
0
Introducció al Manual d’aplicació de la

Signatura Institucional de l’Ajuntament de Barcelona



0 Introducció al Manual d’aplicació de la Signatura Institucional de l’Ajuntament de Barcelona

La nova identitat gràfica municipal

El 6 d'abril de 2004, el Ple de l'Ajuntament de Barcelona va adoptar l'acord d'aprovar el nou escut heràldic de la

ciutat de Barcelona, al qual el Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat 

(DOCG, 414, 19/04/2004) va donar conformitat.

L'escut es descriu com caironat quarterat: al 1r i al 4t, d'argent, una creu plena de gules; i al 2n i al 3r, 4 

pals de gules sobre camp d'or. Per timbre, una corona reial.

El manual de la Signatura Institucional de l'Ajuntament de Barcelona és el Reglament que presenta, descriu i

explica els elements visuals de la Institució, així com el desenvolupament i normes d'aplicació d'aquests 

elements en el principals suports d'identificació i comunicació.

Per tal de garantir la projecció d'una imatge coherent i unitària, en benefici de l'homogeneïtat i de la 

normalització d'una imatge única, és fonamental que tota persona que tingui la responsabilitat d'aplicar la 

signatura institucional en les seves múltiples versions, segueixi les indicacions d'aquest Reglament, el qual 

afecta tota la Institució: sectors centrals, districtes, instituts i òrgans i empreses municipals.

En el Capítol I, hi ha els logotips i codis gràfics, en versió vectorial, perquè els professionals i responsables 

de la seva aplicació puguin descarregar-los a la resolució i grandària pertinent.

La resta de capítols desenvolupen cada un dels apartats municipals en funció de la tipologia de comunicació i el

servei.

01. Signes bàsics de la Identitat Visual de l’Ajuntament de Barcelona

02. Aplicació de la Signatura Institucional en la papereria bàsica de l’Alcalde

03. Aplicació de la Signatura Institucional en la papereria bàsica dels càrrecs electes

04. Aplicació de la Signatura Institucional en la papereria bàsica de l’estructura executiva

i la papereria administrativa

05. Aplicació de la Signatura Institucional en comunicació i editorial

06. Aplicació de la Signatura Institucional en elements de retolació

07. Aplicació de la Signatura Institucional en la senyalització d’obres

08. Aplicació de la Signatura Institucional de l’Ajuntament en la imatge de la Guàrdia Urbana

09. Aplicació de la Signatura Institucional de l’Ajuntament en la imatge dels Bombers de Barcelona

10. Aplicació de la Signatura Institucional en parcs mòbils

11. Aplicació de la Signatura Institucional en altres documents normatius



Per a qualsevol informació o consulta sobre el contingut i ús del Manual de l’Ajuntament de Barcelona 

podeu consultar amb:

Departament d’Imatge i Producció editorial

Telèfon: 93 402 31 00

Correu electrònic: imatge@bcn.cat

www.bcn.cat/publicacions/ReglamentNormativa/ReglamentNormativa.htm
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2 Aplicació de la Signatura Institucional en la papereria bàsica de l’Alcalde de Barcelona

2.1 Imatge corporativa de l’Alcalde de Barcelona i les seves aplicacions bàsiques (consulteu llibret núm.1)

La imatge corporativa de l’Alcalde de Barcelona es divideix en dues parts clarament diferenciades: la versió 

de prestigi i la versió habitual.

Versió de prestigi

Colors: Pantone 186 / Pantone 871 / Negre

Aplicacions: Paper de Carta / Targeta / Targetó / Saluda / Sobres: Americà, Carta, B4, B5

Versió habitual

Colors: Pantone 186 / Pantone 1235 / Negre

Aplicacions: Paper de Carta / Targeta / Targetó / Saluda / Sobres: Americà, Carta, B4, B5



2 Aplicació de la Signatura Institucional en la papereria bàsica de l’Alcalde de Barcelona

2.2 Aplicacions de prestigi

Paper de carta

Format

210 mm x 297 mm

Signatura Institucional

Colors: Pantone 186 / Pantone 871 / Negre

Mida: 40 mm de llarg

Nom propi

Tipografia: Trade Gothic Bold Two / cos 7,5 / interlineat =9 / interlletrat 1% / text centrat

Color: Pantone 186

Càrrec

Tipografia: Trade Gothic / cos 7 / interlineat =9 / interlletrat 1% / text centrat

Color: Negre

Espai en blanc

Tipografia: interlineat =4,5

Informació

Tipografia: Trade Gothic / cos 7 / interlineat =9 / interlletrat 1% / text centrat

Números: Trade Gothic / cos 6,5 / interlineat =9 / interlletrat 1% / text centrat

Color: Negre

Espai entre elements: 3 cops de barra-espai

Signatura de textos de l’alcalde

Nom i cognom

L’Alcalde de Barcelona (català)

Alcalde de Barcelona (castellà)



2 Aplicació de la Signatura Institucional en la papereria bàsica de l’Alcalde de Barcelona

Jordi Hereu i Boher

L’Alcalde de Barcelona

Plaça de Sant Jaume, 1 08002 Barcelona, Espanya

T. 932 914 700 F. 933 170 139 alcaldia@bcn.cat   www.bcn.cat
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Jordi Hereu i Boher

L’Alcalde de Barcelona

Plaça de Sant Jaume, 1 08002 Barcelona, Espanya

T. 932 914 700 F. 933 170 139 alcaldia@bcn.cat   www.bcn.cat12 mm

25 mm

78,7 mm

0 mm

0 mm
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2.2 Aplicacions de prestigi

Targeta

Format

95 mm x 55 mm

Signatura Institucional

Colors: Pantone 186 / Pantone 871 / Negre

Mida: 33 mm de llarg

Nom propi

Tipografia: Trade Gothic Bold Two / cos 7,5 / interlineat =9 / interlletrat 1% / text centrat

Color: Pantone 186

Càrrec

Tipografia: Trade Gothic / cos 7 / interlineat =9 / interlletrat 1% / text centrat

Color: Negre

Espai en blanc

10 mm

Informació

Tipografia: Trade Gothic / cos 7 / interlineat =9 / interlletrat 1% / text centrat

Números: Trade Gothic / cos 6,5 / interlineat =9 / interlletrat 1% / text centrat

Color: Negre

Espai entre elements: 3 cops de barra-espai

Aplicació de la Signatura Institucional en la papereria bàsica de l’Alcalde de Barcelona

Plaça de Sant Jaume, 1 08002 Barcelona, Espanya

T. 932 914 700 F. 933 170 139 alcaldia@bcn.cat   www.bcn.cat

Jordi Hereu i Boher

33 mm

37,5 mm

6,5 mm

24 mm

78,7 mm

0 mm

0 mm
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2.2 Aplicacions de prestigi

Sobres

Formats

Sobre americà (225 mm x 115 mm) / sobre B5 (176 mm x 230 mm) / sobre B4 (324 mm x 230 mm) /

sobre carta (176 mm x 120 mm)

Signatura Institucional

Colors: Pantone 186 / Pantone 871 / Negre

Mida: 40 mm de llarg

Aplicació de la Signatura Institucional en la papereria bàsica de l’Alcalde de Barcelona
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15 mm

40 mm

15 mm0 mm

0 mm





2 Aplicació de la Signatura Institucional en la papereria bàsica de l’Alcalde de Barcelona

2.3 Aplicacions habituals

Paper de carta

Format

210 mm x 297 mm

Signatura Institucional

Colors: Pantone 186 / Pantone 1235 / Negre

Mida: 49 mm de llarg

Franja

Colors: Pantone 186

Mida: 6 mm x 100 mm

Nom propi

Tipografia: Trade Gothic Bold Two / cos 7,5 / interlineat =9 / text bandera dreta

Color: Pantone 186

Càrrec

Tipografia: Trade Gothic / cos 7 / interlineat =9 / text bandera dreta

Color: Negre

Espai en blanc

Tipografia: interlineat =4,5

Informació

Tipografia: Trade Gothic / cos 7 / interlineat =9 / text bandera dreta

Números: Trade Gothic / cos 6,5 / interlineat =9 / text bandera dreta

Tabulador (números): 2,8 mm

Color: Negre
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Jordi Hereu i Boher

Plaça de Sant Jaume, 1

08002 Barcelona

T. 932 914 700

F. 933 170 139

alcaldia@bcn.cat

www.bcn.cat
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Jordi Hereu i Boher

Plaça de Sant Jaume, 1

08002 Barcelona

T. 932 914 700

F. 933 170 139

alcaldia@bcn.cat

www.bcn.cat

49 mm

 280 mm

18 mm6 mm

280 mm

160 mm

197 mm



0 mm

0 mm
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2.5 Aplicacions habituals

Targeta

Format

55 mm x 95 mm

Signatura Institucional

Colors: Pantone 186 / Pantone 1235 / Negre

Mida: 40 mm de llarg

Franja

Colors: Pantone 186

Mida: 95 mm x 5 mm

Nom propi

Tipografia: Trade Gothic Bold Two / cos 7,5 / interlineat =9 / text bandera dreta

Color: Pantone 186

Càrrec

Tipografia: Trade Gothic / cos 7 / interlineat =9 / text bandera dreta

Color: Negre

Espai en blanc

Tipografia: interlineat =4,5

Informació

Tipografia: Trade Gothic / cos 7 / interlineat =9 / text bandera dreta

Números: Trade Gothic / cos 6,5 / interlineat =9 / text bandera dreta

Tabulador (números): 2,8 mm

Color: Negre

Aplicació de la Signatura Institucional en la papereria bàsica de l’Alcalde de Barcelona

8 mm

50 mm

40 mm

Jordi Hereu i Boher

Plaça de Sant Jaume, 1

08002 Barcelona

T. 932 914 700

F. 933 170 139

alcaldia@bcn.cat

www.bcn.cat

88 mm

8 mm

7 mm0 mm

0 mm
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2.6 Aplicacions habituals

Sobre americà

Format

225 mm x 115 mm

Signatura Institucional

Colors: Pantone 186 / Pantone 1235 / Negre

Mida: 49 mm de llarg

Franja

Colors: Pantone 186

Mida: 6 mm x 115 mm

Aplicació de la Signatura Institucional en la papereria bàsica de l’Alcalde de Barcelona
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15 mm

49 mm

15 mm

6 mm

0 mm

0 mm
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2.3 Aplicacions habituals

Invitacions

EXTERIOR

Format

420 mm x 95 mm

Escut

Colors: Pantone 186

Mida: 18 mm d’alçada

Taca de color

Colors: Pantone 186

Mida: 216 mm x 95 mm

INTERIOR

Nom propi

Tipografia: Pradell Roman / cos 13 / interlineat +2,4 / interlletrat 1% / text bandera dreta

Color: Pantone 186

Càrrec

Tipografia: Pradell Roman / cos 11,5 / interlineat +2,4 / interlletrat 1% / text bandera dreta

Color: Negre

Informació (bloc de text sempre descendent)

Tipografia: Pradell Roman / cos 11,5 / interlineat +2,4 / interlletrat 1% / text bandera dreta

Destacats: Pradell Bold / cos 11,5 / interlineat +2,4 / interlletrat 1% / text bandera dreta

Espai en blanc: interlineat 11,5

Data: Pradell Roman / cos 10 / interlineat +2,4 / interlletrat 1% / text bandera dreta

Color: Negre

Aplicació de la Signatura Institucional en la papereria bàsica de l’Alcalde de Barcelona



2 Aplicació de la Signatura Institucional en la papereria bàsica de l’Alcalde de Barcelona

Jordi Hereu i Boher
Alcalde de Barcelona

Es complau a convidar-vos a l’acte de lliurament del Premi al Museu Europeu de l’any

2005, que tindrà lloc el proper dia 18 de maig, a les 19h al Saló de Cent de l’Ajuntament

Gener 2005

EXTERIOR PLEGAT EXTERIOR DESPLEGAT

EXTERIOR

INTERIOR
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EXTERIOR

INTERIOR

95 mm

95 mm

0 mm

0 mm

0 mm

0 mm



Jordi Hereu i Boher
Alcalde de Barcelona

Celestino Corbacho Chaves
President de la Diputació de Barcelona

Es complauen a convidar-vos a l’acte de lliurament del Premi al Museu Europeu de l’any

2005, que tindrà lloc el proper dia 18 de maig, a les 19h al Saló de Cent de l’Ajuntament

Gener 2005

210 mm (plegat)

216 mm

18 mm

310 mm 325 mm

56 mm

38 mm

210 mm (plegat)

255 mm (caixa de text)

72 mm

400 mm (caixa de text)

47 mm (caixa de text)

420 mm
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2.3 Aplicacions habituals

Invitacions (aplicacions incorrectes)

INTERIOR

EXTERIOR

Jordi Hereu i Boher
Alcalde de Barcelona

Celestino Corbacho Chaves
President de la Diputació de Barcelona

Es complauen a convidar-vos a l’acte de lliurament del Premi al Museu Europeu de l’any

2005, que tindrà lloc el proper dia 18 de maig, a les 19h al Saló de Cent de l’Ajuntament

Gener 2005
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2.3 Aplicacions habituals

Invitacions (excepcions)

EXTERIOR

Format

420 mm x 95 mm

Escut

Colors: Pantone 186

Mida: 18 mm d’alçada

Pastilla de color

Colors: Pantone 186

Mida: 6 mm x 95 mm

INTERIOR

Nom propi

Tipografia: Pradell Roman / cos 13 / interlineat +2,4 / interlletrat 1% / text bandera dreta

Color: Pantone 186

Càrrec

Tipografia: Pradell Roman / cos 11,5 / interlineat +2,4 / interlletrat 1% / text bandera dreta

Color: Negre

Informació (bloc de text sempre descendent)

Tipografia: Pradell Roman / cos 11,5 / interlineat +2,4 / interlletrat 1% / text bandera dreta

Destacats: Pradell Bold / cos 11,5 / interlineat +2,4 / interlletrat 1% / text bandera dreta

Espai en blanc: interlineat 11,5

Data: Pradell Roman / cos 10 / interlineat +2,4 / interlletrat 1% / text bandera dreta

Color: Negre

INTERIOR (2 idiomes)

EXTERIOR (2 firmants)

Jordi Hereu i Boher
Alcalde de Barcelona

Celestino Corbacho Chaves
President de la Diputació de Barcelona

Es complauen a convidar-vos a l’acte de lliurament del Premi al Museu Europeu de l’any

2005, que tindrà lloc el proper dia 18 de maig, a les 19h al Saló de Cent de l’Ajuntament

Maig 2005

Jordi Hereu i Boher
Alcalde de Barcelona

Celestino Corbacho Chaves
President de la Diputació de Barcelona

Se complacen en invitarle al acto de entrega del Premi al Museu Europeu de l’any 2005,

que tendrá lugar el próximo dia 18 de mayo, a las 19h en el Saló de Cent de l’Ajuntament

Mayo 2005
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EXTERIOR

INTERIOR

39,5 mm

95 mm

Jordi Hereu i Boher
Alcalde de Barcelona

Celestino Corbacho Chaves
President de la Diputació de Barcelona

Se complacen en invitarle al acto de entrega del Premi al Museu Europeu de l’any 2005,

que tendrá lugar el próximo dia 18 de mayo, a las 19h en el Saló de Cent de l’Ajuntament

Enero 2005

95 mm

52 mm

255 mm (caixa de text)

0 mm

0 mm

0 mm

0 mm



Jordi Hereu i Boher
L’Alcalde de Barcelona

Es complau a convidar-vos a l’acte de lliurament del Premi al Museu Europeu de l’any

2005, que tindrà lloc el proper dia 18 de maig, a les 19h al Saló de Cent de l’Ajuntament

Gener 2005

210 mm (plegat)

216 mm

18 mm

310 mm 325 mm

56 mm

38 mm

210 mm (plegat)

255 mm (caixa de text)

66 mm (caixa de text)

400 mm (caixa de text)

47 mm (caixa de text)

420 mm
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2.3 Aplicacions habituals

Saluda

Format

DIN-A4

Escut (part esquerra del format)

Colors: Pantone Cool Gray 2

Mida: 42 mm d’alçada

Ubicació: centrat en la meitat del format (DIN-A5)

Signatura Institucional

Colors: Pantone 186 / Pantone 871 / Negre

Mida: 13,5 mm d’alçada

Saluda

Tipografia: PradellSC / cos 31 / interlletrat 5% / text centrat en format

Color: Negre

Nom propi

Tipografia: Pradell Roman / cos 12,8 / interlineat +2,4 / interlletrat 1% / text centrat en format

Color: Negre

Informació (bloc de text sempre descendent)

Tipografia: Pradell Roman / cos 11 / interlineat +2,4 / interlletrat 1% / text centrat en format

Espai en blanc: interlineat 11

Lloc i data: Pradell Roman / cos 11 / interlineat +2,4 / interlletrat 1% / text centrat en format deixant espai 

per imprimir la data per separat

Color: Negre

Saluda

Jordi Hereu i Boher
aprofita l’avinentesa per reiterar-li el testimoni de la

seva consideració més distingida.

