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gitals i 
productes web

Fonts, mides i formats de lletra
Les fonts més adients són les rectes: Arial o Helvètica. 
La mida recomanable és l’equivalent al cos de lletra Arial 12. En determinats casos es pot admetre 
reduir una mica el cos, però mai per sota de l’equivalent a un cos Arial 10. 

Aquestes són les recomanacions des de la Direcció de Comunicació per a una bona lectura, 
les mides de cos inferiors a les recomanades no tenen una bona lectura per a la gent gran o 

responsabilitat del mateix centre cívic.

Encapçalaments, espais i columnes 
Els encapçalaments han d’estar clarament diferenciats (negreta, cos més gros, etc.).
Preferentment, els espais entre paraules han de ser els que es corresponguin a la font. Per tant, resulta 

El text en columnes resulta de difícil lectura.

Materials
El paper mate és el de millor llegibilitat perquè evita els enlluernaments del paper brillant.

Colors i contrastos
Així, un fons gris clar amb 

lletres blanques pot ser molt difícil de llegir. 
Exemples de colors ben contrastats són: 

Es recomana la utilització d’ una eina molt senzilla, “Analitzador de contrast de color“, accessible a:
http://www.visionaustralia.org.au/info.aspx?page=959 

Text de lectura fàcil
Es recomana utilitzar un llenguatge de fàcil comprensió i, en aquells casos en què això no sigui possible 
(textos legals, documents informatius tècnics) crear una versió amb llenguatge planer per a persones amb 

Indicacions per informar sobre les adaptacions 

visual i auditiva, que es poden utilitzar de manera genèrica per simbolitzar que determinada activitat o 
espai compta amb adaptacions per ser accessibles a aquests col·lectius:
Aquests símbols s’utilitzen en color blanc sobre fons blau (pantone 294).  

BLANC SOBRE NEGRE 
BLANC SOBRE BLAU 
BLANC SOBRE VERMELL 
BLANC SOBRE VERD 

BLAU SOBRE BLANC 
VERMELL SOBRE BLANC 
VERD SOBRE BLANC 
GROC SOBRE NEGRE 
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Accessibilitat física

Accessible per a persones amb
mobilitat reduïda (genèric)

Accessibilitat visual

Accessible per a persones   Audiodescripció 
amb discapacitat visual (genèric)

Accessibilitat auditiva

Accessible per a persones amb Anell magnètic 
discapacitat auditiva (genèric)

Text de lectura fàcil

Aquest recurs es recomana quan, en el cas de textos administratius, es vol arribar a determinats 
col·lectius com persones amb analfabetisme funcional, sordesa de naixement o precoç, afàsia, 
dislèxia, autisme, discapacitat intel·lectual o alumnes d’ensenyament primari .

Exemples d’indicació d’adaptació

(Indicació general sobre l’accessibilitat d’un equipament o espai)

Les persones amb discapacitat que necessitin un servei d’acompanyament poden sol·licitar-ho amb 
xx dies d’antelació al telèfon xx o enviant un correu electrònic a l’adreça xx

S’han reservat places d’aparcament per a les persones que disposen de targeta de tolerància 
d’aparcament a (carrer, plaça...)

Accés per (carrer, plaça...) (sempre que hi hagi un recorregut accessible se n’ha d’informar també en 
el producte de comunicació)

Acte accessible per a persones amb discapacitat auditiva (amb enumeració de les adaptacions: 
interpretació a llengua de signes / transcripció escrita en pantalla / anell magnètic / emissores FM...)

Les persones que necessitin un sistema alternatiu a la comunicació auditiva poden sol·licitar-ho amb 
(xx) dies d’antelació enviant un correu electrònic (xx) / sms (xx) / fax (xx)

Sala equipada amb anell magnètic

Acte accessible per a persones amb discapacitat visual amb servei d’audiodescripció

Les persones que necessitin un sistema alternatiu a la comunicació visual  poden sol·licitar-ho amb 
xx dies d’antelació al telèfon xx o enviant un correu electrònic a l’adreça xx
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Accessibilitat als documents en formats pdf, word i powerpoint
Normalment, les persones cegues utilitzen lectors automàtics de pantalla, com el programa JAWS, que els 
permeten escoltar el text. Es fonamental perquè el lector pugui llegir correctament el contingut que el pdf 

Als documents annexes trobareu diverses guies elaborades des del Departament d’Internet on s’explica el 
procediment per a l’elaboració de word, pdf i powerpoint accessibles.

