit, unt lab ipsunt, adipieni solorupti occulliat.
Ed quiscietur, samenih iliqui sed et atissita dolupta turibusa qui nit volor sapit, nusam, ut
eatiure mporuptas arum eum vollabo remporionest dendam qui acesequ idignis ut qui odigenis accaesed quis nobit voluptas nihillaut aut eum apid minctem experem sinusa dollupienis
mostrum quidus nimus as evellorem. Elesequam, volecum rem dem lab imincipieni unt disit
volorro berspel laccuptate officaeste nus most ipsae conecus, sitat et ut ut oditatem deliae
sapicip icaeper epeliquis enim voloreptust adi re cori conseris dolupta quatur? Optam quis
molesti isquia dolorro ribust prepreriam, cuptatio ipsam atam nimporeperum quas di berspit,
omnitas re, sitatur? Qui con et landaectet, quis cor re, sam etus quo consed mollaut verupta
dipicid ut paruptatur, offici beriam quis aut hil idus dolutem poreicte sus, quianime sitatur
sequodi blat apiet la venduci llantibus andusandani rerum alis sitatet volent rentempore por
adit, te doluptatur secepel escit, sumque pre repreces doluptati nonemporum quo volupta
doluptatqui conesequam quiderro volupta cum que renimi, ut inventis eum volenest laut as
et alicit hilias recto optatqu aessit lab inus.Cerum velique etur?Dante voluptat renihil iquiam,
occaborumque nobitiis modi cume di quideliatis que pratur?
Ut re provide lenestor ariorum eniam quide voluptation pereptiis aliquisiti quiduciam,
quibere strumqu idebissum etusam sunt dit velentempel es duntusa pienditasi quunt anim
hil modis cus evelectem inctiores molorec aboreratem natibus amusda con nobis re dolesto
entotas escilit iuntiori occuscia qui oditius.
Endio. Facit debitis cidelest, officienecta ventia dolupta tiatia doluptaspero tet venis
vitiam quaspel eiusapis dolupta apitiis endis ma deligendante eveliam im repti cora sed minus
velendis coria consequ asperovit untiusa ndantint et amenimus venia dolupienda dolutem
liquia doluptaquos dissi dis sequo modipsa perit, nis corecumet dolorit volenet dolorio. Et
endis et magnatist, tem et eos nis re quaesed et res consectur sequae non cusci dolorundae
parci alibust quibusdaerum qui utet aut laccaturio. Volorpos et earcil ipsandi voloria tiusae
sume mod et pratur aut quis rest, ut maximpo repedis int et estrum eiusaerro ma cus, officii
squatio doloriatur rate dipient harum qui quiatiis pa que conestia nus volorei undentor rehent.
Bercius mos dolecturibus doles exerferibus anis excearum autatis qui odi dolut eumquam quaspienis ma quis ex ellatib usania ad magnaturem autem ut plibus illabor emporibus
quature cust, totasit eum sit que nos qui odic temporit idenis es ressinum aute dit fuga. Neque
voluptasped ut perit apiendame dus, sandis aborion exeriate pro cus, occulpa rchille ntinciatur
adi nimpost, omnis molenim usantib usciureium utat volorum ipis sapis eossimod et aut aut
remporibus alis disque nimus delita prorionsecto volupta eptiati isquuntio molupti volor as
et acest, sectat.
Am exerore, sequi berum quas et re, quae praeped et et haribus ut fuga. Nem simuscitatem sametur sequide riberist, nes desci inum est lant post et etur sam nonsequas dit unt
eaquia audisim inimpella volupta turibus.
Odisquis quiate nam dolore praerumquam re, temporro dendisim simendi gniaecu llorehe nihiciaecat adis ilit, que porepellam que corepudicia dolesti non prero totaecuptam, quatus
apiditios quo intotat iandis alis acest, num et vitias dolut ut optas di dolorum etureped que
volori con corepudi reium volores enisquibus maximus intiostibus aut laboris nisciatusam
andes as eaqui aut essequa spicias pererun dusandit doluptatum eic te nones mo idit ventia
aspiciasit eum ut latur, serum quae prae pe non escias rem ut am eiciatum enisquibus maximus intiostibus aut laboris nisciatusam andes as eaqui aut essequa spicias pererun.

Papereria organismes dependents

2.5.2
Full de carta
• Format: 210 x 297 mm.
•	Paper: 100% reciclat, blanc natural fabricat
sense blanquejadors òptics, 100 g.
• Tintes: Pantone 186 C.
•	Tipografia: Roboto Regular i Bold 8/11, sagnat
de 5 mm.
•	Per a la caixa de text, es recomana l’ús de
la tipografia Roboto, d’ús lliure, en un cos no
inferior a 10 punts.
Observacions:
• Il·lustració escalada al 50%.

25

40

25

marca
dependent

Papereria organismes dependents

2.5.3
Segon full de carta
• Format: 210 x 297 mm.
•	Paper: 100% reciclat, blanc natural fabricat
sense blanquejadors òptics, 100 g.
• Tintes: Pantone 186 C.
•	Tipografia: Roboto Regular i Bold 8/11,
sagnat de 5 mm.
•	Per a la caixa de text, es recomana l’ús de
la tipografia Roboto, d’ús lliure, en un cos no
inferior a 10 punts.
Observacions:
• Il·lustració escalada al 50%.

30

Papereria organismes dependents

Nom de l’Adreça, 00 · 46000 València
123 123 123 · Fax. 123 123 123
correu@gva.es · www.gva.es
Nom de l’entitat dependent

2.5.4
Sobre 224 x 114
• Format: 224 x 114 mm + solapa.
•	Paper: 100% reciclat, blanc natural fabricat
sense blanquejadors òptics.
• Tintes: Pantone 186 C.
• Tipografia: Roboto Regular i Bold 7,5/10.
Observacions:
• Il·lustració escalada al 50%.