  Barcelona,            fgdjfdfg
16 mm

166 mm

187 mm
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2.3 Aplicacions habituals

Targetó

Format

148 mm x 105 mm

Signatura Institucional

Colors: Pantone 186 / Pantone 1235 / Negre

Mida: 8,5 mm d’alçada

Taca de color

Colors: Pantone 186

Mida: 5 mm x 105 mm

Nom propi

Tipografia: Trade Gothic Bold Two / cos 7,5 / interlineat -0,5 / interlletrat -1% / text bandera dreta

Color: Pantone 186

Espai en blanc

Tipografia: Trade Gothic / cos 7 / interlineat -3 / interlletrat 1% / text bandera dreta

Informació (bloc de text sempre descendent)

Tipografia text: Trade Gothic / cos 7 / interlineat +1 / interlletrat 1% / text bandera dreta

Tipografia números: Trade Gothic / cos 6,5 / interlineat +1,5 / interlletrat 1% / text bandera dreta

Color: Negre

92 mm

12 mm 112 mm

Jordi Hereu i Boher

Plaça de Sant Jaume, 1
08002 Barcelona
T. 932 914 700

F. 933 170 139

alcaldia@bcn.cat
www.bcn.cat



Per a qualsevol informació o consulta sobre el contingut i ús del Manual de l’Ajuntament de Barcelona 

podeu consultar amb:

Departament d’Imatge i Producció editorial

Telèfon: 93 402 31 00

Correu electrònic: imatge@bcn.cat

www.bcn.cat/publicacions/ReglamentNormativa/ReglamentNormativa.htm
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3 Aplicació de la Signatura Institucional en la papereria bàsica dels càrrecs electes

3.1 Signatura Institucional dels càrrecs electes (consulteu llibret núm. 1)

Colors: Pantone 186 / Negre

Aplicacions: Paper de Carta / Targeta / Targetó / Sobres



3 Aplicació de la Signatura Institucional en la papereria bàsica dels càrrecs electes

3.2 Aplicacions

Paper de carta

Format

210 mm x 297 mm

Signatura Institucional

Colors: Pantone 186 / Negre

Mida: 54 mm de llarg

Franja

Colors: Pantone 186

Mida: 6 mm x 100 mm

Districte o entitat

Tipografia: Trade Gothic Bold Two / cos 7,5 / interlineat =9 / text bandera dreta

Color: Negre

Departament, districte o entitat (en cas d’aparèixer)

Tipografia: Trade Gothic / cos 7 / interlineat =9 / text bandera dreta

Color: Negre

Nom propi

Tipografia: Trade Gothic Bold Two / cos 7,5 / interlineat =9 / text bandera dreta

Color: Pantone 186

Càrrec

Tipografia: Trade Gothic / cos 7 / interlineat =9 / text bandera dreta

Color: Negre

Espai en blanc

Tipografia: interlineat =4,5

Informació

Tipografia: Trade Gothic / cos 7 / interlineat =9 / text bandera dreta

Números: Trade Gothic / cos 6,5 / interlineat =9 / text bandera dreta

Tabulador (números): 2,8 mm

Color: Negre
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Es complau a convidar-vos a l’acte de lli

, que tindrà lloc el proper dia 18 de 

Es complauen a convidar-vos a l’acte de l

, que tindrà lloc el proper dia 18 de 

Districte de Ciutat Vella

Carles Martí i Jofresa

Regidor del Districte

Plaça de Sant Jaume, s/n

08002 Barcelona

T. 934 027 410

F. 934 027 413

jaume@bcn.cat

www.bcn.cat
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Districte de Ciutat Vella

Carles Martí i Jofresa

Regidor del Districte

Plaça de Sant Jaume, s/n

08002 Barcelona

T. 934 027 410

F. 934 027 413

jaume@bcn.cat

www.bcn.cat

54 mm

280 mm

18 mm6 mm

280 mm

160 mm

197 mm



0 mm

0 mm
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3.2 Aplicacions

Paper de carta en convivència amb òrgans autònoms municipals (instituts i empreses municipals)

Els logotips dels òrgans autònoms municipals s’han de situar sempre en l’espai delimitat de 27 mm x 9,5 mm

que marca la llargada o amplada màxima. En cap cas pot excedir aquest espai. Els logotips s’han d’aplicar 

sempre recolzats en la part superior esquerra de l’espai reservat. Quan el logotip aplicat sigui extremadament 

apaïsat, s’ha d’intentar centrar la marca dins l’espai delimitat.

Aplicació de la Signatura Institucional en la papereria bàsica dels càrrecs electes

9,5 mm

27 mm

3 mm

27 mm

Districte de Ciutat Vella

Pere Joan Domènec i Serra

Regidor del Districte

Plaça de Sant Jaume, s/n

08002 Barcelona

T. 934 027 410

F. 934 027 413

jaume@bcn.cat

www.bcn.cat
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3.2 Aplicacions

Targeta

Format

95 mm x 55 mm

Signatura Institucional

Colors: Pantone 186 / Negre

Mida: 44 mm de llarg

Franja

Colors: Pantone 186

Mida: 95 mm x 5 mm

Nom propi

Tipografia: Trade Gothic Bold Two / cos 7,5 / interlineat =9 / text bandera dreta

Color: Pantone 186

Càrrec

Tipografia: Trade Gothic / cos 7 / interlineat =9 / text bandera dreta

Color: Negre

Espai en blanc

Tipografia: interlineat =4,5

Informació

Tipografia: Trade Gothic / cos 7 / interlineat =9 / text bandera dreta

Números: Trade Gothic / cos 6,5 / interlineat =9 / text bandera dreta

Tabulador (números): 2,8 mm

Color: Negre

Aplicació de la Signatura Institucional en la papereria bàsica dels càrrecs electes

Miquel Navarro i Soler

Primer tinent d’alcalde

Plaça de Sant Jaume, s/n

08002 Barcelona

T. 34-934027410

34-934027408

F. 34-934027413

jaume@bcn.cat

www.bcn.cat8 mm

50 mm

44 mm

88 mm

8 mm

7 mm

0 mm

0 mm
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3.2 Aplicacions

Targeta en convivència amb òrgans autònoms municipals (Instituts i empreses municipals)

Els logotips dels òrgans autònoms municipals s’ubicaran sempre en l’espai delimitat de 22 mm x 8 mm 

que marca la llargada o amplada màxima. En cap cas podrà excedir aquest espai. Els logotips s’aplicaran

sempre recolzats en la part superior esquerra de l’espai reservat. Quan el logotip aplicat sigui extremadament

apaïsat, s’intentarà centrar la marca dins l’espai delimitat.

Aplicació de la Signatura Institucional en la papereria bàsica dels càrrecs electes

Miquel Navarro i Soler

Primer tinent d’alcalde

Plaça de Sant Jaume, s/n

08002 Barcelona

T. 34-934027410
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jaume@bcn.cat

www.bcn.cat
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3.2 Aplicacions

Sobres

Formats

Sobre americà (225 mm x 115 mm) / sobre B5 (176 mm x 230 mm) / sobre B4 (324 mm x 230 mm) /

sobre carta (176 mm x 120 mm)

Signatura Institucional

Colors: Pantone 186 / Negre

Mida: 54 mm de llarg

Franja

Colors: Pantone 186

Mida: 6 mm x alçada del format

Aplicació de la Signatura Institucional en la papereria bàsica dels càrrecs electes



3 Aplicació de la Signatura Institucional en la papereria bàsica dels càrrecs electes

15 mm

54 mm

15 mm

6 mm

0 mm

0 mm



SOBRE AMERICÀ

SOBRE DIN-A5

SOBRE DIN-A4
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3.2 Aplicacions

Invitacions

Format

210 mm x 95 mm

Escut

Colors: Pantone 186

Mida: 12 mm d’alçada

Franja de color

Colors: Pantone 186

Mida: 6 mm x 95 mm

Nom propi

Tipografia: Pradell Roman / cos 13 / interlineat +2,4 / interlletrat 1% / text bandera dreta

Color: Pantone 186

Càrrec

Tipografia: Pradell Roman / cos 11,5 / interlineat +2,4 / interlletrat 1% / text bandera dreta

Color: Negre

Informació (bloc de text sempre descendent)

Tipografia: Pradell Roman / cos 11,5 / interlineat +2,4 / interlletrat 1% / text bandera dreta

Destacats: Pradell Bold / cos 11,5 / interlineat +2,4 / interlletrat 1% / text bandera dreta

Espai en blanc: interlineat =11,5

Data: Pradell Roman / cos 10 / interlineat +2,4 / interlletrat 1% / text bandera dreta

Color: Negre

Altres marques

Colors: Pantone Cool Gray 8 (o 56% de negre en equivalència a cuadricromia)

Mida: situació dins la zona específicada

IMPORTANT: encara que el firmant o firmants puguin estar vinculats o regir Instituts o Empreses Municipals,

És recomanable signar només amb l’escut de l’Ajuntament de Barcelona.

Aplicació de la Signatura Institucional en la papereria bàsica dels càrrecs electes
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Roser Casanova
Regidora del Districte de l’Eixample

Es complau a convidar-vos a l’acte de lliurament del Premi al Museu Europeu de l’any

2005, que tindrà lloc el proper dia 18 de maig, a les 19h al Saló de Cent de l’Ajuntament

Maig 2005

Roser Casanova
Regidora del Districte de l’Eixample

Joan Carles Torrell
Regidor de Cultura

Es complauen a convidar-vos a l’acte de lliurament del Premi al Museu Europeu de l’any

2005, que tindrà lloc el proper dia 18 de maig, a les 19h al Saló de Cent de l’Ajuntament

Maig 2005

Roser Casanova
Regidora del Districte de l’Eixample

Montserrat Vidal
Consellera d’Ensenyament

Es complauen a convidar-vos a l’acte de lliurament del Premi al Museu Europeu de l’any

2005, que tindrà lloc el proper dia 18 de maig, a les 19h al Saló de Cent de l’Ajuntament

Gener 2005

3.2 Aplicacions

Invitacions

Element de comunicaciió personalitzada. Sempre inviten les persones amb el càrrec corresponent, i en nom 

de la Institució. Ni els serveis, ni els òrgans administratius o polítics ni l’Ajuntament com a Institució inviten.



3 Aplicació de la Signatura Institucional en la papereria bàsica dels càrrecs electes

12 mm

45 mm (caixa text)6 mm 21 mm

65 mm

Roser Casanova
Regidora del Districte de l’Eixample

Es complau a convidar-vos a l’acte de lliu

2005, que tindrà lloc el proper dia 18 de m

Maig 2005

12 mm

45 mm (caixa text)6 mm 21 mm

65 mm

Roser Casanova
Regidora del Districte de l’Eixample

Joan Carles Torrell
Regidor de Parcs i Jardins

Es complauen a convidar-vos a l’acte de l

2005, que tindrà lloc el proper dia 18 de m

Maig 2005

0 mm

0 mm

0 mm

0 mm



190 mm (caixa text)

75 mm (caixa text)

urament del Premi al Museu Europeu de l’any

maig, a les 19h al Saló de Cent de l’Ajuntament

47 mm (caixa text)

190 mm (caixa text)

72 mm

urament del Premi al Museu Europeu de l’any

maig, a les 19h al Saló de Cent de l’Ajuntament

47 mm (caixa text)

75 mm

163 mm

65 mm



3.3 Aplicacions habituals

Targetó

Format

148 mm x 105 mm

Signatura Institucional

Colors: Pantone 186 / Negre

Mida: 44 mm de llarg

Franja de color

Color: Pantone 186

Mida: 5 mm x 105 mm

Districte o entitat

Tipografia: Trade Gothic Bold Two / cos 7,5 / interlineat =9 / text bandera dreta

Color: Negre

Departament, districte o entitat (en cas d’aparèixer)

Tipografia: Trade Gothic / cos 7 / interlineat =9 / text bandera dreta

Color: Negre

Nom propi

Tipografia: Trade Gothic Bold Two / cos 7,5 / interlineat =9 / text bandera dreta

Color: Pantone 186

Càrrec

Tipografia: Trade Gothic / cos 7 / interlineat =9 / text bandera dreta

Color: Negre

Espai en blanc

Tipografia: interlineat =4,5

Informació

Tipografia: Trade Gothic / cos 7 / interlineat =9 / text bandera dreta

Números: Trade Gothic / cos 6,5 / interlineat =9 / text bandera dreta

Tabulador (números): 2,8 mm

Color: Negre

3 Aplicació de la Signatura Institucional en la papereria bàsica de l’Alcalde de Barcelona

92 mm

12 mm 112 mm

Districte de Ciutat Vella

Carles Martí i Jofresa

Regidor del Districte

Plaça de Sant Jaume, s/n

08002 Barcelona

T. 934 027 410

F. 934 027 413

jaume@bcn.cat

www.bcn.cat



Per a qualsevol informació o consulta sobre el contingut i ús del Manual de l’Ajuntament de Barcelona 

podeu consultar amb:

Departament d’Imatge i Producció editorial

Telèfon: 93 402 31 00

Correu electrònic: imatge@bcn.cat

www.bcn.cat/publicacions/ReglamentNormativa/ReglamentNormativa.htm





4
Aplicació de la Signatura Institucional

en la papereria bàsica de l’estructura executiva

i la papereria administrativa





4.1 Signatura Institucional de l’estructura executiva (consulteu llibret núm. 1)

Colors: Negre

Aplicacions: Paper de Carta / Targeta / Targetó / Sobres

4 Aplicació de la Signatura Institucional en la papereria bàsica de l’estructura executiva i la papereria administrativa
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4.2 Aplicacions

Paper de carta

Format

210 mm x 297 mm

Signatura Institucional

Colors: Negre

Mida: 54 mm de llarg

Districte o Entitat

Tipografia: Trade Gothic Bold Two / cos 7,5 / interlineat =9 / text bandera dreta

Color: Negre

Departament Districte o Entitat

Tipografia: Trade Gothic / cos 7 / interlineat =9 / text bandera dreta

Color: Negre

Nom propi

Tipografia: Trade Gothic Bold Two / cos 7,5 / interlineat =9 / text bandera dreta

Color: Negre

Càrrec

Tipografia: Trade Gothic / cos 7 / interlineat =9 / text bandera dreta

Color: Negre

Espai en blanc

Tipografia: interlineat =4,5

Informació

Tipografia: Trade Gothic / cos 7 / interlineat =9 / text bandera dreta

Números: Trade Gothic / cos 6,5 / interlineat =9 / text bandera dreta

Tabulador (números): 2,8 mm

Color: Negre



Districte de les Corts

Comunicació i Qualitat

Maribel Roca Viñals

Cap del Departament

Plaça Comas, 18

08028 Barcelona

T. 93 291 64 59

F. 93 291 64 64

mrubio@bcn.cat

www.bcn.cat

4 Aplicació de la Signatura Institucional en la papereria bàsica de l’estructura executiva i la papereria administrativa
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Districte de les Corts

Comunicació i Qualitat

Maribel Roca Viñals

Cap del Departament

Plaça Comas, 18

08028 Barcelona

T. 93 291 64 59

F. 93 291 64 64

mrubio@bcn.cat

www.bcn.cat
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4.2 Aplicacions

Paper de carta amb convivència amb òrgans autònoms municipals (instituts i empreses municipals)

Els logotips dels òrgans autònoms municipals s’han de situar sempre en l’espai delimitat de 27 mm x

9,5 mm que marca la llargada o amplada màxima. En cap cas pot excedir aquest espai. Els logotips s’han

d’aplicar sempre recolzats en la part superior esquerra de l’espai reservat. Quan el logotip aplicat sigui 

extremadament apaïsat, s’ha d’intentar centrar la marca dins l’espai delimitat.

Aplicació de la Signatura Institucional en la papereria bàsica de l’estructura executiva i la papereria administrativa

9,5 mm

27 mm

3 mm

27 mm

Institut Municipal Parcs i

Jardins

Comunicació i Qualitat

Maribel Roca Viñals

Cap del Departament

Plaça Comas, 18

08028 Barcelona

T. 93 291 64 59

F. 93 291 64 64

mrubio@bcn.cat

www.bcn.cat
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4.2 Aplicacions

Targeta

Format

95 mm x 55 mm

Signatura Institucional

Colors: Negre

Mida: 44 mm de llarg

Districte o Entitat

Tipografia: Trade Gothic Bold Two / cos 7,5 / interlineat =9 / text bandera dreta

Color: Negre

Departament Districte o Entitat

Tipografia: Trade Gothic / cos 7 / interlineat =9 / text bandera dreta

Color: Negre

Nom propi

Tipografia: Trade Gothic Bold Two / cos 7,5 / interlineat =9 / text bandera dreta

Color: Negre

Càrrec

Tipografia: Trade Gothic / cos 7 / interlineat =9 / text bandera dreta

Color: Negre

Espai en blanc

Tipografia: interlineat =4,5

Informació

Tipografia: Trade Gothic / cos 7 / interlineat =9 / text bandera dreta

Números: Trade Gothic / cos 6,5 / interlineat =9 / text bandera dreta

Tabulador (números): 2,8 mm

Color: Negre

Aplicació de la Signatura Institucional en la papereria bàsica de l’estructura executiva i la papereria administrativa

Districte de les Corts

Comunicació i Qualitat

Maribel Roca i Viñals

Cap del Departament

Plaça Comas, 18

08028 Barcelona

T. 93 291 64 59

F. 93 291 64 64

mrubio@bcn.cat

www.bcn.cat

88 mm

8 mm

7 mm

44 mm

8 mm

0 mm

0 mm
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4.2 Aplicacions

Targeta en convivència amb òrgans autònoms municipals (instituts i empreses municipals)

Els logotips dels òrgans autònoms municipals s’han de situar sempre en l’espai delimitat de 22 mm x

8 mm que marca la llargada o amplada màxima. En cap cas pot excedir aquest espai. Els logotips s’han 

d’aplicar sempre recolzats en la part superior esquerra de l’espai reservat. Quan el logotip aplicat sigui 

extremadament apaïsat, s’ha d’intentar centrar la marca dins l’espai delimitat.

Aplicació de la Signatura Institucional en la papereria bàsica de l’estructura executiva i la papereria administrativa

Districte de les Corts

Comunicació i Qualitat

Maribel Roca i Viñals

Cap del Departament

Plaça Comas, 18

08028 Barcelona

T. 93 291 64 59

F. 93 291 64 64

mrubio@bcn.cat

www.bcn.cat
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Institut Municipal Parcs i

Jardins

Comunicació i Qualitat

Maribel Roca i Viñals

Cap del Departament

Plaça Comas, 18

08028 Barcelona

T. 93 291 64 59

F. 93 291 64 64
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www.bcn.cat

Districte de les Corts

Comunicació i Qualitat

Maribel Roca i Viñals

Cap del Departament

Plaça Comas, 18

08028 Barcelona

T. 93 291 64 59

F. 93 291 64 64

mrubio@bcn.cat
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08028 Barcelona
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mrubio@bcn.cat

www.bcn.cat
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4.2 Aplicacions

Sobres

Formats

Sobre americà (225 mm x 115 mm) / sobre B5 (176 mm x 230 mm) / sobre B4 (324 mm x 230 mm) /

sobre carta (176 mm x 120 mm)

Signatura Institucional

Colors: Negre.

Mida: 54 mm de llarg.

Aplicació de la Signatura Institucional en la papereria bàsica de l’estructura executiva i la papereria administrativa
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15 mm

54 mm

15 mm

0 mm

0 mm



SOBRE AMERICÀ

SOBRE DIN-A5

SOBRE DIN-A4
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4.3 Signatura Institucional de la papereria administrativa

Colors: Negre.

Aplicacions: tota la papereria administrativa.

Formats

DIN A4

62 mm (longitud)

DIN A5

50 mm (longitud)

Grandària mínima

44 mm (longitud)

Aplicació de la Signatura Institucional en la papereria bàsica de l’estructura executiva i la papereria administrativa
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4.3 Signatura Institucional de la papereria administrativa

Exemple 1: DIN-A5

128 mm

10 mm 50 mm
espai informatiu

0 mm

0 mm
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4.3 Signatura Institucional de la papereria administrativa

Exemple 2: DIN-A4
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4.4 Aplicacions habituals

Targetó

Format

148 mm x 105 mm

Signatura Institucional

Colors: Negre

Mida: 44 mm de llarg

Districte o entitat

Tipografia: Trade Gothic Bold Two / cos 7,5 / interlineat =9 / text bandera dreta

Color: Negre

Departament, districte o entitat (en cas d’aparèixer)

Tipografia: Trade Gothic / cos 7 / interlineat =9 / text bandera dreta

Color: Negre

Nom propi

Tipografia: Trade Gothic Bold Two / cos 7,5 / interlineat =9 / text bandera dreta

Color: Negre

Càrrec

Tipografia: Trade Gothic / cos 7 / interlineat =9 / text bandera dreta

Color: Negre

Espai en blanc

Tipografia: interlineat =4,5

Informació

Tipografia: Trade Gothic / cos 7 / interlineat =9 / text bandera dreta

Números: Trade Gothic / cos 6,5 / interlineat =9 / text bandera dreta

Tabulador (números): 2,8 mm

Color: Negre

92 mm

12 mm 112 mm

Districte de les Corts

Comunicació i Qualitat

Maribel Roca Viñals

Cap del Departament

Plaça Comas, 18

08028 Barcelona

T. 93 291 64 59

F. 93 291 64 64

mrubio@bcn.cat

www.bcn.cat
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0 mm

0 mm



Per a qualsevol informació o consulta sobre el contingut i ús del Manual de l’Ajuntament de Barcelona 

podeu consultar amb:

Departament d’Imatge i Producció editorial

Telèfon: 93 402 31 00

Correu electrònic: imatge@bcn.cat

www.bcn.cat/publicacions/ReglamentNormativa/ReglamentNormativa.htm
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Aplicació de la Signatura Institucional

en comunicació i editorial



5 Aplicació de la Signatura Institucional en comunicació i editorial

5.1 Signatura Institucional en comunicació i editorial (consulteu llibret núm. 1)

Colors: Pantone 186 / Negre.

