
“INSTRUCIÓNS
 PARA A SOLICITUDE 
DE TRABALLOS 
Á IMPRENTA PROVINCIAL“



I.INFORMACIÓN PARA O 
SOLICITANTE

1.  Natureza da Imprenta provincial

A Imprenta provincial configúrase como un servizo da Deputación provincial ás entidades 
locais  da  provincia,  a  asociacións  sen  ánimo  de  lucro  e  ao  resto  dos  Servizos  da  propia  
Deputación en materia de edición, impresión e venda.

2. Solicitude de traballos
Establécense dous sistemas:
1.      Se o solicitante é un Servizo da Deputación, a través do impreso editado para o  

efecto,  no  que  figurará  o  Servizo  peticionario,  a  persoa  de  contacto,  teléfono,  clase, 
denominación, cantidade e características do traballo. O devandito impreso terá que ir asinado 
polo/a  deputado/a  responsable  da  área,  ou  Servizo  peticionario  e  co  visto  e  prace  do/a 
deputado/a responsable da Imprenta. Achegarase tamén un modelo (orixinal ou bosquexo) do 
traballo que se ha realizar. Presentarase no Rexistro de Oficialía Maior ou a través do correo 
electrónico.

2.     Se  o  solicitante  é  alleo  á  Institución  provincial,  a  través  do  Rexistro  Xeral  da 
Deputación  mediante  presentación  (presencial,  telemática  ou  por  correo  ordinario)  da 
instancia ou solicitude dirixida á Presidencia da Deputación, que deberá incluír:

DATOS DO SOLICITANTE
1.As  solicitudes  de  concellos  deberán  vir  asinadas  polo/a  alcalde/sa  ou  concelleiro/a 

delegado/a, no seu caso, e farán constar ademais número de teléfono e dirección de correo 
electrónico de contacto.

2.As solicitudes de asociacións incluirán os seguintes datos:
-Nome, apelidos e número de DNI / NIF do solicitante.
-No caso de que actúe en representación dalgunha asociación, fundación, club, ONG ou 

outra entidade, facelo constar, así como o cargo que ten nela.
-No seu caso, número de rexistro ou NIF da entidade.
-Enderezo, número de teléfono e enderezo de correo electrónico de contacto.
DESCRICIÓN DO TRABALLO SOLICITADO
-Traballo  que  se  solicita  debidamente  detallado,  especificando artigos  (carteis,  revista, 

folleto,  díptico,  tríptico,  etc),  cantidades,  destinatarios  que  xustifiquen  a  tirada  e  data  do  
evento, no seu caso.

-Data de entrega dos traballos (deberán ter en conta os prazos do apartado 5).
Impreso de solicitude: 
https//sede.dicoruna.es/gl/procedimientosytramites/tramites/solicituddetrabajosdeimpre

nta

3. Para  os  efectos  da  antelación  suficiente  coa  que  se  ha  de  presentar  a  solicitude 
haberán de terse en conta os prazos de entrega establecidos no apartado 5 deste capítulo.

4.     Deberá acompañarse á solicitude unha mostra impresa en papel do traballo ou 
traballos que se solicitan (non é necesario que se presenten co tamaño ou cores que haxa de 
ter unha vez finalizado, poderase presentar en negro e tamaño A4).



Sen esta mostra non se autorizará a realización de ningún traballo externo.

5.     Tamén será necesaria a presentación do traballo en soporte informático, conforme 
coas normas e características esixidas pola Imprenta provincial e detalladas no apartado “II.  
REQUISITOS DE PRESENTACIÓN DO MATERIAL POR PARTE DO SOLICITANTE”,  debidamente 
maquetado  e  incluíndo  o  logotipo  da  Deputación  da  Coruña  dispoñible  na  páxina  web 
https://www.dacoruna.gal/deputacion/logos/logotipos/

Este  soporte  informático  poderá  presentarse  xunto  coa  solicitude  ou  unha  vez  que  a 
Presidencia autorice a realización do traballo, neste último caso admitirase a súa remisión a  
través  do  correo  electrónico  ao  enderezo  que  se  facilite  desde  a  Imprenta  provincial  ao  
solicitante.  No caso de que o soporte informático non se presente xunto coa solicitude,  a 
Imprenta provinciaI poñerase en contacto co solicitante a través do teléfono ou enderezo de  
correo electrónico de contacto facilitado, para comunicarlle como pode remitilo ou entregalo.