15

marca
dependent

20

20

8

30

Nom de l’Adreça, 00 · 46000 València
123 123 123 · Fax. 123 123 123
correu@gva.es · www.gva.es

Papereria organismes dependents

Nom de l’entitat dependent

2.5.5
Sobre 229 x 162
• Format: 229 x 162 mm + solapa.
•	Paper: 100% reciclat, blanc natural fabricat
sense blanquejadors òptics.
• Tintes: Pantone 186 C.
• Tipografia: Roboto Regular i Bold 7,5/10.
Observacions:
• Il·lustració escalada al 50%.

15

marca
dependent

20

20

8

30

Nom de l’Adreça, 00 · 46000 València
123 123 123 · Fax. 123 123 123
correu@gva.es · www.gva.es
Nom de l’entitat dependent

Papereria organismes dependents

2.5.6
Sobre 229 x 324
• Format: 229 x 324 mm + solapa.
•	Paper: 100% reciclat, blanc natural fabricat
sense blanquejadors òptics.
• Tintes: Pantone 186 C.
• Tipografia: Roboto Regular i Bold 7,5/10.
Observacions:
• Il·lustració escalada al 40%.

20

marca
dependent

20

20

8

Altres elements

2.6.1
Targetes d’acreditació
i d’identificació
• Format: 50 x 80 mm.
•	Paper: 100% reciclat, blanc natural fabricat
sense blanquejadors òptics, 300 g.
• Tintes: Pantone 186 C.

Nom de la Conselleria

Altres elements

Nom de la Conselleria

TÍTOL DEL DOCUMENT
Camp 1

2.6.2
Carnets
• Format: 55 x 85 mm i 77 x 105 mm.
•	Paper: el suport per a la reproducció dels
diferents carnets dependrà dels sistemes
tècnics d’impressió. Però, en la mesura
del possible, es recomana el paper 100%
reciclat, blanc natural fabricat sense
blanquejadors òptics, 300 g.
• Tintes: Pantone 186 C.
• Tipografia: Roboto Regular i Bold 6/7.

Camp 2
Camp 3

Camp 4

Nom de la Conselleria

Títol del document
Camp 1
Camp 2
Camp 3

Camp 4

Camp 5

Camp 6

Camp 7

Camp 8

x

2x

8

Altres elements

2.6.3
Precinte
• Format: 50 mm (altura).
• Tintes: Pantone 186 C.

34

8

Altres elements

2.6.4
Etiquetes per a l’enviament
de grans paquets
•	La grandària de les etiquetes per a
l’enviament de grans paquets (ajudes,
col·laboracions, etc.) estarà en funció
de la mesura i les característiques del
contenidor on vagen aplicades.
•	L’estructura per a la composició és la
que mostra aquesta il·lustració.

Ajuda humanitària
Síria
Material educatiu

Altres elements

2.6.5
Segells. Grup 1
La gran varietat funcional i temàtica
dels segells utilitzats invalida qualsevol
classificació basada en aquests criteris.
Des del punt de vista del disseny sembla
més pràctic fer una classificació en funció
de les tipologies que atenen a la seua
estructura formal.
•	Grup 1. Aquest primer grup conté els
segells de la Generalitat i Conselleries
que porten únicament el símbol, distintiu
o distintiu amb la denominació de la
Conselleria corresponent.

Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport

Grup 2
Altres elements

2.6.6
Segells. Grup 2 i 3

Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport

Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport

Secretaria Autonòmica d’Educació
i Investigació

Direcció General
de Política Educativa

• Grup 2. Segells de departaments.
•	Grup 3. Segells amb text informatiu,
independentment del contingut del text.
Grup 3
Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport

Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport

CERTIFICAT

Retorneu aquest escrit signat a
aquestes oficines

Hui ha entrat en aquest Servei
Territorial una còpia d’aquesta
acta de revisió.
Data:

Data:

Grup 4
Altres elements
Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport

2.6.7
Segells. Grup 4 i 5
•	Grup 4. Segells amb caselles per a marcar,
independentment del seu contingut.
•	Grup 5. Segells amb espais per a
anotacions, independentment del seu
contingut.

Allotjaments turístics

Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport
CONFIDENCIAL

Restauració

Allotjaments turístics

Expedients

Restauració

Inspecció

Expedients

Assumptes generals

Inspecció
Assumptes generals

Grup 5
Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport

Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport

OBSERVACIONS

Data:
Data:

Grup 6
Altres elements

2.6.8
Segells. Grup 6 i 7

Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport

Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport

REGISTRE GENERAL

REGISTRE GENERAL

Data:

Data:

ENTRADA

EIXIDA

• Grup 6. Segells entrada i eixida.
•	Grup 7. Segells amb concepte traduïts
a diversos idiomes.
Grup 7
IMPRESOS

EXCEPTE IVA

IMPRIMES

EXCEPTO IVA

PRINTED MATTER

SAUFT TVA

DRUCKSACHE

EXCEPT VAT

STAMPE

AUSSER Mwst

Altres elements

2.6.9
Segells. Grup 8

URGENT

ÚS INTERN

CONFIDENCIAL

ÉS CÒPIA

• Segells d’una sola paraula o concepte.

Títol de la publicació

Títol de la publicació

2.7.1
Publicacions d’ordre intern.
Cobertes

Subtítol de la publicació.
Breu descripció del
contingut de la publicació
o dades que puguen
resultar d’interés.

Subtítol de la publicació.
Breu descripció del
contingut de la publicació
o dades que puguen
resultar d’interés.