En el cas que l’edició vagi a dues tintes (negre + una altra) s’imposa el negre a l’hora d’aplicar la Signatura 

Institucional de l’Ajuntament. En el cas que cap de les dues tintes sigui el negre, la Signatura s’ha d’aplicar

en qualsevol de les dues de manera uniforme com es mostra a continuació (aplicació a una sola tinta).

En el cas que l’edició vagi a una sola tinta la Signatura Institucional de l’Ajuntament s’ha d’aplicar amb 

aquesta, sigui quina sigui.



5 Aplicació de la Signatura Institucional en comunicació i editorial

5.1 Signatura Institucional en comunicació i editorial

Aplicacions incorrectes.



5 Aplicació de la Signatura Institucional en comunicació i editorial

5.2 Codi comunicació

Aplicació

El codi de comunicació i editorial de l’Ajuntament de Barcelona es construeix situant l’escut a sang a 

la part esquerra del suport i allargant horitzontalment la franja negra fins a l’extrem esquerre del format

(sigui el que sigui).



5 Aplicació de la Signatura Institucional en comunicació i editorial

la teva gent,la teva ciutat,el teu ajuntament.

5.2 Codi comunicació

Aplicació

El codi de la Signatura Institucional pot oscil·lar en vertical segons les necessitats i el criteri del 

dissenyador.

IMPORTANT: En cas que el fons de l’aplicació es pugui confondre amb algun dels dos colors d’aquesta

versió de la Signatura Institucional, una línia blanca (de gruix variable depenent de les característiques

de l’aplicació i el criteri del dissenyador) ha de separar la Signatura Institucional de les imatges de 

l’aplicació.

la teva gent,la teva ciutat,el teu ajuntament.

la teva gent,la teva ciutat,
el teu ajuntament.
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5.3 Codi comunicació

Grandàries

Alçada pastilla = 5% de l’alçada del suport (excepte banderoles)

Funda CD/DVD

8 mm

Tríptic (100 x 210 mm)

10 mm

DIN-A5

10 mm

DIN-A4

15 mm

DIN-A3

21 mm

400 x 600 mm

30 mm

700 x 1000 mm

50 mm

banderola (900 x 1200 mm)

170 mm (10% de l’alçada de la banderola)

opi (1250 x 1750 mm)

88 mm

Aplicació de la Signatura Institucional en comunicació i editorial

5%

100%
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5.3 Codi comunicació

Grandàries

En formats molt verticals, l’alçada de la pastilla = 2,5% de l’alçada del suport (aprox.)

En formats molt horitzontals, l’alçada de la pastilla = 7,5% de l’alçada del suport (aprox.)

Aplicació de la Signatura Institucional en comunicació i editorial

2,5%

100%

7,5%

100%
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5.4 Codi comunicació

Banderoles dobles

En banderoles, la franja de la signatura incrementa la seva grandària al 10% del total de l’alçada del 

suport; d’aquesta manera millora la visibilitat i la presència de la Signatura Institucional.

Aplicació de la Signatura Institucional en comunicació i editorial

BANDEROLA 1 BANDEROLA 2
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5.5 Codi de comunicació en convivència amb altres institucions i empreses privades

El Manual defineix un espai específic per a cada un dels logotips d’acord amb la seva funció i naturalesa.

Aplicació de la Signatura Institucional en comunicació i editorial

espònsors/
empreses

instituts/
empreses municipals

sectors/districtes
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5.5 Codi de comunicació en convivència amb altres institucions i empreses privades

En cas que apareguin moltes marques de tercers, la franja podrà ser ubicada tant a l'extrem superior 

com a l’inferior del format (vegeu 5.2) en funció del criteri del dissenyador per tal de fer ressaltar la 

visibilitat de la Signatura Institucional i l'ordre jeràrquic de les marques.

Aplicació de la Signatura Institucional en comunicació i editorial
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5.6 Aplicació de l’adreça web dins el codi de comunicació

En cas que es vulgui aplicar l’adreça web de l’Ajuntament (www.bcn.cat), aquesta adreça s’ha de col·locar

a la part dreta seguint les proporcions definides.

S’ha de aplicar sempre que cap signant acompanyi l’Ajuntament i sense caràcter d’obligatorietat.

Aplicació de la Signatura Institucional en comunicació i editorial

x/2

xwww.bcn.cat
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5.7 Signatura dels òrgans centrals municipals (sectors i districtes) quan l'emissor principal és l'Ajuntament

Els òrgans centrals municipals són els únics que poden aparèixer dins la franja del codi de comunicació

i s’han de situar a la part dreta de la franja seguint les proporcions definides i en tots el casos.

Aplicació de la Signatura Institucional en comunicació i editorial

x/2

x
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5.7 Signatura dels òrgans centrals municipals (sectors i districtes) quan l'emissor principal és l'Ajuntament

Aplicacions incorrectes.

Aplicació de la Signatura Institucional en comunicació i editorial

Sector d’Urbanisme / Districte de l’Eixample
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5.8 Signatura dels òrgans autònoms municipals (instituts i empreses municipals) quan l'emissor

principal és l'Ajuntament

Les marques s’han d’aplicar en l’espai i proporcions definits.

Aplicació de la Signatura Institucional en comunicació i editorial

x/5

x/5

x/2

x

x

x/2
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5.8 Signatura dels òrgans autònoms municipals (instituts i empreses municipals) quan l'emissor

principal és l'Ajuntament

Aplicacions incorrectes.

Aplicació de la Signatura Institucional en comunicació i editorial
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5.9 Codi de comunicació en convivència amb tercers en formats superiors o iguals a DIN-A4

Les marques s’han d’aplicar en l’espai i proporcions definits.

Aplicació de la Signatura Institucional en comunicació i editorial

x

x/5

x/5

x

x/2

Generalitatde Catalunya
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5.9 Codi de comunicació en convivència amb tercers en formats superiors o iguals a DIN-A4

Aplicacions incorrectes.

Aplicació de la Signatura Institucional en comunicació i editorial
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5.10 Codi de comunicació en convivència amb tercers en formats inferiors o iguals a DIN-A4

En formats petits com tríptics, etc., els logotips de tercers han de signar al dors del suport, i s’ha de 

deixar lliure la part del davant del document per a la Signatura Institucional de l’Ajuntament.

Aplicació de la Signatura Institucional en comunicació i editorial
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5.11 Signatura de l’Ajuntament en la comunicació d’activitats o serveis compartits amb tercers

(on l’Ajuntament no és l’emissor principal)

En aquests casos, s’ha d’aplicar la versió en positiu d’aquesta versió (a una tinta) de la Signatura 

Institucional de l’Ajuntament (consulteu llibret núm. 1).

Amb tercers, signa exclusivament l’Ajuntament sense cap servei municipal més.

Aplicació de la Signatura Institucional en comunicació i editorial
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5.11 Signatura de l’Ajuntament en la comunicació d’activitats o serveis compartits amb tercers

(on l’Ajuntament no és l’emissor principal)

Aplicacions incorrectes.

Aplicació de la Signatura Institucional en comunicació i editorial
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5.12 Signatura Institucional en publicacions editades per l’Ajuntament de Barcelona

Contracoberta

Grandària Signatura Institucional: l’alçada equival al 5% de l’alçada del format.

Disposició Signatura Institucional: a la zona inferior. La disposició exacta respecte als marges queda 

oberta a les necessitats del disseny de la publicació.

Llom

Grandària escut: la que requereixi el llom. Si és possible, s’ha de mantenir la mateixa grandària d’escut

que hi ha a la contracoberta.

Disposició escut: a la mateixa alçada que la Signatura Institucional de la contracoberta

Portadella

Grandària Signatura Institucional: igual que el de la contracoberta.

Disposició Signatura Institucional: igual que a la contracoberta.

Aplicació de la Signatura Institucional en comunicació i editorial

PORTADA LLOM CONTRAPORTADA

PORTADELLA
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5.13 Signatura de les publicacions quan edita l’Ajuntament de Barcelona en col·laboració amb un òrgan 

autònom municipal

Contracoberta

Grandària Signatura Institucional: l’alçada equival al 5% de l’alçada del format.

Disposició Signatura Institucional: a la zona inferior. La disposició respecte als marges queda oberta a

les necessitats del disseny de la publicació.

Llom

Grandària escut: la que requereixi el llom. Si és possible, s’ha de mantenir la mateixa grandària d’escut

que hi ha a la contracoberta.

Disposició escut: a la mateixa alçada que la Signatura Institucional de la contracoberta.

Portadella

Grandària Signatura Institucional: igual que el de la contracoberta.

Disposició Signatura Institucional: a la zona inferior. Depenent de la convivència amb l’altre logotip.

Grandària logotip òrgan gestor: mateixa alçada que l’escut de l’Ajuntament de Barcelona.

Disposició logotip òrgan gestor: a la zona inferior, alineat amb la Signatura Institucional de l’Ajuntament.

Aplicació de la Signatura Institucional en comunicació i editorial

PORTADA LLOM CONTRAPORTADA

PORTADELLA



5 Aplicació de la Signatura Institucional en comunicació i editorial

5.14 Signatura de les publicacions quan edita l’Ajuntament de Barcelona amb una editorial externa

Contracoberta

Grandària Signatura Institucional: l’alçada equival al 5% de l’alçada del format.

Disposició Signatura Institucional: a la zona inferior. La disposició respecte els marges queda oberta a

les necessitats del disseny de la publicació.

Grandària logotip coeditor: l’alçada és igual a l’alçada de l’escut de l’Ajuntament.

Disposició logotip coeditor: a la zona inferior, a la mateixa alçada que la Signatura Institucional de 

l’Ajuntament. La disposició respecte els marges queda oberta a les necessitats del disseny de la publicació.

Llom

Grandària escut: el que requereixi el llom. Si és possible, s’ha de mantenir la mateixa grandària d’escut

que el de la contracoberta.

Disposició escut: a la mateixa alçada que la Signatura Institucional de la contracoberta.

Grandària logo coeditor: mateixa amplada que l’escut de l’Ajuntament.

Disposició logo coeditor: en la part superior del llom, a la mateixa distància del marge superior que 

l’escut del marge inferior.

Portadella

Grandària Signatura Institucional: igual que el de la contracoberta.

Disposició Signatura Institucional: a la zona inferior, depenent de la convivència amb l’altre logotip.

Grandària logotip coeditor: mateixa alçada que l’escut de l’Ajuntament de Barcelona.

Disposició logotip coeditor: a la zona inferior, alineat amb la Signatura Institucional de l’Ajuntament.
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PORTADA LLOM
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CONTRAPORTADA
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5.15 Aplicació de la Signatura Institucional en publicitat administrativa

Aplicació de la Signatura Institucional en comunicació i editorial
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5.16 Signatura Institucional excepcional dels sectors, regidories, districtes i instituts (consultar llibret núm. 

6 per a mides i proporcions).

Aplicació de la Signatura Institucional en comunicació i editorial

Gràcia

Les Corts

Ciutat Vella

Nou Barris

Eixample

Sant Andreu

Sant Martí

Sants - Montjuïc

Sarrià - Sant Gervasi

Horta - Guinardó

Gràcia

Les Corts

Ciutat Vella

Nou Barris

Eixample

Sant Andreu

Sant Martí

Sants - Montjuïc

Sarrià - Sant Gervasi

Horta - Guinardó



Urbanisme
i Infrastructures

Serveis Urbans
i Medi Ambient

Institut Municipal de
Persones amb Discapacitat

Institut Municipal
d’Hisenda de Barcelona

Ciutat Sostenible

Institut Municipal
d’Hisenda de Barcelona

Institut Municipal de
Persones amb Discapacitat

Nous Usos del Temps

Serveis Generals

Serveis Personals

Urbanisme
i Infrastructures

Serveis Urbans
i Medi Ambient

Promoció Econòmica

Seguretat i Mobilitat

5

5.16 Signatura Institucional excepcional dels sectors, regidories, districtes i instituts (consultar llibret núm. 

6 per a mides i proporcions).

Aplicació de la Signatura Institucional en comunicació i editorial

Serveis Generals

Serveis Personals

Ciutat Sostenible

Nous Usos del Temps

Promoció Econòmica

Seguretat i Mobilitat
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5.17 Signatura Institucional en els anuncis de televisió, cinema i multimèdia

En aquest apartat s’apunta de forma breu la manera d’aplicar la Signatura Municipal en anuncis de 

televisió, cinema i multimèdia (en referència al tamany de la Signatura en relació amb el tamany de 

la pantalla, sigui quina sigui la proporció d’aquesta).

Aplicació de la Signatura Institucional en comunicació i editorial

OPCIÓ 1 OPCIÓ 2

1/3 1/3

1/2 1/2



Per a qualsevol informació o consulta sobre el contingut i ús del Manual de l’Ajuntament de Barcelona 
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Departament d’Imatge i Producció editorial

Telèfon: 93 402 31 00

Correu electrònic: imatge@bcn.cat
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Aplicació de la Signatura Institucional

en elements de retolació



6.1 Introducció

La senyalització és un sistema de comunicació que utilitza signes tipogràfics i/o gràfics, amb color i forma.

La seva funció primordial és orientar, informar i situar. Està compost d’un missatge (contingut) i una forma

(contenidor).

El missatge ha de ser comprensible i la forma ha de valorar-se en relació a l’espectador i al seu entorn,

col·laborant d’aquesta manera a la racionalització de l’espai públic.

Aquest capítol ha de ser consultat al mateix temps que el capítol de la identitat visual, perquè el conjunt

sigui visualment harmònic i respecti els criteris establerts.

Qualsevol variació respecte a les normes indicades en aquest Manual haurà de consultar-se amb el departament

d’Imatge Municipal.

Àmbit d’aplicació

L’àmbit d’aplicació d’aquest capítol comprèn la senyalització i retolació, tant interior com exterior, dels edificis

de titularitat municipal o similars.

Definició dels criteris bàsics

A més de les normes d’utilització de tipografies, colors, fletxes, pictogrames, formats i mides, en aquest

capítol s’especificaran, en cada cas, les qüestions de detall de construcció i fabricació, de suports i ancoratges.

Normes tipogràfiques

S’ha d’utilitzar la tipografia normativa de la identitat, Trade Gothic Bold Two, Trade Gothic Regular, en

majúscules i minúscules com a norma general.

En tots els casos, els textos s’han d’alinear per l’esquerra.

Utilització del color

Els colors utilitzats seran: vermell (Pantone 186), negre i blanc. Les proporcions d’utilització es determinaran

en cada cas, segons els exemples indicats.

Fletxes direccionals i pictogrames

La fletxa és un element gràfic que defineix un sentit.

La fletxa té vuit posicions possibles segons el sentit que s’indiqui i ha d’anar inscrita dins d’un quadrat de

color vermell, en color blanc.

Només es poden utilitzar els pictogrames establerts, en color negre sobre fons blanc.

Encara que les comunicacions es facin preferentment amb text, en certs casos la utilització dels pictogrames

ofereix una major capacitat de comunició superior, perquè superen barreres lingüístiques.

Formats i mides

Els formats seran sempre rectangulars, modulars i normatitzats.

Els rètols interiors, directoris de vestíbul i planta, han de ser rectangulars. La mida dependrà de la distància

del receptor i de la quantitat d’informació.

Suports informatius i ancoratges

Els suports informatius han de ser de material rígid.

L’ancoratge s’ha de fer per mitjà d’un suport de fixació a la paret, de material rígid. En cap cas poden ser

visibles els elements de fixació.

Retolacions especials

En portes o separacions de vidre, el símbol de l’Ajuntament de Barcelona s’ha d’aplicar de dues maneres:

Sobre vidre transparent: en adhesiu opal frost (simulació vidre gravat).

Sobre vidre glaçat: en adhesiu blanc.

6 Aplicació de la Signatura Institucional en elements de retolació
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6.1 Senyalització exterior

Exemple: Plafó de 97,5 cm x 45 cm

La ubicació i proporció entre els diferents elements es defineixen en relació a dues variables: X i Y.

Colors

negre / pantone 186 / blanc

Mides referència

Alçada Signatura Institucional Ajuntament

x (15 mm   )

Tipografia Ajuntament

y (15 pt)

Tipografia Informació (districtes, instituts, etc.)

4y/3 (20 pt)

Alçada logotips

= tipografia informació

Opció 1 (només text)

Opció 2 (text + logotip)

Aplicació de la Signatura Institucional en elements de retolació

Característiques tipogràfiques

Signatura Institucional Ajuntament

Trade Gothic BoldTwo

Districtes/Sectors/Instituts/etc...

Trade Gothic BoldTwo

Departaments

Trade Gothic

Nou Barris

x

2,5 x

x 5,5x

(centrar en 2,5x   )

cos: y

x/2

cos=4y/3

Nou Barris

x

2x

x 5,5x

cos: 4y/3

(centrar en 2x   )

cos: y



6.1 Senyalització exterior

Proporcions

La normativa pel que fa referència al creixement del suport depenent de la quantitat de text que 

aquest contingui (tenint en compte que la representació gràfica de la identitat visual d’Instituts o 

qualsevol altre estament es considera que ocupa l’espai d’una línia de text), segueix els següents criteris.

1 línia text=3x

2 línies text=1 línia text+logotip=3,5x

3 línies text=2 línia text+logotip=4x

4 línies text=5 línia text+logotip=4,5x

5 línies text=6 línia text+logotip=5x

Material: Rígid. Gruix mínim, 6 mm.

a) metacrilat, serigrafiat per la cara interior.

b) opac, alumini amb cantells bisellats, serigrafiat per la cara exterior.

Ancoratge: Invisible.

Emplaçament: Col·locat a una alçada del terra de 160 cm, aproximadament.