6.        Os solicitantes alleos á Institución provincial  poden solicitar un número limitado  
de traballos en función dos seus habitantes, no caso dos concellos, ou do seu obxecto social no  
caso das asociacións. 

Terá preferencia a realización de traballos a asociacións que non perciban subvencións a  
cargo da Deputación, no mesmo exercicio económico.

3. Relación cos solicitantes
1. Se a solicitude provén da Deputación autorizarase á Imprenta para a realización do 
traballo mediante a resolución do presidente da Deputación

2. Se  a  solicitude  é  dunha  entidade  externa  acordarase  mediante  a  resolución  do 
presidente da Deputación a formalización do correspondente contrato de edición, coedición  
ou impresión, e de autor, de acordo co establecido no R.D. Lexislativo 1/1996, do 12 de abril  
da propiedade intelectual e Lei 9/1975, do 12 de marzo, do libro, que en ningún caso levarán 
aparellada contraprestación económica.

4. Condicións para a autorización dos traballos
A Imprenta  provincial  está  capacitada para  realizar  toda clase  de traballos  comúns de 

imprenta.  Non  se  contemplan  encadernacións  en  tapa  dura   nin  aqueles  que  requiran 
materiais ou soportes especiais, tales como impresión en plásticos ou cartóns, impresión con 
vernices, encadernacións en luxo...,  para a súa entrega a organismos ou entidades alleos á 
Deputación.

Salvo  a  encadernación,  nos  casos  que  resulte  estritamente  necesario,  non  se  farán 
traballos que necesiten colaboración externa.

Os traballos de imprenta alleos á produción propia da Deputación cuxas características 
respondan  a  procesos  complexos,  ben  pola  súa  calidade  ou  cantidade,  someteranse  á 
consideración da Comisión de Selección de Publicacións, que será a que propoña ao órgano,  
responsable  en  cada  momento  conforme  a  estrutura  competencial  da  Corporación,  a  
publicación destes traballos.

Non se editarán libros de creación literaria ou de estudos literarios a terceiros.
Non se editarán libros por pedimento de asociacións.
Non se editarán publicacións periódicas a terceiros.

https://www.dicoruna.es/deputacion/logos/logotipos/


Non se editarán traballos con contidos atentatorios contra a dignidade, as ideas,  ou a  
relixión das persoas, nin con contidos que poidan exceder os límites ao dereito á protección da  
mocidade e da infancia.

Non se admitirán traballos que leven incorporada publicidade.
Os traballos que se efectúen a instancia de terceiros non poderán ser obxecto de venda e 

así se fará constar na propia obra. Os autores deberán autorizar a súa publicación na páxina 
web  da  Deputación  para  uso  público;  sen  este  requisito  non  se  autorizará  a  edición  ou 
impresión.

Non  se  realizarán  entregas  a  domicilio.  Os  solicitantes  poderán  recoller  os  traballos 
terminados nas instalacións da Imprenta provincial.

5. Tempo de realización

PRAZOS DE ENTREGA

DO MATERIAL NECESARIO PARA IMPRIMIR POR PARTE DO SOLICITANTE. 
A partir de que se lle notifique ao solicitante a Resolución de Presidencia autorizando a 

Imprenta para realizar o traballo,  aquel ten un prazo máximo de 5 días para a entrega na  
Imprenta de todo o material, en condicións óptimas para poder imprimir. Neste mesmo prazo 
asinaranse os correspondentes contratos a que se refire o apartado 3.2 do presente capítulo I. 

