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ANEXO - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA EL DISEÑO, MAQUETACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA “GUÍA
DE MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS Y OBRAS DE EDIFICACIÓN DE LA
GENERALITAT”
Formato de la guía y dimensiones:
●
●

Formato papel/PDF: A4 (210 x 197 mm) u otro tamaño más original, respetando el ancho del A4 u
otras soluciones, siempre y cuando sean manejables por su carácter de documento de consulta con
fichas individuales actualizables. Todo ello consensuado con el cliente.
Formato web para alojar en la página web de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y
Arquitectura Bioclimática u otra web institucional que se considere.

Número de páginas: D
 e 160 a 172.
Estructura: La publicación se compone de dos partes claramente diferenciadas, la primera es un texto con
varios apartados y la segunda corresponde con una serie de fichas independientes.
Parte-I:
● Portada + contraportada + índice general: 4 páginas.
● Introducción/presentación: 1
 2 páginas de texto.
Parte-II:
● Índice fichas/ Introducción: 6
 páginas de texto.
● Tabla: 1 página.
● Fichas individuales para consulta: de 36 a 39 fichas, las cuales ocupan entre 122 y 131
páginas en formato de ficha (cada ficha ocupa entre dos y cuatro páginas en A4). Por su
naturaleza y debido a las diferentes materias que abordan, deberán ser actualizadas
periódicamente, con motivo de cambios en la normativa, etc.
● Anexos: de 15 a 18 páginas con listados y textos.
Recursos gráficos (Imágenes e ilustraciones): Creación de línea de recursos gráficos o bien el uso de
imágenes (ilustraciones, infografías didácticas o pictogramas) para aplicar en la publicación. La cantidad y
el tipo será definida por el diseñador según las necesidades del diseño de la publicación.
Publicación:
● Impresa (artes finales para imprenta).
● Digital (creación de PDF que incorpore links interactivos en el índice general, entre las fichas
relacionadas y desde cada ficha al índice general, además de los urls que contiene el documento).
Además de entregar un pdf de la guía completa, se entregarán archivos pdf independientes de cada
una de las partes de la guía (un pdf de la Parte-I, un pdf de la introducción de la Parte-II, un pdf por
cada una de las fichas y un pdf por cada uno de los anexos).
● Web (versión de la guía para alojar en la página de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de
Arquitectura Bioclimática o web institucional que se indique).
- 1 Banner para promoción y descarga del documento completo.
- 1 Banner tipo para promoción y descarga de actualización concreta.
La guía será susceptible de actualizaciones en el futuro. Las actualizaciones no forman parte del contrato,
pero la maquetación debe ser flexible teniendo en cuenta futuras actualizaciones de los contenidos.
Respecto a la edición de la guía se debe tener en cuenta que dada la estructura de la guía (primera parte de
texto introductorio y segunda parte compuesta por 36/39 fichas individuales), su edición podría plantearse
en un carpesano con anillas para que en la medida que alguna de las fichas requiera ser actualizada pueda
ser sustituida de forma individual sin tener que sustituir todo el documento.
Se contemplarán hasta 3 revisiones del diseño y maquetación de la guía sin coste adicional.1
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ANNEX - CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES PER Al DISSENY, MAQUETACIÓ I PUBLICACIÓ DE LA “GUIA DE
MESURES MEDIAMBIENTALS EN ELS CONTRACTES DE SERVEIS I OBRES D'EDIFICACIÓ DE LA
GENERALITAT”
Format de la guia i dimensions:
●
●

Format paper/PDF: A4 (210 x 197 mm) o una altra grandària més original, respectant l'ample de l'A4
o altres solucions, sempre que siguen manejables pel seu caràcter de document de consulta amb
fitxes individuals actualitzables. Tot això consensuat amb el client.
Format web per a allotjar en la pàgina web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i
Arquitectura Bioclimàtica o una altra web institucional que es considere.

Nombre de pàgines: De 160 a 172.
Estructura: La publicació es compon de dues parts clarament diferenciades, la primera és un text amb
diversos apartats i la segona correspon amb una sèrie de fitxes independents.
Part-I:
● Portada + contraportada + índex general: 4 pàgines.
● Introducció/presentació: 12 pàgines de text.
Part-II:
● Índex fitxes/ Introducció: 6 pàgines de text.
● Taula: 1 pàgina.
● Fitxes individuals per a consulta: de 36 a 39 fitxes, les quals ocupen entre 122 i 131 pàgines
en format de fitxa (cada fitxa ocupa entre dues i quatre pàgines en A4). Per la seua
naturalesa i a causa de les diferents matèries que aborden, hauran de ser actualitzades
periòdicament, amb motiu de canvis en la normativa, etc.
● Annexos: de 15 a 18 pàgines amb llistats i textos.
Recursos gràfics (Imatges i il·lustracions): Creació de línia de recursos gràfics o bé l'ús d'imatges
(il·lustracions, infografies didàctiques o pictogrames) per a aplicar en la publicació. La quantitat i el tipus
serà definida pel dissenyador segons les necessitats del disseny de la publicació
Publicació:
●
●

●

Impresa (arts finals per a impremta).
Digital (creació de PDF que incorpore links interactius en l'índex general, entre les fitxes relacionades
i des de cada fitxa a l'índex general, a més dels urls que conté el document). A més d'entregar un pdf
de la guia completa, s'entregaran arxius pdf independents de cadascuna de les parts de la guia (un
pdf de la Part-I, un pdf de la introducció de la Part-II, un pdf per cadascuna de les fitxes i un pdf per
cadascun dels annexos).
Web (versió de la guia per a allotjar en la pàgina de la Vicepresidència Segona i Conselleria
d'Arquitectura Bioclimàtica o web institucional que s'indique).
- 1 Bàner per a promoció i descàrrega del document complet.
- 1 Bàner tipus per a promoció i descàrrega d'actualització concreta.

La guia serà susceptible d'actualitzacions en el futur. Les actualitzacions no formen part del contracte, però
la maquetació ha de ser flexible tenint en compte futures actualitzacions dels continguts.
Respecte a l'edició de la guia s'ha de tindre en compte que donada l'estructura de la guia (primera part de
text introductori i segona part composta per 36/39 fitxes individuals), la seua edició podria plantejar-se en un
*carpesano amb anelles perquè en la mesura que alguna de les fitxes requerisca ser actualitzada puga ser
substituïda de manera individual sense haver de substituir tot el document.
Es contemplaran fins a 3 revisions del disseny i maquetació de la guia sense cost addicional.1
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