Exemple 1: 1 línia text=3x

Exemple 2: 2 línies text=1 línia text+logotip=3,5x

6 Aplicació de la Signatura Institucional en elements de retolació

Eixample

Eixample



6 Aplicació de la Signatura Institucional en elements de retolació

6.1 Senyalització exterior. Proporcions

Exemple 3: 2 línies text=1 línia text+logotip=3,5x

Exemple 4: 3 línies text=2 línia text+logotip=4x

Sant Andreu
Can Fabra

Sant Andreu
Can Fabra
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6.1 Senyalització exterior. Proporcions

Exemple 5: 3 línies text=2 línia text+logotip=4x

Exemple 6: 4 línies text=3 línia text+logotip=4,5x

Mercats de Barcelona
Institut Municipal de
Mercats de Barcelona

Mercats de Barcelona
Institut Municipal de
Mercats de Barcelona

Aplicació de la Signatura Institucional en elements de retolació
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6.1 Senyalització exterior. Proporcions

Exemple 7: 4 línies text=3 línia text+logotip=4,5x

Exemple 8: 5 línies text=4 línia text+logotip=5x

Aplicació de la Signatura Institucional en elements de retolació
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6.2 Senyalització interior

Directori general vestíbul i accessos (exemple de 60 cm x 66 cm)

Informa sobre la situació dels serveis per planta.

L’ordre de lectura ha de ser sempre d’esquerra a dreta i de baix a dalt.

El marge interior del rètol s’ha d’instal·lar a 120 cm del terra.

El suport es construeix amb làmines independents de 60 i 40 mm d’alçada. Aquest sistema modular permet

ajustar el suport a les necessitats concretes de senyalització.

Colors

negre / pantone 186 / blanc

Mida làmina mat A: 60 mm

Mida làmina mat B: 40 mm

Aplicació de la Signatura Institucional en elements de retolació

Característiques tipogràfiques

Planta

Trade Gothic BoldTwo/72 pt

Direccionals

Trade Gothic/70 pt

Divisió de Serveis Tècnics

Actuació a la Via Pública (inspecció)

Manteniment

Regidoria

Consellers

Gerència

Secretaria Tecnicojurídica

Comunicació i Qualitat

Administració

Sala de Plens

Oficina d’Atenció al Ciutadà

Llicències d’obres, instal·lacions i activitats

A

B

B B/2 B/2

Centrar en A

Centrar en B

Oficina d’Atenció al Ciutadà

Llicències d’obres, instal·lacions i activitats
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6.2 Senyalització interior

Directori de planta baixa (exemple de 60 cm x 66 cm)

Les fletxes només s’han d’incloure per a senyalitzar el que es trobi a nivell de la planta on s’ubica el suport.

Aplicació de la Signatura Institucional en elements de retolació

2a PLANTA

Divisió de Serveis Tècnics

Actuació a la Via Pública (inspecció)

Manteniment

1a PLANTA

Regidoria

Consellers

Gerència

Secretaria Tecnicojurídica

Comunicació i Qualitat

Administració

Sala de Plens

PLANTA BAIXA

Oficina d’Atenció al Ciutadà

Llicències d’obres, instal·lacions i activitats
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6.2 Senyalització interior

Directori de 1a planta (exemple de 60 cm x 66 cm)

Les fletxes només s’han d’incloure per a senyalitzar el que es trobi a nivell de la planta on s’ubica el suport.

Aplicació de la Signatura Institucional en elements de retolació

2a PLANTA

Divisió de Serveis Tècnics

Actuació a la Via Pública (inspecció)

Manteniment

1a PLANTA

Regidoria

Consellers

Gerència

Secretaria Tecnicojurídica

Comunicació i Qualitat

Administració

Sala de Plens

PLANTA BAIXA

Oficina d’Atenció al Ciutadà

Llicències d’obres, instal·lacions i activitats
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6.2 Senyalització interior

Directori de 2a planta (exemple de 60 cm x 66 cm)

Les fletxes només s’han d’incloure per a senyalitzar el que es trobi a nivell de la planta on s’ubica el suport.

Aplicació de la Signatura Institucional en elements de retolació

2a PLANTA

Divisió de Serveis Tècnics

Actuació a la Via Pública (inspecció)

Manteniment

1a PLANTA

Regidoria

Consellers

Gerència

Secretaria Tecnicojurídica

Comunicació i Qualitat

Administració

Sala de Plens

PLANTA BAIXA

Oficina d’Atenció al Ciutadà

Llicències d’obres, instal·lacions i activitats
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6.3 Senyalització interior

Rètols específics de serveis municipals

Identifica un lloc concret i específic amb tipografia o pictograma.

Colors: Negre, blanc i vermell (Pantone 18, RAL 3020).

Tipografia: Trade Gothic Bold Two, en majúscules i minúscules. Els textos alineats a l’esquerra.

Material: Suport opac rígid amb cantells bisellats. Gruix de 3 mm.

Ancoratge: Invisible.

Emplaçament: Col·locat a una alçada del terra de 170 cm, aproximadament. Situat preferentment al lateral

del marc de la porta.

Tipografia: Trade Gothic BoldTwo / 150 pt / interlineat 0

Llargada mínima de les plaques: 60 cm

Aplicació de la Signatura Institucional en elements de retolació

Manteniment Manteniment Manteniment

Manteniment

Projectes i Gestió de Sòl

Arxiu administratiu

10 cm

10 cm

60 cm

5 cm

20 cm

2cm

20 cm

15 cm

10 cm 5 cm

60 cm

Arxiu
administratiu

10 cm 5 cm

Arxiu
administratiu
de l’Ajuntament

20 cm

60 cm



6 Aplicació de la Signatura Institucional en elements de retolació

6.3 Senyalització interior

Pictogrames

La família de pictogrames utilitzada és la de l’American Institute of Graphic Arts (AIGA).



Per a qualsevol informació o consulta sobre el contingut i ús del Manual de l’Ajuntament de Barcelona 

podeu consultar amb:

Departament d’Imatge i Producció editorial

Telèfon: 93 402 31 00

Correu electrònic: imatge@bcn.cat

www.bcn.cat/publicacions/ReglamentNormativa/ReglamentNormativa.htm



Aplicació de la Signatura Institucional

en la senyalització d’obres



Aplicació de la Signatura Institucional en la senyalització d’obres

7.1 Tanca d’informació per a obres i espais públics

Criteris generals

A continuació es mostra l’estructura base sobre la qual es construeixen els suports de senyalització de 

l’Ajuntament per a obres i espais públics.

S’han definit diferents espais per tal de jerarquitzar la informació i facilitar la funcionalitat.

En qualsevol altre format cal respectar l’ordre i la jerarquia generades pels espais reservats.

espai reservat:
Signatura Institucional

espai reservat:
gestors municipals

espai reservat:
text informatiu + dates

espai reservat:
empreses externes

Extensió de la xarxa de recollida
pneumàtica soterrada de residus
sòlids des del carrer Lluna fins
a la central, a l’illa de la Rambla
del Raval



Aplicació de la Signatura Institucional en la senyalització d’obres

7.1 Tanca d’informació per a obres i espais públics

Proporcions de referència

La normativa de composició de la senyalització parteix de 3 mides de referència (x, y, z) i les seves respectives

proporcions que defineixen les grandàries tipogràfiques i les correctes distàncies i ubicació dels elements.

En qualsevol altre format cal respectar les proporcions.

Y = cos tipografia “Ajuntament de Barcelona”

Z = Alçada en mil·límetres
de la caixa alta del

text informatiu

X = alçada pastilla
Signatura Institucional

Extensió de la xarxa de recollida
pneumàtica soterrada de residus
sòlids des del carrer Lluna fins
a la central, a l’illa de la Rambla
del Raval



cos: 3y/4

(centrar en 3x/2   )

cos: 5y/3

(alçada caixa alta = z)

cos tipografia = y

cos: 3y/4

(centrar en 3x/2   )

alçada dels logotips= z

3x/2

= x

3x/2

x

x/8

cos: y

Aplicació de la Signatura Institucional en la senyalització d’obres

7.1 Tanca d’informació per a obres i espais públics

Exemple 1: 4 metres x 4,5 metres

Colors

negre / pantone 186 / blanc

Mides de referència

Pastilla Ajuntament:

x (400 mm   )

Tipografia Ajuntament:

y (380 pt)

Mida caixa alta del text informatiu:

z (163 mm   )

Característiques tipogràfiques

Signatura Institucional

Trade Gothic BoldTwo

Districtes/Sectors/Instituts/etc...

Trade Gothic BoldTwo

Text informatiu

Trade Gothic BoldTwo / + 85 interlineat

Lloc

Trade Gothic / + 50 interlineat

Data

Trade Gothic BoldTwo / + 50 interlineat

Altres entitats col·laboradores

i empreses privades informatiu

Trade Gothic / Trade Gothic BoldTwo /

+ 300 interlineat

Extensió de la xarxa de recollida
pneumàtica soterrada de residus
sòlids des del carrer Lluna fins
a la central, a l’illa de la Rambla
del Raval



cos: 3y/4

(centrar en 7x/4   )
7x/4

  = z

Aplicació de la Signatura Institucional en la senyalització d’obres

7.1 Tanca d’informació per a obres i espais públics

Exemple 2: 4 metres x 4,5 metres

Extensió de la xarxa de recollida
pneumàtica soterrada de residus
sòlids des del carrer Lluna fins
a la central, a l’illa de la Rambla
del Raval



2 línies de text 3 línies de text

4 línies de text 5 línies de text

Aplicació de la Signatura Institucional en la senyalització d’obres

7.1 Tanca d’informació per a obres i espais públics

Exemple 1 amb diferents quantitats de text

Extensió de la xarxa de recollida
pneumàtica soterrada de residus
sòlids des del carrer Lluna fins
a la Rambla del Raval

Extensió de la xarxa de recollida
pneumàtica soterrada de residus
sòlids des del carrer Lluna fins
a la central, a l’illa de la Rambla
del Raval



espai reservat:
Signatura Institucional

espai reservat:
gestors municipals

espai reservat:
text informatiu

espai reservat:
dates i empreses externes

Aplicació de la Signatura Institucional en la senyalització d’obres

7.2 Tanca d’informació per a obres i espais públics

Criteris generals

A continuació es mostra l’estructura base sobre la qual es construeixen els suports de senyalització de 

l’Ajuntament per a obres i espais públics.

S’han definit diferents espais per tal de jerarquitzar la informació i facilitar la funcionalitat.

En qualsevol altre format cal respectar l’ordre i la jerarquia generades pels espais reservats.



  = zcos: y

2 línies de text 4 línies de text

Aplicació de la Signatura Institucional en la senyalització d’obres

7.2 Tanca d’informació per a obres i espais públics

Exemple 1: 2,7 metres x 2 metres

Colors

negre / pantone 186 / blanc

Mides de referència

Pastilla Ajuntament:

x (300 mm   )

Tipografia Ajuntament:

y (290 pt)

Mida caixa alta del text informatiu:

z (124 mm   )

Exemple 3 amb diferents quantitats de text

Característiques tipogràfiques

Signatura Institucional

Trade Gothic BoldTwo

Districtes/Sectors/Instituts/etc...

Trade Gothic BoldTwo

Text informatiu

Trade Gothic BoldTwo / + 85 interlineat

Lloc

Trade Gothic / + 50 interlineat

Data

Trade Gothic BoldTwo / + 50 interlineat

cos: 3y/4

(centrar en 4x/3   )

cos: 5y/3

cos: 3y/4

(centrar en 2x   )
3x/2

4x/3

x

x/10



cos: 3y/4

(centrar en 4x/3   )

cos: 5y/3

cos: 3y/4

centrar en x 3x/2

4x/3

x

x/10

x/2

  = zy

1 línies de text 2 línies de text

Aplicació de la Signatura Institucional en la senyalització d’obres

7.2 Tanca d’informació per a obres i espais públics amb entitats colaboradores i empreses privades

Exemple 2: 2,7 metres x 2 metres

Colors

negre / pantone 186 / blanc

Mides de referència

Pastilla Ajuntament:

x (300 mm   )

Tipografia Ajuntament:

y (290 pt)

Mida caixa alta del text informatiu:

z (124 mm   )

Exemple 2 amb diferents quantitats de text

Característiques tipogràfiques

Signatura Institucional

Trade Gothic BoldTwo

Districtes/Sectors/Instituts/etc...

Trade Gothic BoldTwo

Text informatiu

Trade Gothic BoldTwo / + 85 interlineat

Lloc

Trade Gothic / + 50 interlineat

Data

Trade Gothic BoldTwo / + 50 interlineat



Aplicació de la Signatura Institucional en la senyalització d’obres

7.3 Tanques mòbils de senyalització d’obres

Opció A

Opció B



Aplicació de la Signatura Institucional en la senyalització d’obres

7.4 Cartes i notificacions veïnals d’obres

Format cartes: DIN-A4

obres

Jordi Hereu
L’Alcalde de Barcelona

aliniat



Aplicació de la Signatura Institucional en la senyalització d’obres

7.4 Cartes i notificacions veïnals d’obres

Format notificacions veïnals: DIN-A3 o DIN-A4.

Us comuniquem que a partir del dia 12 de novembre
de 1996 comencem les obres d’ampliació de les
voreres de La Rambla de les Flors.
El termini d’acabament de les obres està previst per
al mes de gener de 1997.

alineat
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(sectors i districtes).

Guàrdia Urbana

Jose Manuel Díaz i Díaz

Cap de la Divisió Nocturna

C/ de la Guàrdia Urbana 3-5

08004 Barcelona

T. 932 915 053



8.2 Placa

Metall color or (Pantone 871)

Pantone mat 186U

8.3 Cotxe

70

55

Guàrdia Urbana
Ajuntament de Barcelona

 092



8.4 La identitat visual específica per als vehicles

Tipografia Guàrdia Urbana: Franklin Gothic (família)

Color Guàrdia Urbana: Pantone Blue 072

Portes laterals

L’escut es pot desplaçar horitzontalment respecte al logotip.

Versió 1: aplicació en el lateral esquerre en vista frontal.

Versió 2: aplicació en el lateral dret en vista frontal.

Tot i que depenen de les característiques del vehicle, les mides estàndard són: x=829 mm   y=132 mm.

Davant i darrera del vehicle, la mida variarà depenent de les característiques del vehicle.

Versions en negatiu

8.5 El número d’identificació

La mida i la situació variaran depenent de les característiques del vehicle.



8.6 L’escaquer

L'escaquer està format per cairons i, sempre que les característiques del vehicle ho permetin, s’ha d’aplicar a 45º.

Mida

Tot i que depèn de de les característiques del vehicle, la mida estàndard és: x=102 mm.

8.7 L'aplicació del número de telèfon

Situació

S'aplicarà en els laterals (preferentment en l'espai més proper a la part posterior del vehicle).

Mida

Tot i que depèn de les característiques del vehicle, la mida estàndard és: x=63 mm.

8.9 La franja reflectant

Situació

S'aplicarà a la part inferior dels laterals i del darrera del vehicle.

Color

Adhesiu 3M Scotchlite Diamond Grade 3971

Mida

Tot i que depèn de les característiques del vehicle, la mida estàndard és: x=75 mm
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9.1 Identitat visual dels Bombers de Barcelona

Versió en color

Groc: Pantone brillant 123C / Pantone mat 115U /  Adhesiu 3M 220-25, Sunflower /  Ral 1028.

Vermell: Pantone brillant 485C / Pantone mat 485U / Adhesiu Fascal 925 QM, Signal Red / Ral 3020.

Versió en blanc i negre

Quan no sigui possible la reproducció en color, cal utilitzar la versió en blanc i negre.



9.2



9.3 Aplicació de la identitat visual aplicada als vehicles

Codi cromàtic vehicles

Els vehicles d'intervenció són de color vermell a excepció de les portes laterals de cabina i la part superior de 

color blanc.

Els vehicles auxiliars són de color blanc.

Ubicació identitat visual

A les portes laterals de la cabina, aplicació sobre fons blanc.

Mida identitat visual

Sempre que les característiques del vehicle ho permetin, la mida del diàmetre ha de ser de 40 cm.

Situació segell

A la part frontal del vehicle, aplicació sobre fons vermell.

Mida segell

Sempre que les característiques del vehicle ho permetin, la mida del diàmetre ha de ser de 16 cm.



9.4 Aplicació del telèfon d’emergències en vehicles

Situació

S’ha d’aplicar en els laterals (preferentment en l'espai més proper a la part posterior del vehicle) i en la part 

posterior (preferentment centrat).

S’ha d’utilitzar la versió caixa dreta quan el límit més proper del vehicle estigui situat a la dreta.

S’ha d’utilitzar la versió caixa esquerra quan el límit més proper del vehicle estigui situat a l'esquerra.

Mida

Depenent del model de vehicle, s’ha d’utilitzar una de les opcions que es mostren (amb el color corresponent 

segons el fons). Preferentment, la mida gran ha d’anar als laterals del vehicle i la mida petita a la part posterior.



9.5 La franja reflectant dels vehicles

Situació

S'ha d’aplicar a la part inferior dels laterals del vehicle.

Color

Adhesiu 3M 280-71, Yellow.

Mida

12,5 cm d'alçada.

9.6 Aplicació del número d’identificació dels vehicles

Laterals

Situació

Sempre que les característiques del vehicle ho permetin, el número d'identificació del vehicle ha d’anar alineat

amb el pictograma del telèfon "080".

Tipografia

Lletres i guió: Franklin ITC Demibold.

Xifres: Franklin Gothic Condensed Regular.

Color

Groc: Adhesiu 3M 220-25, Sunflower.

Mida

Sempre que les característiques del vehicle ho permetin, l'alçada de les lletres i les xifres ha de ser igual a 

l'alçada del pictograma del telèfon "080".



9.7 Aplicació del número d’identificació dels vehicles

Part superior

Situació

Sempre que les característiques del vehicle ho permetin, el número d'identificació del vehicle s’ha de situar 

de manera que sigui llegible des de la part posterior del vehicle.

Tipografia

Lletres i guió: Franklin ITC Demibold.

Xifres: Franklin Gothic Condensed Regular.

Color

Vermell: Adhesiu Fascal 925 QM, Signal Red / Ral 3020.

Mida

Ha de ser la més gran que les característiques del vehicle permetin.



9.8 Exemples

A continuació es reprodueixen els vehicles més representatius per tal de que serveixin de referent.

Model B-204
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10
Aplicació de la Signatura Institucional de l’Ajuntament

en uniformes i parcs mòbils



10 Aplicació de la Signatura Institucional de l’Ajuntament en uniformes i parcs mòbils

10.1 Vestuari

10.2 Mides i situació.

Exemple: Samarreta màniga curta.

62 mm 62 mm



10 Aplicació de la Signatura Institucional de l’Ajuntament en uniformes i parcs mòbils

10.2 Mides i situació

Exemple: Camisa màniga curta

10.2 Mides i situació

Exemple: Camisa màniga llarga

62 mm 62 mm

62 mm 62 mm



10 Aplicació de la Signatura Institucional de l’Ajuntament en uniformes i parcs mòbils

10.3 Parc Mòbil.

A continuació es reprodueixen els vehicles més representatius per tal que serveixin de referent.

Mida portes laterals

de 50 a 60 mm d’amplada segons el model de vehicle.