Atesa la gran varietat d’informes, memòries
i documents que es generen a la Generalitat
Valenciana, en les seues cobertes es
recomana una estructura compositiva bàsica
per tal d’afavorir la lectura i que el disseny
resulte totalment neutre.

01/01/2108

01/01/2108

Publicacions i anuncis

Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport

Publicacions i anuncis

2.7.2
Publicacions d’ordre extern.
Cobertes
Atesa la gran varietat de publicacions de
la Generalitat Valenciana, en les cobertes
d’ordre extern, i amb la finalitat de donar la
major flexibilitat per al seu disseny, l’única
normativa que es contempla es la presència
del distintiu, que complirà correctament les
indicacions de dimensions mínims i àrea de
respecte indicades en aquest manual.

COBERTA

COBERTA

Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport

Publicacions i anuncis

2.7.3
Publicacions d’ordre intern
i extern. Lloms
En els lloms de les diferents publicacions
s’utilitzarà únicament el símbol, situat a la
part inferior, segons indica la il·lustració.

20 mm

10 mm

15 mm

10 mm

3n

n

2n

n
Publicacions i anuncis

n

Nom de la Conselleria
en una o dues línies

Titular del anunci
en una o dues línies

2.7.4
Anuncis en premsa.
Model A1. Generalitat/Conselleria
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.

2n

3n

n

2n
marca
dependent

n
Publicacions i anuncis

n

marca
no dependent

Nom de la Conselleria
en una o dues línies

Titular del anunci
en una o dues línies

2.7.5
Anuncis en premsa.
Model A2. Organismes dependents
Correspon als anuncis inserits per
organismes dependents de la Generalitat. En
este cas les marques utilitzaran el parèntesi
institucional. Si ha de citar-se algun àrea o
departament de l’organisme es farà en el text
de l’anunci.

2n

Entorn digital

2.8.1
Xarxes socials. Avatar
L’avatar de les xarxes socials està format
únicament pel símbol de la Generalitat
Valenciana.

Entorn digital

2.8.2
Xarxes socials. Avatar
organismes dependents
L’avatar de les xarxes socials dels
organismes dependents estarà format per
la marca de l’organisme i un fragment del
símbol de la Generalitat Valenciana. En
aquest cas, excepcionalment, el
símbol pot anar seccionat, perquè la seua
funció és la de quedar en un segon pla, com
un component gràfic.

Entorn digital

2.8.3
Web. Capçalera
Conselleria
• Tintes: R200 / G15 / B46.
•	Tipografia: Roboto Medium.
•	Mesura en pixels.

30

15

15
Val/Cas

15
Carpeta ciutadana

976

105

Entorn digital

2.8.4
Web. Capçalera de
portals o accions
dependents de la
Conselleria

30

n

15

15
n

Val/Cas

Carpeta ciutadana

• Tintes: R200 / G15 / B46.
•	Tipografia: Roboto Medium.
•	Mesura en pixels.

15

Menú 1

Menú 2

Menú 3

976

120
15

Entorn digital

2.8.5
Web. Capçalera
organismes
dependents
• Tintes: R200 / G15 / B46.
•	Tipografia: Roboto Medium.
•	Mesura en pixels.

30

n

15

15
n

Val/Cas

Carpeta ciutadana

15

Menú 1

Menú 2

Menú 3

976

120
15

Entorn digital

2.8.6
Web. Capçalera de
portals o accions
d’organismes
dependents

30

n

15

15
n

Val/Cas

Carpeta ciutadana

• Tintes: R200 / G15 / B46.
•	Tipografia: Roboto Medium.
•	Mesura en pixels.

15

Menú 1

Menú 2

Menú 3

976

120
15

Per a:
Cc:
Cco:
Assumpte:

Entorn digital

2.8.7
Signatura de mail
• Tintes: R200 / G15 / B46.
•	Tipografia: Roboto Regular i Bold.
Atesa la gran varietat de possibles signatures
de mail generades per l’administració,
aquestes poden contindre les següents
estructures:
•	Distintiu de la Conselleria.
•	Distintiu de la Conselleria + nom + càrrec.
•	Distintiu de la Conselleria + nom + càrrec +
adreça.
•	Altres variacions que mantinguen
aquestes estructures.

Vite eum faccus. Estiorum expla susam quis si offictatur? Cab is non enimi, quidelesed
quae. Evelessin conseni molupta ipit volorer ibearitatur, tor sum fugiatur, non re natecepudi
ut dempero ipicti aut des re vel es autas a idebit velendistrum renditinumet et et pore
eiciaer natium, quam, optat que voluptature quam, odi re, quia qui conse pel incid quam
quam rehenditame cusandae dellenditat est, aut vello mo doluptas archit doluptusdam que
eosaercia doluptur sit digentem lam etusam voloraeriae porio. Faceatia volupta saperovid
ut hiciendic tem di veribus ium eos arciliq uodiae saperum aligenis reperiore aliquid
untionsendae parchic tempedis dicient iuritempos ullab idenien emoluptatio te eossit essit,
con nonest am quis aperae veni te necatem quaspid enimilici iumquam ese dolum experit
modi dolor sitam quam rem atquam dolupta sam, cullatem simeturit, andae et omnis ellores
tibus. Occaturia quam samus illabo. Omnist, ilignamus aut hillam, nem ipis etur? Alibus,
velestotae verume numet fugitiis porpos eictatestrum volecer itaeper estotati ut et magnis que
volor aut officaborum si cum endignim reri aut elecabo. Se ommo volum

Nom Cognom i Cognom
Secretari Autonòmic d’Economia Sostenible,
Sectors Productius i Comerç
Nom de l’Adreça, 00 · 46000 València
123 123 123 · Fax. 123 123 123
correu@gva.es · www.gva.es

Per a:
Cc:
Cco:
Assumpte:

Entorn digital

2.8.8
Signatura de mail.
Organisme dependent
• Tintes: R200 / G15 / B46.
•	Tipografia: Roboto Regular i Bold.
Atesa la gran varietat de possibles signatures
de mail generades per l’administració,
aquestes poden contindre les següents
estructures:
•	Distintiu de la Conselleria.
•	Distintiu de la Conselleria + nom + càrrec.
•	Distintiu de la Conselleria + nom + càrrec +
adreça.
•	Altres variacions que mantinguen
aquestes estructures.