Productes alternatius als documents en paper
És recomanable pensar en les persones amb discapacitat visual a l’hora de dissenyar les campanyes 
comunicatives. Així, a més dels productes d’impremta, es poden utilitzar altres suports com:

• Web
• CD àudio
• Braille
• Maquetes
• Audioguies

El millor sistema de senyalització és aquell que és utilitzat indistintament per  qualsevol persona. 
Cal aplicar els criteris de disseny per a tothom.
La senyalització ha de tenir present el següents criteris:

• Informació concisa, bàsica i amb símbols senzills.
• Sempre que sigui possible s’ha d’aportar informació en format visual i tàctil

(braille i macro caràcters en relleu).

• Els rètols amb senyalització braille i relleu han d’ubicar la senyalització dins  la zona ergonòmica
(zona d’interacció que té una persona entre el moviment del braç i la informació que es troba en el
seu recorregut de forma estàtica).

• Zona ergonòmica: alçada màxima 1,75 m (per a infants 60 cm); mínima 90 cm (ambdues mesures
s’han de contemplar des del terra). Fora d’aquestes dimensions no s’han d’inserir cap text en braille
ni relleu.

• A , alçada i ubicació.
• T
• Paleta de colors: s’ha de mantenir un mateix criteri uniforme en la selecció i vetllar perquè

compleixin les recomanacions de contrastos recollides a la Norma Espanyola de Retolació
(UNE 170002)
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5.1
 
Signatura corporativa en  
comunicació pròpia

NOTA: Aquest manual és susceptible de possibles modi�cacions i/o supressions
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5.1.1
 
Signatura corporativa 
completa
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5.1.1 Signatura corporativa completa

De�nició

1. Signatura utilitzada per signar les comunicacions de 

l’Ajuntament de Barcelona. 

2. A partir de juliol de 2016, a les campanyes de ciutat també 

es podrà utilitzar la llima vermella i gris (al 50% de negre) i 

també, en alguns casos, per a peces de districte o àrees, però 

sempre consultant prèviament a la Direcció de Comunicació qui 

estudiarà cada cas i donarà el seu vist-i-plau

3. Signatura utilitzada per signar les comunicacions de 

l’Ajuntament de Barcelona com a col·laborador i/o patrocinador, 

només quan anem entremig d’altres logotips.

2 

1 

3 
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5.1.1 Signatura corporativa completa

Construcció:
Sistema de “llimes”

El sistema de signatura de la comunicació de l’Ajuntament 
està basat en estructures contenidores d’informació que 
denominarem “llimes”, que separen i jerarquitzen la informació.

X 22%X

Llima 1

Color Fons:  Pantone 186
CMYK:  C:2 M:100 Y:86 K:2 
RGB:  R:198 G:12 B:48
Informació:  Escut Ajuntament centrat òpticament

Llima 2

Color Fons: Negre
Informació: Ajuntament de Barcelona
Tipogra� a: Akkurat Bold

X 75%X

Rodona

Color Fons:  Pantone 186
CMYK: C:2 M:100 Y:86 K:2 
RGB: R:198 G:12 B:48
Informació:  Escut Ajuntament centrat òpticament

X75%X

X22%X

Llima

Color Fons: Negre
Informació: Ajuntament de Barcelona
Tipogra� a: Akkurat Bold
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5.1.1 Signatura corporativa completa 

Construcció: 
Opcions per a marges esquerres i drets

La signatura corporativa completa té dues versions: una per ser utilitzada en 
marges drets i una altra per a marges esquerres.

Opció per a marges drets 

Opció per a  marges esquerres 
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100%

Alçada 
total

A/2

A/2 Area de protecció

Area de protecció

A/2 Sang

A=%

5.1.1 Signatura corporativa completa

Grandària

La mida de la signatura ens la donarà el tant per cent indicat en 
funció de l’alçada de cada format. 

Àrea de protecció 

La signatura sempre es col·loca en un lateral a sang, respectant 
per dalt i per baix l’àrea de protecció on no es podran col·locar 
texts, logos, etc. 

La mida dels marges de la pàgina i l’àrea de protecció estaran 

determinats en funció de l’altura de la signatura. Si l’altura de la 
signatura és A, l’àrea de protecció és la meitat de A, o sigui A/2.