Mida part posterior del vehicle

de 40 a 60 mm d’amplada segons el model de vehicle.
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Normativa gràfica

Memòries de gestió de l’Ajuntament de Barcelona

Format electrònic
– CD
– Web

Format paper

Format paper i PDF



Format electrònic pàg. 3

Terminologia i colors pàg. 4

Coberta pàg. 5

Llom pàg. 7

Contracoberta pàg. 8

Graella de les pàgines interiors pàg. 9

Portadeta pàg. 11

Sumari pàg. 12

Títol de la presentació pàg. 14

Inici de capítol pàg. 16

Fotografies (criteri 1) pàg. 18

Fotografies (criteri 2) pàg. 20

Text general, peus de foto i paginació pàg. 22

Destacats pàg. 24

Gràfics pàg. 27

Crèdits pàg. 30

Índex
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Normativa Memòries de l’Ajuntament de Barcelona

Format electrònic

El format digital abarateix

notablement el cost de

producció de la docu-

mentació de la Memòria

Anual, té una exquisida

presentació i manté

exactament la mateixa

finalitat.

L’aplicació del pantone i

tipografia dels diferents

apartats en els formats

electrònics cal fer-la

seguint el criteri exposat

a les pàgines següents.

Contenidor

• Suport de paper estucat 

de 300 g

• Disseny coberta seguint 

normativa

Galeta

• El CD anirà serigrafiat

segons imatge de 

coberta

Aplicació dels logos

• Contracoberta: 

logo Ajuntament en 

color blanc o negre 

situat en el 3/3.

• Galeta:

logo Ajuntament en

color blanc o negre

situat en el 3/3.

• Portadella o interior:

logo dependència

municipal emissora

Suport Web

Un cop generats 

els arxius en format 

Adobe® pdf, pengeu-los

a la vostra pàgina web,

permet una difusió i 

consulta de la Memòria,

ràpida, eficient i 

econòmica.

Suport CD

El seu procés d’elabora-

ció és exactament el

mateix que el de la

publicació, però en canvi

la producció a CD és

molt més ràpida, molt

més econòmica i molt

més efectiva. Així 

mateix ofereix una 

imatge moderna i 

austera que beneficia

l’Administració.

La lectura del contin-

gut de la memòria, 

pel fet de ser en 

Adobe® pdf, permet 

ser llegida des de 

qualsevol ordinador 

en curs. S’hi adjuntaran

sempre els programes

que en permeten la lec-

tura immediata. 

127 127

130

3/3

6

120

3/3

Revers Anvers

L
lo

m

Mides en mm

Memòria 2006

M 06 Parcs i Jardins de BarcelonaInstitut Municipal
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COLOR ESPECÍFIC

Cada any el Departament

d’Imatge i Producció

Editorial dictarà el 

pantone que unificarà 

les memòries de gestió

municipal.

El color Pantone 

s’haurà d’aplicar a l’inici 

de capítol, als destacats, 

als gràfics, etc.

(vegeu fig. 1)

CAIXA PRINCIPAL

Vegeu la fig.2.

TIPOGRAFIA

La tipografia de les me-

mòries de l’Ajuntament

de Barcelona és

l’Helvetica. En cada apar-

tat d’aquesta normativa

s’especifica quina versió

(és a dir, el gruix) cal uti-

litzar en els diferents tex-

tos de les memòries.

FOTOGRAFIES

Es permet utilitzar tant

fotografies en blanc i

negre com bitons (negre i

el pantone de l’any).

fig.1

fig.2

Normativa Memòries de l’Ajuntament de Barcelona

Terminologia i colors

caixa principal pàgina esquerra caixa principal pàgina dreta

4

Lorem Ipsum non equidem insect delen
Dins l’àmbit del medi ambient, la DAS avan-
ça en dues línies: per un costat segueix amb
les iniciatives de formació als seus emple-
ats, i per l’altre, treballa en la millora de la
comunicació i la difusió d’activitat ambiental
que desenvolupa la Divisió. Aquesta comuni-
cació va adreçada tant a les administracions
que confien en nosaltres per a la gestió dels
seus serveis, com a una opinió pública cada
cop més sensibilitzada amb les problemàti-
ques ambientals.
En el terreny de la formació de l’equip humà
del Grup, es continua amb l’edició de les fit-
xes de formació ambiental, i amb la realitza-
ció de diversos cursos i seminaris sobre el
tema. A aquestes accions, s’ha sumat
durant el 1998 l’elaboració d’una “Guía
Práctica de Legislación sobre Medio
Ambiente”. Aquesta última iniciativa suposa
una eina clau de cara a mantenir un compor-
tament correcte i exemplar en el terreny del
medi ambient, un àmbit en què tant el
marc legislatiu com el de competència es
distribueixen en tots els nivells.

2
4

Aquest paper fonamental en el desenvolupament de les comunitats es fa més patent en
l’àmbit internacional. Segons l’Organització Mundial de la Salut, en els països en vies de
desenvolupament, el 80% de les malalties són d’origen hídric, i causen més de 30.000
morts cada dia. El Grup Agbar, atravès de la seva activitat internacional ha contribuït 
i contribueix dia a dia a canviar aquesta realitat, a través de la transferència de tecnologia
principalment a partir de l’intercanvi de coneixement aportat per més de cinquanta

Compromís amb el Medi Ambient
A Espanya, les empreses del Grup participen
en importants projectes tecnològics. L’aposta
investigadora del Grup Agbar en àmbits com
la depuració i reutilització d’aigua, no sola-
ment contribueix a una millora del medi
receptor en evitar que les platges o els rius
s’afectin negativament, sinó que aconsegueix
incrementar els recursos d’aigua disponibles
per a usos no potables, cosa que evita el con-
sum d’aigua fresca. Aquest tipus d’actuacions
són també un exemple de com el nostre tre-
ball contribueix a la millora de la qualitat de
vida de les persones del nostre país. Dins
l’àmbit del medi ambient, la DAS avança en
dues línies: per un costat segueix amb les ini-
ciati

ves de formació als seus empleats, i per l’al-
tre, treballa en la millora de la comunicació i
la difusió d’activitat ambiental que desenvolu-
pa la Divisió. Aquesta comunicació va adreça-
da tant a les administracions que confien en
nosaltres per a la gestió dels seus serveis,
com a una opinió pública cada cop més sen-
sibilitzada amb les problemàtiques ambien-
tals.En el terreny de la formació de l’equip
humà del Grup, es continua amb l’edició de

les fitxes de formació ambiental, i amb la rea-
lització de diversos cursos i seminaris sobre el
tema. A aquestes accions, s’ha sumat durant
el 1998 l’elaboració d’una “Guía Práctica de
Legislación sobre Medio Eina clau de cara a
mantenir un comportament correcte i exem-
plar en el terreny del mediambient, un àmbit
en què tant el marc legislatiu com el de com-
petència es distribueixen en tots els nivells de
l’administra. De l’activitat ambiental de les
empreses de la DAS, aspecte tremendament
important en tractar la seva activitat de la
gestió d’un recurs natural. En aquest sentit,
s’ha elaborat un document sobre la relació de
les activitats de la DAS amb el medi ambient,
que pretén ser el punt de partida per a l’ela-
boració posterior i continuada d’una Memòria
Ambiental. Amb l’objectiu que la memòria 

ambiental resulti un document rigorós, que 
aporti credibilitat al compromís ambiental del
Grup, la DAS s’ha fixat, ja enguany.
Comunicació i la difusió
objectius ambientals que avaluats a través
dels indicadors apropiats permetran analitzar
la correcta evolució de la gestió cap al criteri
de sostenibilitat, i aplicar alhora un sistema de
millora contínua.També cal destacar la conse-

PANTONE 479

MEMÒRIES
2006



7,2

Mides en mm

Normativa Memòries de l’Ajuntament de Barcelona

Coberta

5

45

45 16710 10

5,5

5,5 5,5

3

235

297

Memòria 2006

M 06 Districtede Sarrià – Sant Gervasi



fig. 1

(Visualització al 50% de

la grandària real)
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Memòria 2006

M 06 Vía Pública

Memòria 2006

M 06 Districted’Horta-Guinardó

Memòria 2006

M 06 Districtede Sarrià-Sant Gervasi

Memòria 2006

M 06 Serveis Personals

Memòria 2006

M 06 Parcs i Jardins

TEXT “M 06”

Tipografia: 55 Helvetica

Roman

Cos: 45

Color: Blanc o negre.

TEXT “MEMÒRIA 2006”

Tipografia: 55 Helvetica

Roman

Cos: 8

Set: 5

Color: Blanc o negre.

TÍTOL

Tipografia: 55 Helvetica

Roman

Cos: 30

Interlínia: 35

Set: 5

Color: Blanc o negre,

vegeu la fig.1.

PASTILLES DE COLOR DE LA

COBERTA:

Existeixen dos pastilles

de color a la coberta: 

La pastilla 1 (de format

quadrat) conté el text 

“M 06” i la pastilla 2 (de

format rectangular) conté

el títol.

Color: El color de les pas-

tilles en les memòries de

gestió realitzades en un

mateix any ha de ser del

pantone corresponent a

l’any (pàgina 4). 

“M1” 100% pantone

“M2” % color específic

(el % és a criteri del dis-

senyador sempre que es

diferenciï clarament el

text) (vegeu fig. 1).

Situació: Es permet des-

plaçar verticalment les

pastilles. Vegeu fig. 2.

FOTOGRAFIES:

La fotografia o il·lustració

de la coberta sempre ha

d’anar a sang. 

ACABAT DE LA COBERTA:

Plastificat mat.

fig. 2



Llom:

L’Ajuntament signarà al

llom de les publicacions

amb el símbol.

Color del símbol:

S’ha d’utilitzar en 

positiu (negre) o 

en negatiu (blanc) 

depenent del color 

del fons.

Mida del símbol:

• No hi ha d’anar símbol

quan l’amplada del llom

sigui inferior a 5 mm.

• Quan el llom mesuri

entre 5 i 20 mm, el sím-

bol haurà de fer 3/5 de

l’amplada del llom.

• Quan l’amplada del 

llom superi els 20 mm  

el símbol haurà de 

fer-ne 12.

Situació del símbol:

Mides en mm

Normativa Memòries de l’Ajuntament de Barcelona

Llom
7

18

Ajun
tam

ent 
de B

arce
lona

Info
rme

 anu
al 2

005

L’emissor:

La dependència o Institut

Municipal ha de constar

en el llom tipogràfica-

ment, així com l’any

natural objecte de la

memòria.

Direccionalitat del text

del llom:

La direccionalitat del text

ha de néixer prenent com

a referència el símbol

municipal i sempre de baix

cap a dalt.

Cos tipogràfic del text

del llom:

Tipografia: 55 Helvetica

Roman

Cos: El cos de la lletra

no ha d’excedir en 

grandària la meitat del

gruix del llom.

Set: 5

Color: Blanc o negre.
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Visualització al 25% de la grandària real

Normativa Memòries de l’Ajuntament de Barcelona

Contracoberta

Memòria 2006

M 06 Districte de Gràcia

Memòria 2006

M 06 Parcs i Jardins

Memòria 2006

M 06 Oficina Municipald’informació al consumidor

LOGO “AJUNTAMENT 

DE BARCELONA”

Situació:

Part inferior de la 

contracoberta.

FONS DE COLOR DE 

LA CONTRACOBERTA:

Existeixen dos fons de

color a la contracoberta:

FONS 1:

Prolongació de la il·lus-

tració de la coberta a

sang.

FONS 2:

D’acord amb la imatge de

la coberta, fons del color

del pantone de l’any.

Vegeu els exemples de 

la dreta.



2
2

7

Mides en mm

Normativa Memòries de l’Ajuntament de Barcelona

Graella de les pàgines interiors

pàgina esquerra

9
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pàgina dreta

10
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Portadeta

11

Districtede Ciutat Vella

Memòria 2006

TÍTOL

Tipografia: 55 Helvetica

Roman

Cos: 30

Interlínia: 35

Set: 5

Color: el color específic. 

SUBTÍTOL

Tipografia: 65 Helvetica

Medium

Cos: 10

Set: 5

Color: Negre.

Situació: es permet des-

plaçar verticalment el

títol sempre que no sobre-

passi la caixa principal.
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Sumari

Sumari

FONS DE COLOR 

Hi ha dos fons de color:

Fons 1: 100% del

Pantone de l’any.

Fons 2: % color específic

(el % és a criteri del

dissenyador, sempre que

es diferenciï clarament

del fons 1).

“SUMARI”

Tipografia: 55 Helvetica

Roman.

Cos: variable, a criteri

del dissenyador.

Set: 5

Color: Blanc o negre.

Els fons de color sempre

han de ser rectangles o

quadrats.

La grandària dels rectan-

gles és variable sempre 

que les seves arestes 

verticals coincideixin

amb la graella.

12

pàgina esquerra

La paraula Sumari, 

la podem desplaçar 

tant verticalment com

horitzontalment sempre

que no surti de la 

caixa de text.
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1
2
3
4
5
6
7

8
9

10
11
12
13
14
15

NÚMEROS DE CAPÍTOL

Tipografia: 75 Helvetica

Bold.

Cos: 11

Interlínia: 24

Set: 5

Color: Blanc o negre.

Els fons de color són la

prolongació de la pàgina

dreta del sumari.

Per a aquest apartat, con-

sulteu el punt de la pàgi-

na 17 (Inici de capítol).

TÍTOLS

Tipografia: 65 Helvetica

Medium.

Cos: 11

Interlínia: 24

Set: 5

Color: Blanc o negre.

SUBTÍTOLS

Tipografia: 45 Helvetica

Light.

Cos: 9

Interlínia: 24

Set: 5

Color: Blanc o negre.

PAGINACIÓ

Tipografia: 65 Helvetica

Medium.

Cos: 8

Interlínia: 24

Set: 5

Color: Blanc o negre.

Introducció pàg. 2
Informe de Gestió pàg. 4
Gestió de patrimoni verd pàg. 6
Equipaments dels parcs pàg. 8
Recursos naturals pàg. 10
Les platges pàg. 12
Altres serveis municipals pàg. 14

Atenció al ciutadà pàg. 16
Servei de llicències pàg. 18
Servei d’inspeccions pàg. 20
Prevenció ciutadana i seguretat pàg. 22
Comunicació, imatge i promoció pàg. 24
Arxiu pàg. 26

Prop dels ciutadans pàg. 28
Comunicació pàg. 30
Formació i educació ambiental pàg. 32
La nostra gent pàg. 34
La gestió econòmica pàg. 36
Agraïments pàg. 38
El consell del districte pàg. 40
Presentació Consell d’Administració pàg. 42

pàgina dreta
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Títol de la presentació

Títol PresentacióNom i Cognoms, President

14

pàgina esquerra

FONS DE COLOR 

Hi ha dos fons de color:

Fons 1: 100% del Pantone

de l’any.

Fons 2: % color específic

(el % és a criteri del

dissenyador, sempre que

es diferenciï clarament

del fons 1).

“TÍTOL PRESENTACIÓ” 

Tipografia: 55 Helvetica

Roman.

Cos: variable, a criteri del

dissenyador.

Set: 5

Color: Blanc o negre.

El Títol de la Presentació

el podem desplaçar tant

verticalment com horit-

zontal sempre que no

surti de la caixa de text.

CÀRREC

Tipografia: 55 Helvetica

Roman.

Cos: variable, a criteri del

dissenyador.

Set: 5

Color: Blanc o negre.

Tant el nom com el càrrec,

els podem desplaçar tant

verticalment com horitzon-

talment sempre que no

surti de la caixa de text.

Els fons de color sempre

han de ser rectangles o

quadrats.

La grandària dels rectan-

gles és variable sempre que

les seves arestes verticals

coincideixin amb la graella.

NOM I COGNOMS 

Tipografia: 75 Helvetica

Bold.

Cos: variable, a criteri del

dissenyador.

Set: 5

Color: Blanc o negre.
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A Espanya, les empreses del Grup participen en importants projectes tecnològics.
L’aposta investigadora del Grup Agbar en àmbits com la de-puració i reutilització d’ai-
gua, no solament contribueix a una millora del medi receptor en evitar que les platges
o els rius s’afectin negativament, sinó que aconsegueix incrementar els recursos d’ai-
gua disponibles per a usos no potables, cosa que evita el consum d’aigua fresca.
Aquests tipus d’actuacions són també un exemple de com el nostre treball contribueix
a la millora de la qualitat de vida de les persones del nostre país. 

Dins l’àmbit del medi ambient, la DAS avança en dues línies: per un costat segueix
amb les iniciatives de formació als seus empleats, i per l’altre, treballa en la millora de
la comunicació i la difusió d’activitat ambiental que desenvolupa la Divisió. Aquesta
comunicació va adreçada tant a les administracions que confien en nosaltres per a la
gestió dels seus serveis, com a una opinió pública cada cop més sensibilitzada amb
les problemàtiques ambientals.

En el terreny de la formació de l’equip humà del Grup, es continua amb l’edició de les
fitxes de formació ambiental, i amb la realització de diversos cursos i seminaris sobre
el tema. A aquestes accions, s’ha sumat durant el 1998 l’elaboració d’una “Guía
Práctica”.

Eina clau de cara a mantenir un comportament correcte i exemplar en el terreny del
mediambient, un àmbit en què tant el marc legislatiu com el de competència es distri-
bueixen en tots els nivells de l’administració, de l’Europeu al local. De l’activitat
ambiental de les empreses de la DAS, aspecte tremendament important en tractar la
seva activitat de la gestió d’un recurs natural. En aquest sentit, s’ha elaborat un docu-
ment sobre la relació de les activitats de la DAS amb el medi ambient, que pretén ser
el punt de partida per a l’elaboració posterior i continuada d’una Memòria Ambiental. 

Amb l’objectiu que la memòria ambiental resulti un document rigorós, que aporti credi-
bilitat al compromís ambiental del Grup, la DAS s’ha fixat, ja enguany, uns objectius
ambientals que avaluats a través dels indicadors apropiats permetran analitzar la
correcta evolució de la gestió cap al criteri de sostenibilitat, i aplicar alhora un sistema

pàgina dreta

TEXT

Tipografia: 55 Helvetica

Roman.

Cos: variable, a criteri del

dissenyador i depenent de

la quantitat de text.

Set: 5

Color: Blanc o negre.

Els fons de color són la

prolongació de la pàgina

dreta.

Per a aquest apartat,

consulteu el punt de 

la pàgina 17 (Inici de

capítol).
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Criteris aplicables tant a

una pàgina esquerra com

a una pàgina dreta.

Normativa Memòries de l’Ajuntament de Barcelona

Inici de capítol

FONS DE COLOR DE L’INICI

DE CAPÍTOL

Hi ha dos fons de color:

Fons 1: 100% del

Pantone de l’any.

Fons 2: % color específic

(el % és a criteri del

dissenyador sempre que es

diferenciï clarament del

fons 1).

Els fons de color sempre

han de ser rectangles o

quadrats. La grandària

dels rectangles és variable,

sempre que les seves ares-

tes verticals coincideixin

amb la graella.

La distància entre els

dos fons de color ha de

ser de 5 mm.

Vegeu els exemples.