Vite eum faccus. Estiorum expla susam quis si offictatur? Cab is non enimi, quidelesed
quae. Evelessin conseni molupta ipit volorer ibearitatur, tor sum fugiatur, non re natecepudi
ut dempero ipicti aut des re vel es autas a idebit velendistrum renditinumet et et pore
eiciaer natium, quam, optat que voluptature quam, odi re, quia qui conse pel incid quam
quam rehenditame cusandae dellenditat est, aut vello mo doluptas archit doluptusdam que
eosaercia doluptur sit digentem lam etusam voloraeriae porio. Faceatia volupta saperovid
ut hiciendic tem di veribus ium eos arciliq uodiae saperum aligenis reperiore aliquid
untionsendae parchic tempedis dicient iuritempos ullab idenien emoluptatio te eossit essit,
con nonest am quis aperae veni te necatem quaspid enimilici iumquam ese dolum experit
modi dolor sitam quam rem atquam dolupta sam, cullatem simeturit, andae et omnis ellores
tibus. Occaturia quam samus illabo. Omnist, ilignamus aut hillam, nem ipis etur? Alibus,
velestotae verume numet fugitiis porpos eictatestrum volecer itaeper estotati ut et magnis que
volor aut officaborum si cum endignim reri aut elecabo. Se ommo volum

marca
dependent

Nom Cognom i Cognom
Secretari Autonòmic d’Economia Sostenible,
Sectors Productius i Comerç
Nom de l’Adreça, 00 · 46000 València
123 123 123 · Fax. 123 123 123
correu@gva.es · www.gva.es

3
Senyalització de façanes, interior i obres
Manual d’identitat corporativa
de la Generalitat Valenciana

3
Senyalització de façanes,
interior i obres

3.1
3.2
3.3
3.4

Especificacions
Tipografia
Pictogrames
Altura de col·locació

3.5
3.6
3.7

Senyalització façana. Generalitat
Senyalització façana. Conselleria
Senyalització façana. Organisme dependent

3.8.1
3.8.2
3.9.1
3.9.2
3.10
3.11.1
3.11.2
3.12.1
3.12.2

Senyalització interior. Directori principal vertical
Senyalització interior. Directori principal vertical
Senyalització interior. Directori principal horitzontal
Senyalització interior. Directori principal horitzontal
Senyalització interior. Directori principal
d’organisme dependent
Senyalització interior. Directori de planta
Senyalització interior. Directori de planta
Senyalització interior. Placa d’ubicació
Senyalització interior. Placa d’ubicació

3.13.1
3.13.2
3.14

Senyalització obres. Horitzontal
Senyalització obres. Horitzontal
Senyalització obres. Vertical

Senyalització de façanes, interior i obres

3.1
Especificacions

La normativa que recull aquest manual sobre la
senyalització serveix de referència. Abans d’iniciar
un projecte concret de senyalització caldrà tindre
presents totes les particularitats del cas: la tipologia
de l’edifici, si és un espai protegit i en quin nivell,
els suports físics on col·locarem els senyals, les
distàncies, si ha obstacles per a la visualització, etc.
Per tant, és imprescindible l’assessorament tècnic
d’arquitectes i dissenyadors que redacten amb criteri
qualificat un projecte per a cada actuació, seguint les
pautes que indica aquest manual.
Pel que fa als materials i les dimensions el més
convenient és utilitzar els mateixos que fins ara.
També s’ha de tindre en compte que els sistemes
d’ancoratge dels senyals han de quedar ocults.

Senyalització de façanes, interior i obres

3.2
Tipografia
La família Roboto en les variants
Regular, Medium i Bold és la tipografia
complementària del distintiu de la Generalitat
Valenciana. La Roboto és una tipografia de
lliure ús que pot ser descarregada en:
https://fonts.google.com/specimen/Roboto

Roboto Regular

Roboto Regular Italic

abcçdefghijklmn
ñopqrstuvwxyz
ABCÇDEFGHIJKLMN
ÑOPQRSTUVWXYZ
0123456789
&€$%#«“!?.,/+@[{*

abcçdefghijklmn
ñopqrstuvwxyz
ABCÇDEFGHIJKLMN
ÑOPQRSTUVWXYZ
0123456789
&€$%#«“!?.,/+@[{*

Roboto Medium

Roboto Medium Italic

abcçdefghijklmn
ñopqrstuvwxyz
ABCÇDEFGHIJKLMN
ÑOPQRSTUVWXYZ
0123456789
&€$%#«“!?.,/+@[{*

abcçdefghijklmn
ñopqrstuvwxyz
ABCÇDEFGHIJKLMN
ÑOPQRSTUVWXYZ
0123456789
&€$%#«“!?.,/+@[{*

Roboto Bold

Roboto Bold Italic

abcçdefghijklmn
ñopqrstuvwxyz
ABCÇDEFGHIJKLMN
ÑOPQRSTUVWXYZ
0123456789
&€$%#«“!?.,/+@[{*

abcçdefghijklmn
ñopqrstuvwxyz
ABCÇDEFGHIJKLMN
ÑOPQRSTUVWXYZ
0123456789
&€$%#«“!?.,/+@[{*

Senyalització de façanes, interior i obres

3.3
Pictogrames
Recomanem la utilització dels pictogrames
de lliure ús del Departament de Transport
dels Estats Units d’Amèrica (AIGA/DOT).
http://www.aiga.org/symbol-signs/

230

Senyalització de façanes, interior i obres
190

3.4
Altura de col·locació
La informació s’ubicarà preferentment en
la zona compresa entre els 230 i 120 cm
d’altura.

170

120

x

Senyalització de façanes, interior i obres

x

5/4 x

3/2 x

3.5
Senyalització façana.
Generalitat
• Format: 70 x 70 cm.
• Color: Pantone 186 C / RAL 3027.
•	Ajustada a les necessitats de cada
actuació a partir de les plantilles
digitals proporcionades per la
Generalitat.

