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GENERALITAT
VALENCIANA
Presidencia

Proposta d'acord, del Consell, pel qual s'aprova la marca commemorativa de la celebració de l'Any Joan
Fuster.

En l'apartat 1 de l'article 5 del Decret 186/2021, de 19 de novembre, del Consell, de declaració de l'any
2022 com a Any Joan Fuster, es va establir que, durant l'any 2022, l'Administració del Consell i les
entitats integrants del seu sector públic instrumental podrien utilitzar, en la papereria basica,
comunicacions, suports publicitaris i altres elements identificatius, una marca representativa de la
commemoració. A més, en l'apartat 2 es disposava que la marca i les condicions d'utllització d'aquesta
havien de ser aprovats per mitja d'un acord del Consell.
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La identitat grafica escollida per a la celebració de l'Any Joan Fuster es basa en una imatge original de
!'efigie de l'escriptor, de perfil curvilini, composta basicament d'arcs enllac;ats entre si, 1acompanyada de
la !legenda «CENT de FUSTER / País, paisatge i paisanatge 1922_2022».
A l'efecte de la difusió de l'ús de la marca referida, caldra que es determinen les caracterlstiques
técniques per a cada un deis elements en qué la marca sera utilitzada, com també el seu ús
individualitzat d'acord amb la practica publicitaria.
Aixl dones, d'acord amb el que preveuen l'article 5 i la disposició final primera del Decret 186/2021, de 19
de novembre, del Consell; en virtut de les competéncies atribu'ides en l'article 2 del Decret 5/2019, de 16
de juny, del president de la Generalitat, i a proposta del president de la Generalitat, el Consell, en la
sessió del dia
de
de 2021,
ACORDA
Primer. Adoptar, fins que finalitze l'any 2022, la marca commemorativa de l'Any Joan Fuster, els dissenys
basics de la qual són els següents:
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Segon . D'acord amb el que s'estableix en la disposició final primera del Decret 186/2021, de 19 de

novembre, del Consell, de declaració de l'any Joan Fuster, la persona titular del Gabinet del President de
la Generalitat adoptara les instruccions i els actes administratius que siguen necessaris pera determinar
les característiques técniques de la marca commemorativa de l'Any Joan Fuster, les variacions respecte
deis dissenys basics, i els supósits en qué cal utilitzar-la, tot aixó a proposta del Comissionat de l'Any
Joan Fuster.
Tercer. Aquest acord s'ha de portar a efecte sense que comporte increment de cap deis capítols de
despesa del pressupost de la Generalitat per a 2022, i en tot cas amb els recursos humans i materials
que disposa la Presidencia de la Generalitat.
Quart. Si és procedent, d'acord amb la legislació vigent, o convenient, a fi de salvaguardar els drets de
propietat industrial corresponents a favor de la Generalitat, la persona titular del Gabinet del President de
la Generalitat, a través del Comissionat de l'Any Joan Fuster, tramitara la inscripció de la marca descrita
en !'Oficina Espanyola de Patents i Marques i en els altres registres o oficines públiques en qué siga
preceptiva la inscripció a tal efecte. La inscripció es mantindra vigent, almenys, durant l'exercici 2022.
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Valencia, 29 de desembre de 2021
EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT,

Ximo Puig i Ferrer

APRO~~T PEL CONSELL EN LA
REUNIÓ DEL DIA

3 ODES. 2021

