Assumpte: A
 dopció logotip oficial de FAAVEM.
L’any 2007 FAAVEM va modificar el seu logotip per primera vegada i amb la denominació
“Federació Valenciana d’Estudiants - FAAVEM”. Per altra banda i des del 7 de juliol de 2019
en busca una vegada més de modernitzar la federació es va començar a utilitzar un de nou.
Quasi un any després, per regularitzar-ho formalment, prèvia ratificació de l’Assemblea
Federal es disposa:
-

Adopció del logotip

El logotip de la federació és l’adjuntat al final d’aquest document.
-

Descripció del logotip

El logotip de la federació representa un o una estudiant alçant la mà, com de forma habitual
es representa la participació estudiantil, a partir d’ara imagotip. A més s’afigen els termes
“FAAVEM” i “Federació Valenciana d’Estudiants”.
Les paraules i acrònims presents en el logotip es podran representar únicament amb la
tipografía que es detalla:
Nunito

https://fonts.google.com/specimen/Nunito?query=nunit

A més les tonalitats de taronja que s’utilitzaran seran les següents:
Web

Impressió

RGB

255, 117, 0

HTML

#FF7500

Pantone

PMS 2018 C

CMYK

0, 58, 100, 0

En tot cas la referència genèrica serà (HTML: #FF7500)
-

Ús del logotip

El logotip s’utilitzarà preferiblement en taronja o blanc. L’excepció es donarà per qüestions
purament estètiques.

Hi hauran quatre formats de logotip inalterables amb la seua preferència d’ús, tal qual es
detallen:
- Tipus 1 - Imagotip soles: ús preferent en samarretes, icones en les xarxes socials i
espais quadrats o rodons.
- Tipus 2 - Imagotip + “FAAVEM” en proporcions normals: ús preferent en infografies i
merchandising.
- Tipus 3 - Logotip complet: ús obligatori en documents oficials i segells; ús preferent
en cartells, campanyes, sobres i accions per a la difusió.
- Tipus 4 - Imagotip + “FAAVEM” amb la mateixa altura: ús recomanable en bolígrafs
o espais reduïts en proporcions rectangulars.
-

Logotip oficial

-

Difusió

El logotip es posarà en disposició d’associacions membre i altres organitzacions o
organismes en els formats solicitats (PNG, JPG, AI, SVG, PDF, …)
-

Vigència

Aquest document tindrà vigència immediata i deurà ser ratificat, si escau, per l’Assemblea
Federal de FAAVEM.
Paiporta, a data de la signatura digital - Enrique Martínez Quirós, president de FAAVEM