Presidència

3/2 x

5/4 x
Senyalització façana
distintiu Generalitat

Senyalització façana
distintiu Símbol

x

x

x

x
Conselleria de Justícia,
Administració Pública,
Reformes Democràtiques
i Llibertats Públiques

Conselleria de Justícia,
Administració Pública,
Reformes Democràtiques
i Llibertats Públiques
Nom del centre

Senyalització de façanes, interior i obres

3.6
Senyalització façana.
Conselleria
• Format: 70 x 70 cm (altura variable).
• Color: Pantone 186 C / RAL 3027.
•	Ajustada a les necessitats de cada
actuació a partir de les plantilles digitals
proporcionades per la Generalitat.

x
Senyalització façana
distintiu Conselleria

x/2 x

x

x

x
Senyalització façana
distintiu Conselleria
amb un Servei

x/2 x

x
Conselleria de Justícia,
Administració Pública,
Reformes Democràtiques
i Llibertats Públiques
• Servei 1
• Servei 2
• Servei 3
• Servei 4
• Servei 5
• Servei 6

3x
x
Senyalització façana
distintiu Conselleria
amb més d’un Servei

x/2 x

x

x

Senyalització de façanes, interior i obres

3.7
Senyalització façana.
Organisme dependent

2y

• Format: 70 x 70 cm.
• Color: Pantone 186 C / RAL 3027.
•	Ajustada a les necessitats de cada
actuació a partir de les plantilles digitals
proporcionades per la Generalitat.

x

y

x

x

x

1,5 x

1,5 x

Conselleria de Sanitat Universal
i Salut Pública
2x
1

Sotssecretaria
• Secretaria General Administrativa
• Servei de Responsabilitat Patrimonial

Senyalització de façanes, interior i obres

3.8.1
Senyalització interior.
Directori principal vertical
•	La grandària del directori vindrà donada
per l’estructura arquitectònica i les
condicions de visualització de l’espai.
•	L’ampliació o reducció de la grandària
segons les necessitats específiques de
cada cas es farà de manera proporcional
per a no alterar les relacions entre els
textos, pictogrames, símbol i cotes.
•	Ajustada a les necessitats de cada
actuació a partir de les plantilles digitals
proporcionades a la Generalitat Valenciana.

2

Direcció General de Recursos Humans i Econòmics
•
•
•
•
•

3

Subdirecció General de Recursos Humans
Servei de Gestió de Personal
Servei de Règim Jurídic de Personal
Subdirecció General de Recursos Econòmics
Servei d’Anàlisi i Informació Económica

Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris
• Servei d’Ordenació, Control i Vigilància de Productes
Farmacèutics
• Subdirecció General d’Optimització i Integració
• Servei de Prestació Farmacèutica i Dietoterapèutica

4

Direcció General d’Investigació, Innovació,
Tecnologia i Qualitat
• Servei d’Acreditació, Autorització i Registre de Centres, Serveis
i Establiments
• Subdirecció General d’Investigació i Innovació en Salut
• Servei d’Investigació Sanitària
• Servei d’Avaluació de la Qualitat Assistencial i Seguretat
del Pacient

5

Direcció General d’Assistència Sanitària
• Subdirecció General de Planificació i Organització Assistencial
• Servei d’Assegurament Sanitari

1,5 x

x
x 1,5 x

Conselleria de Sanitat Universal
i Salut Pública

Senyalització de façanes, interior i obres

1

Sotssecretaria

Conselleria de Sanitat Universal
i Salut Pública
1

• Secretaria General Administrativa
• Servei de Responsabilitat Patrimonial

3.8.2
Senyalització interior.
Directori principal vertical
•	Color de la tipografia i del distintiu de
la Generalitat Valenciana: RAL 3027
(PANTONE 186) o RAL 7024
(PANTONE 432).
•	Color de fons: blanc òptic (PANTONE
Warm Gray 1 al 50%).

2

Direcció General de Recursos Humans i Econòmics
•
•
•
•
•

3

• Secretaria General Administrativa
• Servei de Responsabilitat Patrimonial

2

Subdirecció General de Recursos Humans
Servei de Gestió de Personal
Servei de Règim Jurídic de Personal
Subdirecció General de Recursos Econòmics
Servei d’Anàlisi i Informació Económica

Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris

Direcció General d’Investigació, Innovació,
Tecnologia i Qualitat

3

Direcció General d’Assistència Sanitària
• Subdirecció General de Planificació i Organització Assistencial
• Servei d’Assegurament Sanitari

Subdirecció General de Recursos Humans
Servei de Gestió de Personal
Servei de Règim Jurídic de Personal
Subdirecció General de Recursos Econòmics
Servei d’Anàlisi i Informació Económica

Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris
• Servei d’Ordenació, Control i Vigilància de Productes
Farmacèutics
• Subdirecció General d’Optimització i Integració
• Servei de Prestació Farmacèutica i Dietoterapèutica