PRAZO DE ELABORACIÓN POLA IMPRENTA.
A imprenta comprométese, atendendo á súa propia natureza de servizo público, a atender  

as peticións que autorice o órgano correspondente logo da formalización do expediente que 
acredite  que se  cumpren as  condicións  establecidas  nestas  normas;  con todo,  pola propia 
dinámica do Servizo, establécense os seguintes tempos mínimos de entrega ao peticionario 
dos  traballos  realizados  (para  unha  tirada  media  prevista  de  500  exemplares)  que  se 
empezarán a contar a partir da data de entrega do material:

- Libros e catálogos. O que se dispoña conforme ao previsto no terceiro parágrafo do 
apartado anterior

- Folletos ou revistas de máis de 32 páxinas: 45 días.
- Folletos ou revistas de máis de 8 páxinas e menos de 32 páxinas: 30 días.
- Carteis, dípticos, trípticos, follas, folletos de ata 8 páxinas: 15 días.
- Material de oficina (cartas, tarxetóns, cartóns de visita, oficios, impresos en xeral ...):,  

15 días.
- Sobres: só a unha tinta, 10 días.

A Imprenta resérvase o dereito de modificar os prazos de entrega do traballo impreso, en 
función das posibles circunstancias que poidan incidir negativamente no prazo acordado, tales  
como, defectos do arquivo entregado, avaría mecánica, acumulación de tarefas, ou outras.

6. Prioridade na realización
En caso de acumulación de traballos estableceranse prioridades tomando como criterio o 

organismo peticionario, e serán:
- Traballos da Deputación.
- Traballos de Concellos, por esta orde: menores de 5.000 habitantes, menores de 10.000 

habitantes, menores de 20.000 habitantes, de 20.000 habitantes ou máis.
- Traballos doutras institucións.
- En todo caso terán prioridade aqueles traballos redactados en lingua galega.



II.REQUISITOS DE 
PRESENTACIÓN DO MATERIAL 
POR PARTE DO SOLICITANTE 

1. ARQUIVOS PARA IMPRIMIR

IMPRESCINDIBLE PRESENTACIÓN PDF ALTA RESOLUCIÓN LISTO PARA IMPRESIÓN.
Deberá en todo caso cumprir cos requisitos necesarios para a impresión en imprenta profesional 

(marcas de corte, sangrados, incrustar tipografías, imaxes con resolución óptima, etc.)

MODOS DE PRESENTACIÓN:

SOPORTE FÍSICO:
Poderanse presentar en DVD, CD, memorias USB ou pen drive, discos duros externos USB 

ou FireWire, tarxetas de memoria.

ENVÍO TELEMÁTICO
Para arquivos de menos de 10 Mb, recoméndase o envío por correo electrónico.
A conta para a recepción de traballos é: imprenta.provincial@dacoruna.gal
Para o envío non se utilizará esta conta sen autorización previa para efectos da imprenta.

ENVÍO WEB
Para facilitar a recepción de documentos pesados para a súa impresión, poderase facer a 

través de, (WETRANSFER), (DROPBOX).

2. TIPOGRAFÍAS
É absolutamente necesario incrustar TODAS AS TIPOGRAFÍAS UTILIZADAS NO TRABALLO 

no PDF, sempre que este no veña trazado de antemán.

3. PROBAS
Será sempre NECESARIO mandar unha proba do traballo terminado, se é posible a cor (se  

non  en  B/N).  Desta  forma  non  só  se  controlarán  os  textos  e  tipos,  senón  que  ademais 
poderase comprobar posibles alteracións da cor e DETECTAR imaxes mal vinculadas. As probas 
serán sempre da versión definitiva do documento para imprimir.



4. IMAXES
A calidade óptima suxerida para unha impresión de calidade sería a 300 píxel/polgada.

Resolución de imaxes ou captura.
A imaxe debe ser escaneada tendo en conta o tamaño final da súa impresión.
A súa captura suxerida para unha impresión de calidade sería a 300 píxel/polgada. 
Non se garante unha reprodución final óptima cunha resolución inferior a 200 píxeles por 

polgada.
As fotos deben ser gardadas preferentemente nos formatos, TIFF o JPG.

