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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