4

• Servei d’Acreditació, Autorització i Registre de Centres, Serveis
i Establiments
• Subdirecció General d’Investigació i Innovació en Salut
• Servei d’Investigació Sanitària
• Servei d’Avaluació de la Qualitat Assistencial i Seguretat
del Pacient

5

Direcció General de Recursos Humans i Econòmics
•
•
•
•
•

• Servei d’Ordenació, Control i Vigilància de Productes
Farmacèutics
• Subdirecció General d’Optimització i Integració
• Servei de Prestació Farmacèutica i Dietoterapèutica

4

Sotssecretaria

Direcció General d’Investigació, Innovació,
Tecnologia i Qualitat
• Servei d’Acreditació, Autorització i Registre de Centres, Serveis
i Establiments
• Subdirecció General d’Investigació i Innovació en Salut
• Servei d’Investigació Sanitària
• Servei d’Avaluació de la Qualitat Assistencial i Seguretat
del Pacient

5

Direcció General d’Assistència Sanitària
• Subdirecció General de Planificació i Organització Assistencial
• Servei d’Assegurament Sanitari

1,5 x

Senyalització de façanes, interior i obres

2x

1,5 x

Conselleria de
Sanitat Universal
i Salut Pública

3.9.1
Senyalització interior.
Directori principal
horitzontal
•	Color de la tipografia i del distintiu de
la Generalitat Valenciana: RAL 3027
(PANTONE 186) o RAL 7024
(PANTONE 432).
•	Color de fons: blanc òptic (PANTONE
Warm Gray 1 al 50%).
•	La grandària de la placa de direcció i
ubicació vindrà donada per l’estructura
arquitectònica i les condicions de
visualització de l’espai.
•	L’ampliació o reducció de la grandària
segons les necessitats específiques de
cada cas es farà de manera proporcional
per a no alterar les relacions entre els
textos, pictogrames, símbol i cotes.
•	Ajustada a les necessitats de cada
actuació a partir de les plantilles
digitals proporcionades a la Generalitat
Valenciana.

1,5 x

2x

1

Sotssecretaria

4

• Secretaria General Administrativa
• Servei de Responsabilitat Patrimonial

2

3

• Servei d’Acreditació, Autorització
i Registre de Centres, Serveis i
Establiments
• Subdirecció General d’Investigació
i Innovació en Salut
• Servei d’Investigació Sanitària
• Servei d’Avaluació de la Qualitat
Assistencial i Seguretat del Pacient

Direcció General de Recursos
Humans i Econòmics
• Subdirecció General de Recursos
Humans
• Servei de Gestió de Personal
• Servei de Règim Jurídic de Personal
• Subdirecció General de Recursos
Econòmics
• Servei d’Anàlisi i Informació Económica

Direcció General de Farmàcia
i Productes Sanitaris

Direcció General d’Investigació,
Innovació, Tecnologia i Qualitat

5

Direcció General d’Assistència
Sanitària
• Subdirecció General de Planificació
i Organització Assistencial
• Servei d’Assegurament Sanitari

• Servei d’Ordenació, Control i Vigilància
de Productes Farmacèutics
• Subdirecció General d’Optimització
i Integració
• Servei de Prestació Farmacèutica
i Dietoterapèutica

2x

x
1,5 x x

Conselleria de
Sanitat Universal
i Salut Pública

1

4

• Secretaria General Administrativa
• Servei de Responsabilitat Patrimonial

2

3

3.9.2
Senyalització interior.
Directori principal
horizontal

Direcció General d’Investigació,
Innovació, Tecnologia i Qualitat
• Servei d’Acreditació, Autorització
i Registre de Centres, Serveis i
Establiments
• Subdirecció General d’Investigació
i Innovació en Salut
• Servei d’Investigació Sanitària
• Servei d’Avaluació de la Qualitat
Assistencial i Seguretat del Pacient

Direcció General de Recursos
Humans i Econòmics
• Subdirecció General de Recursos
Humans
• Servei de Gestió de Personal
• Servei de Règim Jurídic de Personal
• Subdirecció General de Recursos
Econòmics
• Servei d’Anàlisi i Informació Económica

Senyalització de façanes, interior i obres

•	Color de la tipografia i del distintiu de
la Generalitat Valenciana: RAL 3027
(PANTONE 186) o RAL 7024
(PANTONE 432).
•	Color de fons: blanc òptic (PANTONE
Warm Gray 1 al 50%).

Sotssecretaria

5

Direcció General d’Assistència
Sanitària
• Subdirecció General de Planificació
i Organització Assistencial
• Servei d’Assegurament Sanitari

Direcció General de Farmàcia
i Productes Sanitaris
• Servei d’Ordenació, Control i Vigilància
de Productes Farmacèutics
• Subdirecció General d’Optimització
i Integració
• Servei de Prestació Farmacèutica
i Dietoterapèutica

Conselleria de
Sanitat Universal
i Salut Pública

1

Sotssecretaria

4

• Secretaria General Administrativa
• Servei de Responsabilitat Patrimonial

2

3

• Servei d’Acreditació, Autorització
i Registre de Centres, Serveis i
Establiments
• Subdirecció General d’Investigació
i Innovació en Salut
• Servei d’Investigació Sanitària
• Servei d’Avaluació de la Qualitat
Assistencial i Seguretat del Pacient

Direcció General de Recursos
Humans i Econòmics
• Subdirecció General de Recursos
Humans
• Servei de Gestió de Personal
• Servei de Règim Jurídic de Personal
• Subdirecció General de Recursos
Econòmics
• Servei d’Anàlisi i Informació Económica