16

Lorem Ipsum non equidem insect delen
Dins l’àmbit del medi ambient, la DAS avan-
ça en dues línies: per un costat segueix amb
les iniciatives de formació als seus emple-
ats, i per l’altre, treballa en la millora de la
comunicació i la difusió d’activitat ambiental
que desenvolupa la Divisió. Aquesta comuni-
cació va adreçada tant a les administracions
que confien en nosaltres per a la gestió dels
seus serveis, com a una opinió pública cada
cop més sensibilitzada amb les problemàti-
ques ambientals.
En el terreny de la formació de l’equip humà
del Grup, es continua amb l’edició de les fit-
xes de formació ambiental, i amb la realitza-
ció de diversos cursos i seminaris sobre el
tema. A aquestes accions, s’ha sumat
durant el 1998 l’elaboració d’una “Guía
Práctica de Legislación sobre Medio
Ambiente”. Aquesta última iniciativa suposa
una eina clau de cara a mantenir un compor-
tament correcte i exemplar en el terreny del
medi ambient, un àmbit en què tant el
marc legislatiu com el de competència es
distribueixen en tots els nivells.

2
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NÚMERO

Tipografia: 55 Helvetica

Roman.

Cos: variable, a criteri

del dissenyador.

Color: Blanc o negre.

Fons: fons 2.

Situació: La situació és

variable sempre que 

estigui dintre de la caixa

principal de la pàgina.

TÍTOL

Tipografia: 55 Helvetica

Roman.

Cos: variable, a criteri

del dissenyador.

Color: Blanc o negre.

Fons: fons 1 o fons 2.

Situació: Ha de fer caixa

esquerra amb qualsevol

de les columnes. En cap

cas pot situar-se fora de

la caixa principal.

L’amplada de la caixa del

títol és d’1, 2, 3, 4 o 5

columnes.

INTRODUCCIÓ

Tipografia: 55 Helvetica

Roman.

Cos: variable, a criteri

del dissenyador.

Color: Blanc o negre.

Fons: fons 1.

Situació: Ha de fer caixa

esquerra amb qualsevol

de les columnes. En cap

cas pot situar-se fora de

la caixa principal.

L’amplada de la caixa de

la introducció és d’1, 2,

3, 4 o 5 columnes. 

PAGINACIÓ

Tipografia: 65 Helvetica

Medium

Cos: 7

Color: Blanc o negre

Situació: la mateixa que

a la resta de pàgines.

2 Lorem Ipsum equidem insectdelen
Dins l’àmbit del medi ambient, la DAS avança en dues línies: per un
costat segueix amb les iniciatives de formació als seus empleats, i
per l’altre, treballa en la millora de la comunicació i la difusió d’acti-
vitat ambiental que desenvolupa la Divisió. Aquesta comunicació va
adreçada tant a les administracions que confien en nosaltres per a la
gestió dels seus serveis, com a una opinió pública cada cop més
sensibilitzada amb les problemàtiques ambientals.
En el terreny de la formació de l’equip humà del Grup, es continua
amb l’edició de les fitxes de formació ambiental, i amb la realització
de diversos cursos i seminaris sobre el tema. A aquestes accions,
s’ha sumat durant el 1998 l’elaboració d’una “Guía Práctica de
Legislación sobre Medio Ambiente”. Aquesta última iniciativa suposa
una eina clau de cara a mantenir un comportament correcte i exem-
plar en el terreny del medi ambient, un àmbit en què tant el marc
legislatiu com el de competència es distribueixen en tots els
nivells.

2
17 17

Lorem Ipsum non equidem insector delen
Dins l’àmbit del medi ambient, la DAS avança en dues línies: per uncostat segueix amb les iniciatives de formació als seus empleats, iper l’altre, treballa en la millora de la comunicació i la difusió d’activi-
tat ambiental que desenvolupa la Divisió. Aquesta comunicació vaadreçada tant a les administracions que confien en nosaltres per a lagestió dels seus serveis, com a una opinió pública cada cop més sen-sibilitzada amb les problemàtiques ambientals.
En el terreny de la formació de l’equip humà del Grup, es continuaamb l’edició de les fitxes de formació ambiental, i amb la realitzacióde diversos cursos i seminaris sobre el tema. A aquestes accions,s’ha sumat durant el 1998 l’elaboració d’una “Guía Práctica de
Legislación sobre Medio Ambiente”. Aquesta última iniciativa suposauna eina clau de cara a mantenir un comportament correcte i exem-plar en el terreny del medi ambient, un àmbit en què tant el marclegislatiu com el de competència es distribueixen en tots els nivells.tració, de l’Europeu al local.

2
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Amplada: igual a l’ampla-

da de les columnes.

Alçada: variable, a criteri

del dissenyador.

Situació:

Horitzontalment: dintre

de qualsevol de les

columnes.

Verticalment: es permet

desplaçar la fotografia

sempre que es situï din-

tre de la seva columna.

El criteri 1 i el criteri 2

(vegeu pàgina següent)

es poden utilitzar simul-

tàniament i són aplica-

bles tant a una pàgina

esquerra com a una pàgi-

na dreta.

Normativa Memòries de l’Ajuntament de Barcelona

Fotografies criteri 1

pàgina esquerra
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pàgina dreta



pàgina dreta o esquerra

20

Amplada: igual a l’ampla-

da de la pàgina.

Alçada: variable, a criteri

del dissenyador.

Es permet que la fotogra-

fia ocupi tota la pàgina

(exemple 1).

Situació: es permet des-

plaçar verticalment la

fotografia.

Normativa Memòries de l’Ajuntament de Barcelona

Fotografies criteri 2

El criteri 1 (vegeu pàgina

anterior) i el criteri 2 es

poden utilitzar simultà-

niament i són aplicables

tant a una pàgina esquer-

ra com a una pàgina

dreta.



21

pàgina dreta o esquerra



22 Normativa Memòries de l’Ajuntament de Barcelona

Text general, peus de foto i paginació

TÍTOL

Tipografia: 75 Helvetica

Bold

Cos: 11

Interlínia: 16

Set: 7

Color: el color específic.

El text general (títol, sub-

títol i text comú) ha de

situar-se en les dues

columnes de 73 mm.

TEXT COMÚ

Tipografia: 75 Helvetica

Roman

Cos: 9

Interlínia: 16

Set: 5

Color: Negre.

Entre el títol i el text

comú ha d’haver-hi una

línia en blanc. 

SUBTÍTOL

Tipografia: 75 Helvetica

Bold

Cos: 9

Interlínia: 16

Set: 5

Color: Negre.

Entre el títol i el subtítol

ha d’haver-hi una línia en

blanc.

Compromís amb el Medi Ambient
A Espanya, les empreses del Grup participen
en importants projectes tecnològics. L’aposta
investigadora del Grup Agbar en àmbits com la
depuració i reutilització d’aigua, no solament
contribueix a una millora del medi receptor en
evitar que les platges o els rius s’afectin nega-
tivament, sinó que aconsegueix incrementar els
recursos d’aigua disponibles per a usos no
potables, cosa que evita el consum d’aigua
fresca. Aquest tipus d’actuacions són també
un exemple de com el nostre treball contribueix
a la millora de la qualitat de vida de les perso-
nes del nostre país. 
Dins l’àmbit del medi ambient, la DAS avança
en dues línies: per un costat segueix amb les
iniciatives de formació als seus empleats, i per
l’altre, treballa en la millora de la comunicació i
la difusió d’activitat ambiental que desenvolupa
la Divisió. Aquesta comunicació va adreçada
tant a les administracions que confien en
nosaltres per a la gestió dels seus serveis, com
a una opinió pública cada cop més sensibilitza-
da amb les problemàtiques ambientals.
En el terreny de la formació de l’equip humà
del Grup, es continua amb l’edició de les fitxes
de formació ambiental, i amb la realització de
diversos cursos i seminaris sobre el tema. A
aquestes accions, s’ha sumat durant el 1998
l’elaboració d’una “Guía Práctica de
Legislación sobre Medio Eina clau de cara a
mantenir un comportament correcte i exemplar
en el terreny del mediambient, un àmbit en què
tant el marc legislatiu com el de competència
es distribueixen en tots els nivells de l’adminis-
tra. De l’activitat ambiental de les empreses de
la DAS, aspecte tremendament important en

tractar la seva activitat de la gestió d’un recurs
natural. En aquest sentit, s’ha elaborat un
document sobre la relació de les activitats de
la DAS amb el medi ambient, que pretén ser el
punt de partida per a l’elaboració posterior i
continuada d’una Memòria Ambiental. Amb
l’objectiu que la memòria ambiental resulti un
document rigorós, que aporti credibilitat al
compromís ambiental del Grup, la DAS s’ha
fixat, ja enguany.
Actuacions i gestió ambientals din-tre de les comunitats internacionals 
Comunicació i la difusió
objectius ambientals que avaluats a través dels
indicadors apropiats permetran analitzar la
correcta evolució de la gestió cap al criteri de
sostenibilitat, i aplicar alhora un sistema de
millora contínua.
També cal destacar la consecució dels primers
certificats ISO 14001 de gestió mediambiental,
de les depuradores de Múrcia 
i Bal-sareny. Aquestes certificacions, a les
quals se sumaran d’altres en el futur, no sola-
ment aporten una millora en la gestió ambien-
tal, sinó que suposen un instrument de comuni-
cació del compromís ambiental de les diferents
empreses que composen la DAS.
El desenvolupament de les comunitats 
Es fa més patent en l’àmbit internacional. Se-
gons l’Organització Mundial de la Salut, en els
països en vies de desenvolupament, el 80% de
les malalties són d’origen hídric, i causen més
de 30.000 morts cada dia. El Grup Agbar, atra-
vès de la seva activitat internacional ha contri-
buït i contribueix dia a dia a canviar aquesta
realitat, a través de la transferència de tecnolo-

Aquest paper fonamental
en el dun motor del be-
nestar de les ciutats on
som presents i alhora con-
tribupromís ambiental del
Grup, la DAS s’ha fixat, ja
uns objectius ambientals
que avaluats a través dels
indicadors apropiats per-
metran analitzar la correc-
ta evolució de la gestió
cap al criteri de sostenibi-
litat, i aplicar alhora siste-
ma de millora.

22

pàgina esquerra



Els peus de foto han de

situar-se en la columna de

34 mm. Es permet que els

peus de foto es desplacin

verticalment dintre de la

seva columna.
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PEUS DE FOTO

Tipografia: 65 Helvetica

Medium

Cos: 7

Interlínia: 12

Set: 7

Color: Negre.

PAGINACIÓ

Tipografia: 65 Helvetica

Medium

Cos: 7

Set: 7

És recomanable incloure

el títol de la publicació

al peu de pàgina.

Compromís amb el Medi Ambient
A Espanya, les empreses del Grup participen
en importants projectes tecnològics. L’aposta
investigadora del Grup Agbar en àmbits com la
depuració i reutilització d’aigua, no solament
contribueix a una millora del medi receptor en
evitar que les platges o els rius s’afectin nega-
tivament, sinó que aconsegueix incrementar els
recursos d’aigua disponibles per a usos no
potables, cosa que evita el consum d’aigua
fresca. Aquest tipus d’actuacions són també
un exemple de com el nostre treball contribueix
a la millora de la qualitat de vida de les perso-
nes del nostre país. 
Dins l’àmbit del medi ambient, la DAS avança
en dues línies: per un costat segueix amb les
iniciatives de formació als seus empleats, i per
l’altre, treballa en la millora de la comunicació i
la difusió d’activitat ambiental que desenvolupa
la Divisió. Aquesta comunicació va adreçada
tant a les administracions que confien en
nosaltres per a la gestió dels seus serveis, com
a una opinió pública cada cop més sensibilitza-
da amb les problemàtiques ambientals.
En el terreny de la formació de l’equip humà
del Grup, es continua amb l’edició de les fitxes
de formació ambiental, i amb la realització de
diversos cursos i seminaris sobre el tema. A
aquestes accions, s’ha sumat durant el 1998
l’elaboració d’una “Guía Práctica de
Legislación sobre Medio Eina clau de cara a
mantenir un comportament correcte i exemplar
en el terreny del mediambient, un àmbit en què
tant el marc legislatiu com el de competència
es distribueixen en tots els nivells de l’adminis-
tra. De l’activitat ambiental de les empreses de
la DAS, aspecte tremendament important en

tractar la seva activitat de la gestió d’un recurs
natural. En aquest sentit, s’ha elaborat un
document sobre la relació de les activitats de
la DAS amb el medi ambient, que pretén ser el
punt de partida per a l’elaboració posterior i
continuada d’una Memòria Ambiental. Amb
l’objectiu que la memòria ambiental resulti un
document rigorós, que aporti credibilitat al
compromís ambiental del Grup, la DAS s’ha
fixat, ja enguany.
Actuacions i gestió ambientals din-tre de les comunitats internacionals 
Comunicació i la difusió
objectius ambientals que avaluats a través dels
indicadors apropiats permetran analitzar la
correcta evolució de la gestió cap al criteri de
sostenibilitat, i aplicar alhora un sistema de
millora contínua.
També cal destacar la consecució dels primers
certificats ISO 14000 de gestió mediambiental,
de les depuradores de Múrcia 
i Bal-sareny. Aquestes certificacions, a les
quals se sumaran d’altres en el futur, no sola-
ment aporten una millora en la gestió ambien-
tal, sinó que suposen un instrument de comuni-
cació del compromís ambiental de les diferents
empreses que composen la DAS.
El desenvolupament de les comunitats 
Es fa més patent en l’àmbit internacional. Se-
gons l’Organització Mundial de la Salut, en els
països en vies de desenvolupament, el 80% de
les malalties són d’origen hídric, i causen més
de 30.000 morts cada dia. El Grup Agbar, atra-
vès de la seva activitat internacional ha contri-
buït i contribueix dia a dia a canviar aquesta
realitat, a través de la transferència de tecnolo-

Aquest paper fonamental
en el d’un motor del be-
nestar de les ciutats on
som presents i alhora con-
tribupromís ambiental del
Grup, la DAS s’ha fixat, ja
uns objectius ambientals
que avaluats a través dels
indicadors apropiats per-
metran analitzar la correc-
ta evolució de la gestió
cap al criteri de sostenibi-
litat, i aplicar alhora siste-
ma de millora.

23
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Aquest paper fonamental en el desenvolupament de les comunitats es fa més patent en
l’àmbit internacional. Segons l’Organització Mundial de la Salut, en els països en vies de
desenvolupament, el 80% de les malalties són d’origen hídric, i causen més de 30.000
morts cada dia. El Grup Agbar, atravès de la seva activitat internacional ha contribuït 
i contribueix dia a dia a canviar aquesta realitat, a través de la transferència de tecnologia
principalment a partir de l’intercanvi de coneixement aportat per més de cinquanta

Compromís amb el Medi Ambient
A Espanya, les empreses del Grup participen
en importants projectes tecnològics. L’aposta
investigadora del Grup Agbar en àmbits com la
depuració i reutilització d’aigua, no solament
contribueix a una millora del medi receptor en
evitar que les platges o els rius s’afectin nega-
tivament, sinó que aconsegueix incrementar els
recursos d’aigua disponibles per a usos no
potables, cosa que evita el consum d’aigua
fresca. Aquest tipus d’actuacions són també
un exemple de com el nostre treball contribueix
a la millora de la qualitat de vida de les perso-
nes del nostre país. Dins l’àmbit del medi
ambient, la DAS avança en dues línies: per un
costat segueix amb les iniciati

ves de formació als seus empleats, i per l’altre,
treballa en la millora de la comunicació i la
difusió d’activitat ambiental que desenvolupa la
Divisió. Aquesta comunicació va adreçada tant
a les administracions que confien en nosaltres
per a la gestió dels seus serveis, com a una
opinió pública cada cop més sensibilitzada
amb les problemàtiques ambientals.En el
terreny de la formació de l’equip humà del
Grup, es continua amb l’edició de les fitxes de
formació ambiental, i amb la realització de

diversos cursos i seminaris sobre el tema. A
aquestes accions, s’ha sumat durant el 1998
l’elaboració d’una “Guía Práctica de
Legislación sobre Medio Eina clau de cara a
mantenir un comportament correcte i exemplar
en el terreny del mediambient, un àmbit en què
tant el marc legislatiu com el de competència
es distribueixen en tots els nivells de l’adminis-
tra. De l’activitat ambiental de les empreses de
la DAS, aspecte tremendament important en
tractar la seva activitat de la gestió d’un recurs
natural. En aquest sentit, s’ha elaborat un
document sobre la relació de les activitats de
la DAS amb el medi ambient, que pretén ser el
punt de partida per a l’elaboració posterior i
continuada d’una Memòria Ambiental. Amb
l’objectiu que la memòria 

ambiental resulti un document rigorós, que 
aporti credibilitat al compromís ambiental del
Grup, la DAS s’ha fixat, ja enguany.
Comunicació i la difusió
objectius ambientals que avaluats a través dels
indicadors apropiats permetran analitzar la
correcta evolució de la gestió cap al criteri de
sostenibilitat, i aplicar alhora un sistema de
millora contínua.També cal destacar la conse-
cució dels primers certificats ISO 14000 de
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A Espanya, les empreses del Grup participen
en importants projectes tecnològics. L’aposta
investigadora del Grup Agbar en àmbits com
la depuració i reutilització d’aigua, no sola-
ment contribueix a una millora del medi recep-
tor en evitar que les platges o els rius s’afec-
tin negativament, sinó que aconsegueix incre-
mentar els recursos d’aigua disponibles per a
usos no potables, cosa que evita el consum
d’aigua fresca. Aquest tipus d’actuacions són
també un exemple de com el nostre treball
contribueix a la millora de la qualitat de vida
de les persones del nostre país. Dins l’àmbit
del medi ambient, la DAS avança en dues 

línies: per un costat segueix amb les iniciati
ves de formació als seus empleats, i per l’al-
tre, treballa en la millora de la comunicació i la
difusió d’activitat ambiental que desenvolupa
la Divisió. Aquesta comunicació va adreçada
tant a les administracions que confien en
nosaltres per a la gestió dels seus serveis,
com a una opinió pública cada cop més sensi-
bilitzada amb les problemàtiques
ambientals.En el terreny de la formació de l’e-
quip humà del Grup, es continua amb l’edició
de les fitxes de formació ambiental, i amb la
realització de diversos cursos i seminaris
sobre el tema. A aquestes accions, s’ha sumat