En el cas d’haver d’incloure alguna informació com web, xarxes 
socials, etc. al costat de la llima, es podrà col·locar aquesta 
informació dins l’àrea de protecció si a la resta de la creativitat 
no hi ha lloc on poder aplicar-ho.
 
En aquesta àrea de protecció, al costat contrari de la llima, 
excepcionalment s’hi podran afegir els logotips co-organitzadors 
i el codi QR amb informació de l’equipament o de l’activitat que 
es faci.
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5.1.1 Signatura corporativa completa

Sang

La sang ha d’afegir-se segons les especi�cacions tècniques 
de cada suport. El màster de la signatura de l’Ajuntament no 
té la sang incorporada. Per afegir-la, la llima vermella haurà 
d’ampliar-se sense deformar la corba circular del costat dret de 
la “llima”.

Master signatura sense sang

Master signatura amb sang deformat

Sang

Master signatura amb sang correctament afegida 

Sang
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5.1.1 Signatura corporativa completa 

Ubicació

La signatura es pot situar en les 4 cantonades aquí assenyalades 
segons els requeriments tècnics o artístics.

Opció 1

Opció 3

Opció 2

Opció 4
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5.1.1 Signatura corporativa completa 

Colors

Sempre que els fons ho permetin, els colors de la signatura 
corporativa són vermell (Pantone 186), negre. 

Vista de detall Vista de detall

Vista de detall Vista de detall

Ús amb fons de color i fotogrà� c:
Llima escut: Vermell
Llima Ajuntament de Barcelona: Negre



20

5.1.1 Signatura corporativa completa 

Color:
Versions en negatiu / Variacions de colors

La signatura de l’Ajuntament podrà ser utilitzada amb aquestes 
variacions de color quan el fons tingui un color vermell, negre, gris 
o blanc, o quan la imatge de fons tingui un to que es confongui amb 
el de les llimes.

Ús amb fons de color vermell
Llima escut: Blanc
Llima Ajuntament de Barcelona: Negre
Llima informació: Gris 50%K

Ús amb fons de color negre
Llima escut: Vermell
Llima Ajuntament de Barcelona: Gris 50%K
Llima informació: Blanc

Vista de detall

Vista de detall

Vista de detall

Vista de detall

Ús amb fons de color blanc
Llima escut: Vermell
Llima Ajuntament de Barcelona: Negre
Llima informació: 20%K

Vista de detall Vista de detall
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5.1.1 Signatura corporativa completa 

Color:
Versió en 1 i 2 tintes

La versió a 1 tinta es pot utilitzar en aquells casos que les restriccions d’impressió ho requereixin. En cap cas pot usar-se aquesta 
versió de la signatura en suports impresos a color. 
El color de les llimes haurà d’adaptar-se seguint els exemples aquí desenvolupats perquè el contrast entre el seu color i el color del 
fons sigui òptim per a una correcta lectura de la informació.

Versió en 2 tintes

En el cas d’haver de signar amb dues tintes, s’haurà d’escollir la tinta més fosca utilitzada i aplicar les mateixes regles aplicades a la 
signatura d’1 tinta.

Ús amb fons gris
Llima escut: Negre
Llima Ajuntament de Barcelona:  80%K
Llima informació: Blanc

Ús amb fons negre
Llima escut: 70%K
Llima Ajuntament de Barcelona: 50%K
Llima informació: Blanc

Ús amb fons blanc:
Llima escut: Negre
Llima Ajuntament de Barcelona:  80%K
Llima informació: 20%K

Exemple tinta 1 Exemple tinta 2 Exemple signatura

Exemple en tinta de color:
Llima Escut: 100% tinta
Llima Ajuntament de Barcelona: 80% tinta
Llima informació: 50% tinta

Vista de detall

Vista de detall

Vista de detall

Vista de detall

Versió en 1 tinta
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5.1.1 Signatura corporativa completa 

Versió en 1 tinta (secundària)

Versió secundària en cas de no poder fer servir trames 
d’impressió.

Exemple tinta negra

Exemple tinta verda
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5.1.1 Signatura corporativa completa 

Versió transparent i ribetejada 

Versió càpsula transparent i ribetejada, en negre, però també pot ser, excepcionalment, el ribetejat a color, en algun cas podria anar 
acompanyada del logo producte corresponent o bé d’un districte.  