Direcció General de Farmàcia
i Productes Sanitaris
• Servei d’Ordenació, Control i Vigilància
de Productes Farmacèutics
• Subdirecció General d’Optimització
i Integració
• Servei de Prestació Farmacèutica
i Dietoterapèutica

Direcció General d’Investigació,
Innovació, Tecnologia i Qualitat

5

Direcció General d’Assistència
Sanitària
• Subdirecció General de Planificació
i Organització Assistencial
• Servei d’Assegurament Sanitari

1,5 x

1,5 x

Conselleria de Sanitat Universal
i Salut Pública
2x
1

• Secretaria General Administrativa
• Servei de Responsabilitat Patrimonial

Senyalització de façanes, interior i obres
2

Direcció General de Recursos Humans i Econòmics
•
•
•
•
•

3.10
Senyalització interior.
Directori principal
d’organisme dependent
•	Color de la tipografia i del distintiu de
la Generalitat Valenciana: RAL 3027
(PANTONE 186) o RAL 7024
(PANTONE 432).
•	Color de fons: blanc òptic (PANTONE
Warm Gray 1 al 50%).
•	La grandària de la placa de direcció i
ubicació vindrà donada per l’estructura
arquitectònica i les condicions de
visualització de l’espai.
•	L’ampliació o reducció de la grandària
segons les necessitats específiques de
cada cas es farà de manera proporcional
per a no alterar les relacions entre els
textos, pictogrames, símbol i cotes.
•	Ajustada a les necessitats de cada
actuació a partir de les plantilles
digitals proporcionades a la Generalitat
Valenciana.

Sotssecretaria

3

Subdirecció General de Recursos Humans
Servei de Gestió de Personal
Servei de Règim Jurídic de Personal
Subdirecció General de Recursos Econòmics
Servei d’Anàlisi i Informació Económica

Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris
• Servei d’Ordenació, Control i Vigilància de Productes
Farmacèutics
• Subdirecció General d’Optimització i Integració
• Servei de Prestació Farmacèutica i Dietoterapèutica

4

Direcció General d’Investigació, Innovació,
Tecnologia i Qualitat
• Servei d’Acreditació, Autorització i Registre de Centres, Serveis
i Establiments
• Subdirecció General d’Investigació i Innovació en Salut
• Servei d’Investigació Sanitària
• Servei d’Avaluació de la Qualitat Assistencial i Seguretat
del Pacient

5

Direcció General d’Assistència Sanitària
• Subdirecció General de Planificació i Organització Assistencial
• Servei d’Assegurament Sanitari

1,5 x
x

marca
dependent
Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública

x
1,5 x

x

x/2

x

Senyalització de façanes, interior i obres
x

3.11.1
Senyalització interior.
Directori de planta
•	Color de la tipografia i del distintiu de
la Generalitat Valenciana: RAL 3027
(PANTONE 186) o RAL 7024
(PANTONE 432).
•	Color de fons: blanc òptic (PANTONE
Warm Gray 1 al 50%).
•	La grandària de la placa de direcció i
ubicació vindrà donada per l’estructura
arquitectònica i les condicions de
visualització de l’espai.
•	L’ampliació o reducció de la grandària
segons les necessitats específiques de
cada cas es farà de manera proporcional
per a no alterar les relacions entre els
textos, pictogrames, símbol i cotes.
•	Ajustada a les necessitats de cada
actuació a partir de les plantilles
digitals proporcionades a la Generalitat
Valenciana.

x

x

x

Planta 1
Administració
Biblioteca
Arxiu
Magatzem
Laboratori

x

x

Sala d’exposicions
Saló d’actes

2x

x/2

Administració
Biblioteca
Arxiu
Magatzem
Laboratori
Sala d’exposicions
Saló d’actes

2x

x

Senyalització de façanes, interior i obres

Planta 1

Planta 1

3.11.2
Senyalització interior.
Directori de planta

Administració
Biblioteca
Arxiu
Magatzem
Laboratori

Administració
Biblioteca
Arxiu
Magatzem
Laboratori

•	Color de la tipografia i del distintiu de
la Generalitat Valenciana: RAL 3027
(PANTONE 186) o RAL 7024
(PANTONE 432).
•	Color de fons: blanc òptic (PANTONE
Warm Gray 1 al 50%).

Sala d’exposicions
Saló d’actes

Sala d’exposicions
Saló d’actes

2x

2x
x

Laboratori

2x
Senyalització de façanes, interior i obres

3.12.1
Senyalització interior.
Placa d’ubicació
•	Color de la tipografia i del distintiu de
la Generalitat Valenciana: RAL 3027
(PANTONE 186) o RAL 7024
(PANTONE 432).
•	Color de fons: blanc òptic (PANTONE
Warm Gray 1 al 50%).
•	La grandària de la placa de direcció i
ubicació vindrà donada per l’estructura
arquitectònica i les condicions de
visualització de l’espai.
•	L’ampliació o reducció de la grandària
segons les necessitats específiques de
cada cas es farà de manera proporcional
per a no alterar les relacions entre els
textos, pictogrames, símbol i cotes.
•	Ajustada a les necessitats de cada
actuació a partir de les plantilles
digitals proporcionades a la Generalitat
Valenciana.

Laboratori

WC

Cafeteria

Senyalització de façanes, interior i obres

3.12.2
Senyalització interior.
Placa d’ubicació
•	Color de la tipografia i del distintiu de
la Generalitat Valenciana: RAL 3027
(PANTONE 186) o RAL 7024
(PANTONE 432).
•	Color de fons: blanc òptic (PANTONE
Warm Gray 1 al 50%).