5. COR

Todas as cores deben estar prioritariamante en CMYK. Perfil:ISOcoated_V2_Eci.icc

Se se utiliza o modo RGB usar prioritariamante, (Adobe RGB1998. icc).

Se se utilizan fondos negros engadir unha cama de tinta para unha mellor impresión (100% 
Negro, 20% Cyan, 20% Magenta e 20% de Amarelo).

6. MARCAS

Todos os impresos que vaian a sangue terán unha marxe de 2 mm por cada lado, como 
mínimo.

Cando se  xere  o  PDF deberanse activar  sempre as  marcas  de corte  e  comprobar que 
incorpora o sangrado.

Non se deberán colocar elementos importantes a menos de 5 mm da marxe de corte coa 
fin de evitar problemas no guillotinado.



7. FORMATOS

Utilizaranse sempre que sexa posible formatos estándares, para a realización de todos os 
traballos. A imprenta resérvase o dereito a modificar o tamaño para axustalo a estes formatos.

Sairán prioritariamente do prego 45x64 cm., 52x70 cm. ou 70x100 cm.

Máximo impresión: 49,5 x 69,5 cm. no prego de 52 x 70 cm.
Máximo impresión: 48 x 69 cm. No prego de 70 x 100 cm.
Máximo impresión: 42,5 x 63,5 cm. No prego de 45 x 64 cm.

Tamaños de impreso suxeridos:
48 x 68 cm 42 x 59,4 cm.
34 x 48 cm 29,7 x 42 cm.
24 x 34 cm 21 x 29,7 cm.
17 x 24 cm 14,8 x 21 cm.
12 x 17 cm 10,5 x 14,8 cm

8. OS ENCARTADOS.

Exemplos máis comúns.

Encartado en “Tríptico”.
Un  tríptico  tamaño  100x210  mm.  (tamaño  A4  aberto)  non  ten  tres 

corpos  de  100  mm.,  senón  dous  corpos  de  100  e  outro  de  97  mm., 
respectivamente.  O  corpo de  97 mm é aquel  que  encarta  entre  os  dous 
corpos de 100 mm, como mostra a figura.

Encartado en “Zig-Zag”.
Este componse de corpos iguais, polo que é fácil deducir que ningún dos 

seus corpos entra envolvendo a ningún outro.  Pódese facer un encartado 
máximo de 8 corpos.

Encartado “Centro-Centro”.
Este  encartado  consta  de  dous  corpos  iguais  e  outros  dous  con  un 

milímetro máis pequeno para que o encartado sexa perfecto. Pódese facer 
un encartado máximo de 8 corpos.

É frecuente que o encartado do traballo que se manda imprimir non estea sinalado no  
documento e se o está, as medidas sexan incorrectas.



Todos os encartados deben ir indicados no documento e a liña de encartado debe estar  
posta no sitio exacto, (sempre fóra do tamaño de corte).

Para calquera outro tipo de encartados recoméndase poñerse en contacto coa Imprenta 
para verificar a posibilidade de execución.

9. REVISTAS

No caso de revistas grampadas é aconsellable que o número de páxinas non exceda de 64  
páxinas máis portada.

10. LIBROS, CATÁLOGOS, etc

O solicitante está obrigado a poñerse en contacto coa Imprenta co obxecto de marcar as 
directrices necesarias para a correcta realización e execución das distintas publicacións.

Como norma de carácter xeral, as portadas das distintas publicacións, non levarán solapas.

O formato das publicacións deberá adaptarse a estes tamaños xa establecidos nas distintas  
coleccións:

Tamaños máis comúns:

22,5 x 24,5 cm. (apaisado)
17 x 24 cm. (vertical)
20 x 13,5 cm. (vertical)
21 x 29,7 cm. (vertical)
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