A Espanya, les empreses del Grup participen en importants projectes tecnològics. L’aposta
investigadora del Grup Agbar en àmbits com la depuració i reutilització d’aigua, no sola-
ment contribueix a una millora del medi receptor en evitar que les platges o els rius s’afec-
tin negativament, sinó que aconsegueix incrementar els recursos d’aigua disponibles per a
usos no potables, cosa que evita el consum d’aigua fresca. Aquest tipus d’actuacions són
també un exemple de com el nostre treball contribueix a la millora de la qualitat de vida de
les persones.
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A Espanya, les empreses del Grup participen
en importants projectes tecnològics. L’aposta
investigadora del Grup Agbar en àmbits com la
depuració i reutilització d’aigua, no solament
contribueix a una millora del medi receptor en
evitar que les platges o els rius s’afectin nega-
tivament, sinó que aconsegueix incrementar els
recursos d’aigua disponibles per a usos no
potables, cosa que evita el consum d’aigua
fresca. Aquest tipus d’actuacions són també
un exemple de com el nostre treball contribueix
a la millora de la qualitat de vida de les perso-
nes del nostre país. Dins l’àmbit 

del medi ambient, la DAS avança en dues
línies: per un costat segueix amb les iniciati
ves de formació als seus empleats, i per l’altre,
treballa en la millora de la comunicació i la
difusió d’activitat ambiental que desenvolupa la
Divisió. Aquesta comunicació va adreçada tant
a les administracions que confien en nosaltres
per a la gestió dels seus serveis, com a una
opinió pública cada cop més sensibilitzada
amb les problemàtiques ambien

tals.En el terreny de la formació de l’equip
humà del Grup, es continua amb l’edició de les
fitxes de formació ambiental, i amb la realitza-
ció de diversos cursos i seminaris sobre el
tema. A aquestes accions, s’ha sumat durant el
1998 l’elaboració d’una “Guía Práctica de
Legislación sobre Medio Eina clau de cara a
mantenir un comportament correcte i exemplar
en el terreny del mediambient, un àmbit en què
tant el marc legislatiu com el de competència
es distribueixen en tots els nivells de l’adminis-
tra. De l’activitat ambiental de les empreses de
la DAS, aspecte tremendament 

important en tractar la seva activitat de la ges-
tió d’un recurs natural. En aquest sentit, s’ha
elaborat un document sobre la relació de les
activitats de la DAS amb el medi ambient, que
pretén ser el punt de partida per a l’elaboració
posterior i continuada d’una Memòria
Ambiental. Amb l’objectiu que la memòria 
ambiental resulti un document rigorós, que 
aporti credibilitat al compromís ambiental del
Grup, la DAS s’ha fixat, ja enguany.
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A Espanya, les empreses del Grup participen
en importants projectes tecnològics. L’aposta
investigadora del Grup Agbar en àmbits com la
depuració i reutilització d’aigua, no solament
contribueix a una millora del medi receptor en
evitar que les platges o els rius s’afectin nega-
tivament, sinó que aconsegueix incrementar els
recursos d’aigua disponibles per a usos no
potables, cosa que evita el consum d’aigua
fresca.
Aquest tipus d’actuacions són també un exem-
ple de com el nostre treball contribueix a la
millora de la qualitat de vida de les persones
del nostre país. Dins l’àmbit
del medi ambient, la DAS avança en dues
línies: per un costat segueix amb les iniciati
ves de formació als seus empleats, i per l’altre,
treballa en la millora de la comunicació i la
difusió d’activitat ambiental que desenvolupa la
Divisió. Aquesta comunicació va adreçada tant
a les administracions que confien en nosaltres
per a la gestió dels seus serveis, com a una
opinió pública cada cop més sen

sibilitzada amb les problemàtiques ambien
tals.En el terreny de la formació de l’equip 
humà del Grup, es continua amb l’edició de les
fitxes de formació ambiental, i amb la realitza-
ció de diversos cursos i seminaris sobre el
tema. A aquestes accions, s’ha sumat durant el
1998 l’elaboració d’una “Guía Práctica de
Legislación sobre Medio Eina clau de cara a
mantenir un comportament correcte i exemplar
en el terreny del mediambient, un àmbit en què
tant el marc legislatiu com el de competència
es distribueixen en tots els nivells de l’adminis-
tra. De l’activitat ambiental de les empreses de
la DAS, aspecte tremendament
important en tractar la seva activitat de la ges-
tió d’un recurs natural. 
En aquest sentit, s’ha elaborat un document
sobre la relació de les activitats de la DAS amb
el medi ambient, que pretén ser el punt de par-
tida per a l’elaboració posterior i continuada
d’una Memòria Ambiental. Amb l’objectiu que
la memòria ambiental resulti un document rigo-
rós, que aporti credibilitat.
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A Espanya, les empreses del Grup participen
en importants projectes tecnològics. L’aposta
investigadora del Grup Agbar en àmbits com la
depuració i reutilització d’aigua, no solament
contribueix a una millora del medi receptor en
evitar que les platges o els rius s’afectin nega-
tivament, sinó que aconsegueix incrementar els
recursos d’aigua disponibles per a usos no
potables, cosa que evita el consum d’aigua
fresca. Aquest tipus d’actuacions són també
un exemple de com el nostre treball contribueix
a la millora de la qualitat de vida de les perso-
nes del nostre país. Dins l’àmbit del medi
ambient, la DAS avança en dues línies: per un
costat segueix amb les iniciati
ves de formació als seus empleats, i per l’altre,
treballa en la millora de la comunicació i la
difusió d’activitat ambiental que desenvolupa la
Divisió. Aquesta comunicació va adreçada tant
a les administracions que confien en nosaltres
per a la gestió dels seus serveis, com a una
opinió pública cada cop més sensibilitzada
amb les problemàtiques ambien

tals.En el terreny de la formació de l’equip
humà del Grup, es continua amb l’edició de les
fitxes de formació ambiental, i amb la realitza-
ció de diversos cursos i seminaris sobre el
tema. A aquestes accions, s’ha sumat durant el
1998 l’elaboració d’una “Guía Práctica de
Legislación sobre Medio Eina clau de cara a
mantenir un comportament correcte i exemplar
en el terreny del mediambient, un àmbit en què
tant el marc legislatiu com el de competència
es distribueixen en tots els nivells de l’adminis-
tra. De l’activitat ambiental de les empreses de
la DAS, aspecte tremendament important en
tractar la seva activitat de la gestió d’un recurs
natural. En aquest sentit, s’ha elaborat un
document sobre la relació de les activitats de
la DAS amb el medi ambient, que pretén ser el
punt de partida per a l’elaboració posterior i
continuada d’una Memòria Ambiental. Amb
l’objectiu que la memòria 
ambiental resulti un document rigorós, que 
aporti credibilitat al compromís ambiental del
Grup, la DAS s’ha fixat, ja enguany.
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A Espanya, les empreses del Grup participen
en importants projectes tecnològics. L’aposta
investigadora del Grup Agbar en àmbits com la
depuració i reutilització d’aigua, no solament
contribueix a una millora del medi receptor en
evitar que les platges o els rius s’afectin nega-
tivament, sinó que aconsegueix incrementar els
recursos d’aigua disponibles per a usos no
potables, cosa que evita el consum d’aigua
fresca. 
Aquest tipus d’actuacions són també un exem-
ple de com el nostre treball contribueix a la
millora de la qualitat de vida de les persones
del nostre país. Dins l’àmbit del medi ambient,
la DAS avança en dues línies: per un costat
segueix amb les iniciatives de formació als
seus empleats, i per l’altre, treballa en la millo-
ra de la comunicació i la difusió d’activitat
ambiental que desenvolupa la Divisió. Aquesta
comunicació va adreçada tant a les administra-
cions que confien en nosaltres per a la gestió
dels seus serveis, com a una opinió pública
cada cop més sensibilitzada amb 

les problemàtiques ambientals.En el terreny de
la formació de l’equip humà del Grup, es conti-
nua amb l’edició de les fitxes de formació
ambiental, i amb la realització de diversos cur-
sos i seminaris sobre el tema. A aquestes
accions, s’ha sumat durant el 1998 l’elaboració
d’una “Guía Práctica de Legislación sobre
Medio Eina clau de cara a mantenir un compor-
tament correcte i exemplar en el terreny del
mediambient, un àmbit en què tant el marc
legislatiu com el de competència es distribuei-
xen en tots els nivells de l’administra. 
De l’activitat ambiental de les empreses de la
DAS, aspecte tremendament important en trac-
tar la seva activitat de la gestió d’un recurs
natural. En aquest sentit, s’ha elaborat un
document sobre la relació de les activitats de
la DAS amb el medi ambient, que pretén ser el
punt de partida per a l’elaboració posterior i
continuada d’una Memòria Ambiental. Amb
l’objectiu que la memòria ambiental resulti un
document rigorós i que aporti al 
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11 Normativa de publicacions de l’Ajuntament de Barcelona

11.1

El Consell d’Edicions i Publicacions és l’òrgan encarregat d’establir la política de publicacions municipals i el

referent polític i de decisió pel que fa a les propostes de publicacions dels diferents estaments, direccions, insti-

tucions i empreses municipals. Aprova les noves propostes i estableix un pla anual per a tot l’Ajuntament. Així

mateix també vetlla per la qualitat i la difusió de tota la producció editorial municipal.

11.2 Línies editorials

L’Ajuntament organitza les seves publicacions a partir de tres línies editorials: Memòria de Barcelona, Conèixer

Barcelona i Construir Barcelona. 

• Memòria de Barcelona: comprèn tot allò que representa la recuperació històrica d'algun aspecte de Barcelona,

tant si fa referència al patrimoni arquitectònic, com al pensament, a la memòria col·lectiva i també als serveis

municipals.

• Conèixer Barcelona: inclou totes les publicacions que mostren la ciutat, els equipaments, museus, espais,

recursos, guies... fins i tot temporals, com les exposicions. També els documents de gestió legal i administrativa

de la ciutat que són d’obligada difusió. 

• Construir Barcelona: aplega projectes d’obres, de planejament urbanístic, de medi ambient, de nous equipa-

ments o projectes d’ampli abast pel futur de la ciutat i la seva ciutadania.

En el cas de les coedicions el format i la col·lecció formaran part de l’acord entre l’Ajuntament i l’editor.
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11.3 Formats:

Les diferents col·leccions municipals s’organitzen a partir de nou formats, adaptats a les diferents necessitats

editorials de l’Ajuntament, als continguts i als destinataris a qui va dirigida la publicació.

Tipus Característiques Format Acabat

Impuls

Butxaca

Gestió

administrativa

Guies

Memòria

Barcelona

Catàleg

Metropoli

Espai públic

Llibre de format petit que té 

una gràfica àgil, dinàmica i 

ràpida, molt visual i fotogràfic.

De format butxaca el contingut

ens permet conèixer la ciutat

seguint un itinerari.

Llibre de format mitjà, molt di-

vulgatiu, té una clara component

administrativa: ordenances i

reglaments...

De format mitjà permet compagi-

nar el text amb les imatges 

Llibre de format quadrat permet

que el text i la imatge convisquin

de manera equilibrada

De format gran, alhora àgil i 

pràctic, permet l’equilibri de text 

i il·lustració de gran tamany.

Llibre de format gran on la 

reproducció de la imatge artística

és molt important.

Llibre de gran format i presència,

que neix amb la idea de ser 

un llibre obsequi; on la imatge 

i el text cuidat, conviuen de

manera armònica.

De gran format permet una

reproducció cartogràfica acurada.

Molt recomenable per llibres 

d’urbanisme.

15 x 15 cm

10,5 x 21 cm.

14 x 21 cm.

14 x 22 cm.

21,5 x 21,5 cm.

21,5 x 25,5 cm.

21 x 29,7 cm.

29 x 29 cm.

29,5 x 29,5 cm.

Rústica

amb solapes

Rústica

amb solapes

Rústica

Rústica

amb solapes

Rústica

amb solapes

optatives

Tapa dura

Semirígida

Rústica

Tapa dura

Rústica

amb solapes
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11.4 Normativa gràfica 

• Tota publicació ha de portar a la coberta el títol amb disseny lliure.

• Al llom, hi ha d’anar el títol de la publicació i l’escut de la ciutat. (apartat 11.8.)

• A la contracoberta hi ha d’haver 

la signatura institucional. 

• També a la contracoberta hi ha d’haver el codi de barres, que es fa d’acord amb l’ISBN. El número d’ISBN, 

el proporciona Imatge i Producció Editorial, departament al qual s'ha de demanar. 

• A la portadeta hi ha d’haver la marca gràfica de la col·lecció: “Memòria de Barcelona”, “Conèixer Barcelona” 

i “Construir Barcelona”. (apartat 11.7.) i els serveis municipals que promouen la publicació si s’escau 

(apartat 11.10.)

• El nom de l’autor o autors, tant si és obra individual com col·lectiva, 

ha d’anar sempre a la portadella.

• En el cas de ser una coedició, cal que la signatura institucional acompanyi la de l’editorial en igualtat 

de condicions.
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11.5 Crèdits

A totes les publicacions municipals ha de constar-hi una pàgina de crèdits. En els crèdits de les publicacions hi

ha de figurar el Consell d’Edicions i Publicacions de l’Ajuntament de Barcelona, que és l’òrgan que dirigeix la

política institucional de publicacions.

Tot llibre ha de fer constar, de manera clara, els drets de propietat intel·lectual –©– de l’edició, que ha de ser de

l’Ajuntament de Barcelona; el dret de la propietat intel·lectual del/ls autors/es, si és el cas, com també el de la

propietat de les imatges que figuren en la publicació.

L’editor, Ajuntament de Barcelona, té un número d’ISBN propi, gestiona el número que correspon a cada títol. I

d’aquest número s’elabora el codi de barres de la contracoberta.

Tota publicació ha de disposar, a més, un número de Dipòsit Legal, el qual posa l'impremta i respon a un registre

d’impressors.

És potestat de l’editor fer constar o no la procedència de la coordinació editorial i la impressió, com també el disseny

i correcció de textos i l’any d’edició. 

És recomanable que tots els crèdits acabin amb l’adreça web www.bcn.cat/ publicacions de l’Ajuntament de Bar-

celona, on es troba el catàleg municipal on-line. També ho és que consti si el llibre és imprès en paper ecològic, 

o paper reciclat si és el cas.

11.6 Presentació d’una publicació

Tota publicació municipal ha d’anar presentada per l’alcalde. Les presentacions han d’anar signades tipografica-

ment, sense rubrica i sense fotografia. La presentació del llibre ha d’anar en un únic full on la part del darrere es

mantingui en blanc o per defecte hi vagin les versions en altres idiomes.

A tota publicació hi ha d’haver un índex paginat del contingut del llibre que començarà desprès de la presentació

de l’Alcalde.
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11.7 Portadeta

A la portadeta ha de figurar la signatura institucional de l’Ajuntament de 

Barcelona juntament amb les marques dels promotors municipals, instituts, districtes, direccions...

Color:

S’ha d’utilitzar la versió en blanc i negre de la signatura institucional.

Mida:

La signatura institucional s’ha d’aplicar a la mateixa grandària de la contracoberta.

Situació:

S’ha de situar centrada horitzontalment a la pàgina i a la mateixa alçada que a la contracoberta.

CONTRACOBERTA PORTADETA

Marca gràfica:

Cal signar amb un codi que ha de servir per a distingir les diferents línies de publicacions.

El codi sempre anirà situada a la portadeta al lloc que decideixi el dissenyador.

Mides del codi:

Formats: Impuls, Itineraris, Normativa, Butxaca i Quadrat.

17 mm de diàmetre. Trade Gothic cos 7/9

Formats: Barcelona, Catàleg, Moma, Urbanisme.

21 mm de diàmetre. Trade Gothic cos 9/11
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11.8 Crèdits

Al final del llibre o al dors de la portadeta s’hi han de col·locar els crèdits:

- Consell Editorial de l’Ajuntament de Barcelona

- Nom de la publicació

- © de l’edició de l’Ajuntament de Barcelona

- © del text, si s’escau, per part de l’autor del text

- © de les imatges, si s’escau, per part dels il·lustradors i/o fotògrafs

- Edició: Ajuntament de Barcelona. Districte/Sector o Institut

- Disseny gràfic –nom dissenyador/a–

- Impressió –impremta que fa el treball–

- ISBN –en cas que el títol es posi, també, a la venda–

- D.L. –que el posa sempre l’impressor–

- www.bcn.cat/publicacions

- i el web del Districte/Sector o Institut, si es considera oportú

- imprès en paper ecològic o reciclat segons s’escaigui

11.9 Llom

L’Ajuntament signarà al llom de les publicacions amb l’escut de la ciutat.

Color de l’escut: 

S’utilitzarà en positiu (negre) o en negatiu (blanc) depenent del color de fons.

Mida de l’escut:

Grandària de l’escut: la que requereixi el llom. Si és possible, s’ha de mantenir la mateixa grandària d’escut que

hi ha a la contracoberta.

Disposició de l’escut: a la mateixa alçada que la signatura institucional de la contracoberta.

Situació de l’escut:

Al llom també hi ha de constar el títol de la publicació de manera que es pugui llegir de baix a dalt, a partir

de l’escut.
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11.10 Contracoberta

A la contracoberta es signarà amb la signatura institucional de l’Ajuntament de Barcelona.

Color de la signatura institucional: 

S’ha d’utilitzar en positiu o en negatiu depenent del color de fons, de la coberta

Mida de la signatura institucional:

L’alçada equival al 5% de l’alçada del format

Situació de la signatura institucional:

La signatura institucional de l’Ajuntament ha d’anar centrada horitzontalment a l’amplada de la publicació i a la

mateixa alçada que l’escut del llom: 

Cal incloure el codi de barres en totes les publicacions que es posen a la venda.

11.11 Coedicions

La signatura institucional de l’Ajuntament acompanyarà a la de l’editorial sempre en igualtat de condicions.

CONTRACOBERTA LLOM PORTADETA

Coeditor Coeditor

C



Per a qualsevol informació o consulta sobre el contingut i ús del Manual de l’Ajuntament de Barcelona 

podeu consultar amb:

Departament d’Imatge i Producció editorial

Telèfon: 93 402 31 00

Correu electrònic: imatge@bcn.cat

www.bcn.cat/publicacions/ReglamentNormativa/ReglamentNormativa.htm
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A Din A-4   210 x 297 mm

C
Din A-5

148,5 x 210 mm

B
100 x 210 mm

D
Din A-6

100 x 148,5 mm

Aquesta normativa és una continuació de la normativa de l’Ajuntament de Barcelona del passat
juny de 2006, amb actualització al gener de 2007, la qual podeu consultar al web de l’Ajuntament
de Barcelona al capítol 11:

www.bcn.cat/publicacions

La publicitat, tècnica d’informació que utilitza suports de difusió massius, s’ha convertit en un
dels instruments de comunicació més importants. L’objectiu és arribar a la màxima quantitat de
ciutadans/es, amb uns missatges directes, clars i amb una gran càrrega informativa, que despertin
l’atenció i l’interès per l’objecte de la informació.

La codificació de la publicitat afecta tots els suports: fullets, octavetes, cartells, banderoles, opis,
etc.

Els formats

Els fullets, sigui quin sigui el nombre de cossos o pàgines que tinguin, han de correspondre,
tancats, a un dels quatre formats normalitzats i recomanats (A, B, C, D).
El format D és el normalitzat per a les postals.

1. INTRODUCCIÓ
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D’on partim i com es construeix

El codi de comunicació i editorial de l’Ajuntament de Barcelona es construeix situant l’escut a sang
a la part esquerra del suport i allargant horitzontalment la franja negra fins a l’extrem esquerre del
format (sigui el que sigui).

Aquesta franja pot oscil·lar en vertical segons les necessitats i el criteri del dissenyador.

En cas que la franja estigui a la part de baix del suport escollit, el logo de l’Institut de Cultura ha
d’anar situat a la part dreta de la franja i per sobre, seguint les proporcions definides.

En el cas que la franja estigui a la part de dalt del suport escollit, el logo de l’Institut de Cultura ha
d’anar situat a la part dreta de la franja i per sota, seguint les proporcions definides.