Laboratori

Laboratori

WC

Cafeteria

Laboratori

Laboratori

WC

Cafeteria

Títol descriptiu de
l’actuació a realitzar
Senyalització de façanes, interior i obres

• Títol tècnic A
Descripció de les dades
• Títol tècnic B
Descripció de les dades

3.13.1
Senyalització obres.
Horitzontal

• Títol tècnic C
Descripció de les dades
en una o diverses línies

• Títol tècnic D
Descripció en una o
diverses línies, en una
o diverses línies, en
una o diverses línies
• Títol tècnic E
Descripció de les dades

empresa
adjudicatària

•	La senyalització d’obra de la Generalitat
Valenciana està ordenada a partir d’una
franja inferior d’1/2 de l’altura. S’hi
inclouran el títol descriptiu, les dades
tècniques i el distintiu de la Generalitat
Valenciana seguit del logotip de l’empresa
adjudicatària.
•	Ajustada a les necessitats de cada
actuació a partir de les plantilles digitals
proporcionades per la Generalitat
Valenciana.

IMATGE

Títol descriptiu
de l’actuació
a realitzar

• Títol tècnic A
Descripció de les dades
• Títol tècnic B
Descripció de les dades
• Títol tècnic C
Descripció de les dades
en una o diverses línies

• Títol tècnic D
Descripció en una o
diverses línies, en una
o diverses línies, en
una o diverses línies
• Títol tècnic E
Descripció de les dades

empresa
adjudicatària

Títol descriptiu
de l’actuació
a realitzar

Senyalització de façanes, interior i obres

• Títol tècnic A
Descripció de les dades
• Títol tècnic B
Descripció de les dades

3.13.2
Senyalització obres.
Horitzontal
•	La senyalització d’obra de la Generalitat
Valenciana està ordenada a partir d’una
franja inferior d’1/2 de l’altura. S’hi
inclouran el títol descriptiu, les dades
tècniques i el distintiu de la Generalitat
Valenciana seguit del logotip de l’empresa
adjudicatària.
•	Ajustada a les necessitats de cada
actuació a partir de les plantilles digitals
proporcionades per la Generalitat
Valenciana.

• Títol tècnic C
Descripció de les dades
en una o diverses línies

empresa
adjudicatària

IMATGE

Títol descriptiu
de l’actuació
a realitzar

• Títol tècnic A
Descripció de les dades
• Títol tècnic B
Descripció de les dades
• Títol tècnic C
Descripció de les dades
en una o diverses línies

empresa
adjudicatària

Senyalització de façanes, interior i obres

3.14
Senyalització obres.
Vertical
•	La senyalització d’obra vertical de la
Generalitat Valenciana està ordenada
a partir d’una franja lateral de 1/2 de
l’amplària on s’inclourà el títol descriptiu
les dades tècniques i el distintiu de la
Generalitat Valenciana seguit del logotip
de l’empresa adjudicatària.
•	Ajustada a les necessitats de cada
actuació a partir de les plantilles digitals
proporcionades per la Generalitat.

IMATGE

Títol descriptiu
de l’actuació a
realitzar en una
o varies línies

Títol descriptiu
de l’actuació a
realitzar en una
o varies línies

• Títol tècnic A
Descripció de les dades

• Títol tècnic A
Descripció de les dades

• Títol tècnic B
Descripció de les dades

• Títol tècnic B
Descripció de les dades

• Títol tècnic C
Descripció de les dades
en una o varies línies

• Títol tècnic C
Descripció de les dades
en una o varies línies

• Títol tècnic D
Descripció en una o varies
línies, en una o varies línies,
en una o varies línies

• Títol tècnic D
Descripció en una o varies
línies, en una o varies línies,
en una o varies línies

IMATGE

• Títol tècnic E
Descripció de les dades

empresa
adjudicatària

• Títol tècnic E
Descripció de les dades

empresa
adjudicatària

4
Vehicles i uniformes
Manual d’identitat corporativa
de la Generalitat Valenciana

4
Vehicles i uniformes

4.1
4.2
4.3

Vehicles. Especificacions
Vehicles. Cotxes
Vehicles. Furgonetes

4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11

Uniformes. Especificacions
Uniformes. Parca
Uniformes. Caçadora
Uniformes. Jaqueta polar
Uniformes. Jerseis
Uniformes. Samarretes
Uniformes. Pantalons
Uniformes. Casc

Vehicles i uniformes

4.1
Vehicles. Especificacions

La normativa que s’estableix en aquest manual
sobre els vehicles de la Generalitat Valenciana
té com a objectiu marcar unes pautes bàsiques
comunes. Les grandàries i disposicions dels diferents
elements gràfics són orientatives i cal revisar-ne la
correcta aplicació en cada cas i en cada model.

Vehicles i uniformes

4.2
Vehicles. Cotxes

Vehicles i uniformes

4.3
Vehicles. Furgonetes

Vehicles i uniformes

4.4
Uniformes. Especificacions

L’objectiu d’aquest apartat del manual, atesa la gran
diversitat d’uniformes que depenen de la Generalitat
Valenciana (policia autonòmica, bombers, urgències...)
i les diferents normatives que els regeixen, és marcar
unes pautes bàsiques de col·locació dels distintius
gràfics sense que interferisquen en la funcionalitat
dels uniformes.
Les grandàries i disposicions dels diferents elements
gràfics són orientatives i cal revisar-ne la correcta
aplicació en cada cas i en cada model.

Vehicles i uniformes

4.5
Uniformes. Parca

Vehicles i uniformes

4.6
Uniformes. Caçadora

Vehicles i uniformes

4.7
Uniformes. Jaqueta polar

Vehicles i uniformes

4.8
Uniformes. Jerseis

Vehicles i uniformes

4.9
Uniformes. Samarretes

Vehicles i uniformes

4.10
Uniformes. Pantalons

Vehicles i uniformes

4.11
Uniformes. Casc