Grandàries de la franja

Alçada pastilla = 5% de l’alçada del suport (excepte banderola, que serà del 10%)

5%

100%
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Mides de la franja

Funda CD/DVD

8 mm

Tríptic (100 x 210 mm)

10 mm

DIN-A5

10 mm

DIN-A4

15 mm

DIN-A3

21 mm

400 x 600

30 mm

700 x 1000

50 mm

Banderola (900 x 1200 mm)

120 mm* (en aquest format,

s’hi ha d’aplicar un 10%)

Opi (1250 x 1750 mm)

88 mm

* En el cas de les banderoles, la franja de la signatura ha de tenir una grandària del 10% del total de
l’alçada del suport, per millorar, d’aquesta manera, la visibilitat i la presència de la Signatura Institucional.

x

x

x/5

x/5

x/2
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El manual defineix un espai específic per a cada un dels logotips d’acord amb la seva funció i naturalesa.

2.1. Formats de més d’una cara

Tots els suports que tinguin més d’una cara (postal, díptic, tríptic...), mai poden dur tercers (esponsors,
patrocinadors...) en la portada. S’han de col·locar a la contra del suport.

La portada només és per a la signatura institucional (Ajuntament de Barcelona), l’Institut de Cultura i
allò que es vol anunciar i/o promocionar. Per exemple, un museu i la seva exposició.

Com a primera opció s’escull la franja a la part de sota, i a la part dreta per sobre de la franja, l’Institut
de Cultura. A la part de dalt del suport, allò que es vol anunciar i/o promocionar. Per exemple: un museu
i la seva exposició.

Museu Etnològic

Palau Reial de Pedralbes
Av. Diagonal, 686 - 08034 Barcelona

T. 93 280 50 24
F. 93 280 18 74

museuartsdecoratives@bcn.cat

Patrocina:

Hi col·laboren:

x

x

2. CONVIVÈNCIA AMB ALTRES INSTITUCIONS I EMPRESES PRIVADES
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Com a segona opció es pot utilitzar la franja a dalt, amb el logo de l’Institut de Cultura per sota de la
franja i a la dreta. A la resta del suport, allò que es vol anunciar i/o promocionar.

Per exemple, en aquest cas del Museu, el logo es pot moure per tot el suport i situar-lo a gust del
dissenyador.

Museu Etnològic

Palau Reial de Pedralbes
Av. Diagonal, 686 - 08034 Barcelona

T. 93 280 50 24
F. 93 280 18 74

museuartsdecoratives@bcn.cat

Patrocina:

Hi col·laboren:
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Casos excepcionals

1. Només es podrà posar un tercer a la portada i sempre a la part de sobre de la franja de l’Ajuntament
a la mateixa alçada que el nom Ajuntament, en el cas que sigui una entitat pública i/o privada col·laboradora,
coorganitzadora amb el que s’està promocionant i/o anunciant. En aquest cas també es pot fer amb la
franja de l’Ajuntament a la part de dalt.

2. En el cas d’una institució pública que va com a mínim al 50% amb la nostra institució (compartida),
la franja institucional de l’Ajuntament es converteix en la signatura (Ajuntament de Barcelona i Institut
de Cultura) i es col·loca a la dreta del suport escollit. En aquest cas és recomanable utilitzar el format
signatura a la part de baix del suport escollit, convertint el logo de l’Institut de Cultura en tipogràfic.
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Altres

En cas que es vulgui aplicar l’adreça web, d’un programa, d’un museu, per exemple: www.bcn.cat/merce,
aquesta adreça s’haurà de situar a la dreta i dintre de la franja negra de l’Ajuntament seguint les
proporcions definides. No és de caràcter obligatori.

Museu Etnològic

Palau Reial de Pedralbes
Av. Diagonal, 686 - 08034 Barcelona

T. 93 280 50 24
F. 93 280 18 74

museuartsdecoratives@bcn.cat

Patrocina:

Hi col·laboren:

www.bcn.cat/merce
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2.2. Formats d’una cara

En cas que el suport tingui només una cara (opis, cartells, veneciana, banderola...) i s’hagi de conviure
amb tercers, aquests hauràn d’anar a la part contrària de la franja institucional. Aquesta franja podrà
ser ubicada tant a la part de dalt com a la part de baix del format escollit en funció del criteri del
dissenyador per tal de fer ressaltar la visibilitat de la signatura institucional i l’ordre jeràrquic de les
marques.

Les marques de tercers mai podran ser més grans que el que ocupa l’alçada de la franja de l’Ajuntament
de Barcelona.

Com es veu en els diferents models i propostes, les marques poden anar situades de diferents maneres,
horitzontalment, verticalment, o en bloc, en el cas de multipatrocinis, i sempre s’ha de començar
de dreta a esquerra.

En cas de marca única, la proporció tampoc podrà superar l’alçada de la franja de l’Ajuntament de
Barcelona. (S’estudiaran les particularitats de cada marca).

En cas que vagin dos marques, per exemple, un patrocinador i un col·laborador, s’ha d’utilitzar el
mateix criteri que en els casos anteriors. (S’estudiaran les particularitats de cada marca).

Banderoles 900 x 1200 mm

Patrocina:

Colaboren:

Banderola 900 x 2200 mm

Patrocina:

Colaboren:

Cartell

Opis
1250x 1750 mm

Patrocina:Colaboren:

Patrocina:

Colaboren:

11 Normativa gràfica de l’Institut de Cultura de Barcelona



Banderoles

Com a primera opció s’escull la franja de l’Ajuntament a la part de sota (cara A) i a la part dreta
(cara B) per sobre de la franja, l’Institut de Cultura. A la part de dalt de la cara A, allò que es vol
anunciar i/o promocionar. Per exemple: un museu i la seva exposició. I a la part de dalt de la cara
B les marques i/o tercers, en tots els seus casos i seguint les proporcions definides anteriorment.
El negre de la franja  de l’Ajuntament s’allarga amb la segona banderola (cara B).

Patrocina:Colaboren:

Patrocina:

Colaboren:

Patrocina:Colaboren:

Patrocina: Patrocina:

120 mm

Cara A Cara B

11 Normativa gràfica de l’Institut de Cultura de Barcelona



Com a segona opció es pot utilitzar la franja de l’Ajuntament a dalt (cara A), amb el logo de l’Institut
de Cultura per sota de la franja i a la dreta (cara B). A la resta del suport de la cara A, allò que es
vol anunciar i/o promocionar. Per exemple, en aquest cas del Museu, el logo es pot moure per tot el
suport i posicionar-lo a gust del dissenyador. I a la part de sota de la cara B les marques i/o tercers,
en tots els seus casos i seguint les proporcions definides. El negre de la franja  de l’Ajuntament
s’allarga amb la segona banderola (cara B).

Patrocina:

Patrocina:

Colabora

Patrocinen:

Patrocinen:

Cara A Cara B
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Opis i/o cartells

Com a primera opció s’escull la franja de l’Ajuntament a la part de sota i a la part dreta per sobre de
la franja, l’Institut de Cultura. A la part de dalt, allò que es vol anunciar i/o promocionar. Per exemple:
un museu i la seva exposició. I per sota del títol del programa o museu, les marques i/o tercers, en
tot els seus casos i seguint les proporcions definides. (S’estudiaran les particularitats de cada marca).

Patrocina:Colaboren:

Patrocina:

Colaboren:
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Com a segona opció es pot utilitzar la franja de l’Ajuntament a dalt, amb el logo de l’Institut de Cultura
per sota de la franja i a la dreta. A la resta del suport, allò que es vol anunciar i/o promocionar. Per
exemple en aquest cas del Museu, el logo es pot moure per tot el suport i posicionar-lo a gust del
dissenyador. I a la part de sota les marques i/o tercers, en tots els seus casos i seguint les proporcions
definides. (S’estudiaran les particularitats de cada marca).

S’ha de tenir en compte que les marques han d’estar sempre a la part contrària de la part institucional.

Patrocina:Colaboren:

Patrocina:Colaboren:
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2.3. Altres publicacions

Catàlegs sense coedició

Portada:

A la portada, només s’hi ha de posar allò que es vol anunciar i/o promocionar.

Contraportada:

En cas que no hi hagi coedició, a la part de sota s’hi ha de col·locar de manera centrada la signatura
de l’Ajuntament de Barcelona i a la part de dalt, també centrat, el programa o museu que ha gestionat
la publicació.

Llom:

En cas que no hi hagi coedició, a la part de sota s’hi ha de col·locar l’escut de l’Ajuntament.

11 Normativa gràfica de l’Institut de Cultura de Barcelona



Portadella:

En cas que no hi hagi coedició, a la part de sota de la pàgina a la banda esquerra s’hi ha de posar 
el logo en format signatura de l’Ajuntament de Barcelona i a la banda dreta el logo de l’Institut 
de Cultura. A la part superior de la pàgina, s’hi ha de posar de manera centrada el programa o museu
que ha gestionat la publicació. I a la part central el títol de l’obra i les dates.

Crèdits:

Els crèdits aniran a la contra de la portadella, a la part de sota i seguint les proporcions definides 
(els patrocinadors han de ser més grans que els col·laboradors).
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Catàlegs amb coedició

Portada:

A la portada només s’hi ha de posar allò que vol anunciar i/o promocionar.

Contraportada:

En cas de coedició, a la part de sota s’hi ha de col·locar a l’esquerra la signatura de l’Ajuntament i 
a la dreta la marca del coeditor. I a la part de dalt, de manera centrada, el programa o museu que 
ha gestionat la publicació.

Llom:

En cas de coedició, a la part de sota s’hi ha de posar l’escut de l’Ajuntament i a la part de dalt l’escut
o emblema del coeditor.
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Portadella:

En cas que hi hagi coedició, a la part de sota de la pàgina a la banda esquerra s’ha de posar el 
logo en format signatura de l’Ajuntament de Barcelona i a la banda dreta el logo de l’Institut de 
Cultura. Una mica més a dalt i de manera centrada, s’hi ha de posar la marca del coeditor. A la part
superior de la pàgina s’ha de posar de manera centrada el programa o museu que ha gestionat la
publicació. I a la part central, el títol de l’obra i les dates.

Crèdits:

Els crèdits han d’anar a la contra de la portadella, a la part de sota i seguint les proporcions definides
(els patrocinadors han de ser més grans que els col·laboradors).
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Invitació (sense Alcalde)

El format d’invitació quan no convida l’Alcalde, ha de ser un targetó de 210 mm x 95 mm, amb imatge
o sense, a la cara A i text de convit, a la cara B.

Cara A: En aquesta cara tant es pot utilitzar la imatge d’una campanya o d’una exposició que es pretén
presentar i/o inaugurar, com deixar-la en blanc, sense imatge. El que sempre s’hi ha de posar és, a
la part ample i a sota del targetó centrat, el logo i/o marca del programa o museu que ho està gestionant.

Cara B: En aquesta cara s’ha de seguir el que marca la normativa de l’Ajuntament de Barcelona, ja
que es tracta de la part dels càrrecs electes del mateix Ajuntament. El que es recomana és que sigui
neta amb contingut i no s’hi posi cap logo a excepció de l’escut de l’Ajuntament.

Casos excepcionals: En cas que sigui una invitació de dos organismes i/o institucions oficials, l’escut
de l’altre ha d’anar a sota de l’escut de l’Ajuntament i a la part de qui convida hauria d’anar una sota
l’altre, amb els càrrecs corresponents. (Vegeu el capítol 3 de la normativa de l’Ajuntament).

S’ha de tenir en compte que les marques dels patrocinadors no podran anar en cap cas en la invitació.

Invitació (amb Alcalde)

El format d’invitació, quan convida l’Alcalde, ha de ser un targetó-díptic de dues pales, les característiques
queden reflectides a la normativa de l’Ajuntament al capítol 2 (Papereria bàsica de l’Alcalde de
Barcelona).

Cara A Cara A

Cara B Cara B
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3.1. Papereria Institut de Cultura

Primer full:

El primer full de carta sempre ha d’anar visualment identificat amb l’Ajuntament de Barcelona, el
nom de l’Institut de Cultura i les dades imprescindibles, com l’adreça, telèfon, fax, web, etc. És a
dir, tot el que cal perquè el receptor pugui identificar l’òrgan emissor del missatge i comunicar-s’hi.
Tant el logo com la informació han d’anar sempre negre.

Institut de Cultura

Palau de la Virreina
La Rambla, 99
08002 Barcelona
T. 933 017 775
F. 933 161 010
www.bcn.cat/cultura

3. PAPERERIA
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Segon full:

El segon full de carta ha d’anar visiblement identificat amb l’Ajuntament de Barcelona en el mateix
lloc que el primer full i en el lloc de l’Institut de Cultura en tipogràfic es converteix en la marca i es
posa a la mateixa alçada que l’Ajuntament de Barcelona. Tots dos logos han d’anar en negre.
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Sobres Institut de Cultura:

Ens trobem amb tres tipus de mides de sobres, el corresponent al sobre americà, al sobre B4 i el
sobre B5. Tots tres han d’anar amb el mateix criteri i en funció de les mides.

A la part frontal del sobre, només s’hi ha de posar el logo oficial de l’Ajuntament de Barcelona en
negre, i a la part de darrera, a la solapa, hi va el nom de l’Institut de Cultura en tipografia i a sota
les dades bàsiques del remitent (adreça, codi postal i població).

Institut de Cultura

Palau de la Virreina
La Rambla, 99

08002 Barcelona

Solapa

Targeta Institut de Cultura:

A la part de baix dreta s’ha de posar el logo oficial de l’Ajuntament de Barcelona en negre, tal com
marca la normativa de l’Ajuntament, i a la part de dalt dreta s’ha de posar, segons l’espai reservat,
el logo de l’Institut de Cultura en negre.

A la part esquerra de la targeta hi han d’anar les dades imprescindibles, com el nom de l’Institut
de Cultura en tipografia i en negreta, el nom i cognoms de la persona en negreta, el càrrec junt
amb el departament, un espai de separació, l’adreça, el codi postal, la població, el telèfon, el fax,
el mòbil si es vol, l’email i la web.

L’aplicació d’aquesta peça es basa en el que diu la normativa de l’Ajuntament de Barcelona,
capitol 4.

Institut de Cultura
Carlos González
Director de Premsa,
Comunicació i Informació

Palau de la Virreina
La Rambla, 99
08002 Barcelona
T. 93 316 12 07
M. 616 938 348
F. 93 316 12 10
cgonzalezga@bcn.cat
www.bcn.cat/cultura
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3.2. Papereria Museus

Primer full:

El primer full de carta sempre ha d’anar visualment identificat amb l’Ajuntament de Barcelona: el
nom en tipografia del museu, les dades imprescindibles, com l’adreça, telèfon, fax, web, etc. del
museu i a sota d’aquestes dades la marca de l’Institut de Cultura. A la part de baix dreta del primer
full ha d’anar el logo del museu. És a dir, tot el que cal perquè el receptor pugui identificar l’òrgan
emissor del missatge i comunicar-s’hi. Tant els logos com la informació han d’anar en negre.

El logo de l’Institut de Cultura s’ha de posar sempre en l’espai delimitat, seguint el que marca la
papereria de l’Institut de Cultura, que es basa en el que diu la normativa de l’Ajuntament en el
capítol 4.3.

Museu Etnològic

Pg. de Santa Madrona, s/n
Parc de Montjuïc
08038 Barcelona
T. 933 161 075
F. 933 161 010
www.museuetnologic.cat

12 mm

5 mmmàxim 45 mm
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Segon full:

El segon full de carta ha d’anar visiblement identificada amb l’Ajuntament de Barcelona en el mateix
lloc que el primer full i la marca de l’Institut de Cultura es puja a la mateixa alçada que l’Ajuntament
de Barcelona. Es manté també el logo del museu a la part de baix dreta. Tots tres logos han d’anar
en negre.
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Sobres Museus

Ens trobem amb tres tipus de mides de sobres, el corresponent al sobre americà, al sobre B4 i el sobre
B5. Tots tres han d’anar amb el mateix criteri i en funció de les mides.

A la part frontal del sobre, només s’hi ha de posar el logo oficial de l’Ajuntament de Barcelona en
negre, i a la part de darrera, a la solapa, hi ha d’anar el nom de l’Institut de Cultura en tipografia, just
a sota el nom del museu també en tipografia, un espai, i a sota les dades bàsiques del remitent (adreça,
codi postal i població), corresponents a cada museu.

Institut de Cultura
Museu Etnològic

Pg. de Santa Madrona, s/n
Parc de Montjuïc
08038 Barcelona

Solapa

Targetes Museus

A la part de baix dreta, s’hi ha de posar el logo oficial de l’Ajuntament de Barcelona en negre tal com
marca la normativa de l’Ajuntament i a la part de dalt dreta s’hi ha de posar, segons l’espai reservat, el
logo del museu corresponent, en negre.

A la part esquerra de la targeta hi han d’anar les dades imprescindibles, com el nom de l’Institut de
Cultura (òrgan gestor) en tipografia i en negreta, el nom i cognoms de la persona en negreta, el càrrec
junt amb el departament, un espai de separació, l’adreça, el codi postal, la població, el telèfon, el fax,
el mòbil si es vol, l’email i el web.

Institut de Cultura
Nom i cognom
Director del Museu

Pg. de Santa Madrona, s/n
Parc de Montjuïc
08038 Barcelona
T. 933 161 075 - 933 161 075
F. 933 161 080
emiro@bcn.cat
www.museuetnologic.bcn.cat

6 mm

màxim 35 mm

88 mm
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Són elements publicitaris conjunts aquells elements en els quals l’Ajuntament de Barcelona més un
òrgan autònom, com per exemple, l’Institut de Cultura, conviuen fusionats amb una mateixa imatge i
de la següent manera: el logo de l’Ajuntament és el de format signatura i el logo de l’Institut de Cultura
es converteix en tipogràfic.

En el cas de sumar-li un òrgan gestor, com per exemple, un Museu, aquest ha d’anar per sota de
l’Institut de Cultura i també en tipogràfic.

Per tant, atesa la gran diversitat de suports, es fa difícil preveure les mides i les situacions visuals
de cada un d’ells.

En tot cas, s’ha de garantir la màxima llegibilitat dels ens que el formen (siguin dos o siguin tres) i
la correcta proporció respecte de les altres entitats visuals que hi apareguin.

S’ha de tenir especial cura a respectar les proporcions dels exemples.

Aquesta signatura és d’ús exclusiu quan l’Ajuntament comparteix amb altres institucions o empreses
privades.

Institut de Cultura
Museu Etnològic

Institut de Cultura
Museu de les Arts Decoratives

Institut de Cultura

Institut de Cultura
Museu Etnològic

Institut de Cultura
Museu de les Arts Decoratives

Institut de Cultura

4. SIGNATURA AMB ALTRES INSTITUCIONS I EMPRESES
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Per a qualsevol informació o consulta sobre el contingut i ús del Manual de l’Ajuntament de Barcelona 

podeu consultar amb:

Departament d’Imatge i Producció editorial

Telèfon: 93 402 31 00

Correu electrònic: imatge@bcn.cat

www.bcn.cat/publicacions/ReglamentNormativa/ReglamentNormativa.htm