Només s’utilitzarà per incorporar a les diferents creativitats de comunicació de serveis, emergències, recomanacions o quan es 
consideri que pot emmarcar bé amb una determinada acció, bàsicament de ciutat.

Abans d’utilitzar-la, s’haurà de fer la petició a Direcció de Comunicació.

Exemple Transparent i ribetejat en negre
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5.1.1 Signatura corporativa completa 

Informació de com aplicar el web, les xarxes socials i el logo del 010.

Quan siguin cartells o peces d’una sola cara el web, les xarxes socials i el logo del 010 s’aplicaran dins la mateixa creativitat, en un lloc 
visible. MAI al costat de la llima.

En el cas que, degut a que hi hagi molta informació a la creativitat i no hi hagi espai per a ubicar les dades es podrà posar, excepcional-
ment, al costat de la llima.

Si la peça té cara i dors (fullet, tríptic, octaveta, ´yer, etc.) les dades es posaran al dors en un lloc visible i MAI al costat de la llima.

Cançó de bres per a una princesa negra Text: Gabriel Jené Manila
      Música: Antoni Rodriguez   
      Sabanes
      Adapt: Daniel Antolí i Plaza

Un núvol blanc    Lletra i música: Lluis Llach
       Adapt: Josep Crivillé i Bargalló

La gavina (havanera)   Text i música: Frederic Sirés
      Harm: Josep Gustems

You raise me up    Lletra i música: Brendan   
      Graham, Rolf Lovland
      Arr: Roger Emerson

California dreamin    Text i música: John Philips
      Michelle Philips
       Adapt: Andrés González

Viva la vida     Lletra i música: Guy Berry  
      man, Jon Buckland
      Will Champion, Cris Martin
      Arr: Jens Johansen

Do you hear the people sing?  Claude-Michel Schönberg
      Arr: Ed Lojeski

Pianista: Àlvaro Casuso
Direcció: Ma Mercè Viña

COR GRANS

There is sunshine (Canon)  Lorenz Maierhofer

Sing a capella (Warm-up/Canon) Lorenz Maierhofer

Hand in hand    Giorgio Moroder

CORHELENA
El meu avi    J.O. Monasterio
     Arranj: F. Vila Gimferrer

City of stars    Música: J. Hurwitz
     Text: B. Pasek/J.Paul
     Arranj: J. Althouse

Let the river run   C. Simon
     Arranj: C.H. Johnson

Coral  Scias—A�avaraCoral Capella Gramalla
Flauta travessera: Àlvaro Casuso
Piano: Àngel Pérez
Subdirecció: Ma Carme Marí i Andrés González
Direcció: Carme Guinart

Cors escola municipal de música de Sant Andreu

Direcció: Nerea De Miguel

Aleiki mini assalam Popular del Marroc

Arc blanc de Sant Martí J. Hadar

La balanguera Popular mallorquina

El meu avi Havanera

Himne a l’amor Edith Piaf

L’emigrant Amadeo Vives

Districte de
Sant Andreu 

lameva.barcelona.cat/santandreu

@BCN_SantAndreu
@bcn_santandreu
Districte de Sant Andreu

9a Trobada 
de cant coral
a la parròquia 
de Sant Andreu
de Palomar

En �nalitzar les actuacions, es procedirà a lliurar per part dels 
representants del Districte, el premi del 5è Concurs de Composició 
per a Cant Coral de Sant Andreu.

I seguidament la Coral Capella Gramalla interpretarà la composició 
guanyadora donant per �nalitzada la trobada d’enguany.

Diumenge, 26 de novembre de 2017
A les 18.00 h

FESTA MAJOR DE 
SANT ANDREU DE PALOMAR

Informació
Barcelona
Trucada gratuïta

Informació
Barcelona
Trucada gratuïta

Información
Barcelona
Llamada gratuita

Información
Barcelona
Llamada gratuita

Text en català

Versions en positiu i negatiu.

Text en castellà

Versions en positiu i negatiu.

Logo 010

Exemples

Caminada 
Internacional
de Barcelona

International walk
of Barcelona
2 days, 4 itineraries

2 dies, 4 itineraris

7-8 d’octubre
de 2017

barcelona.cat/esports
facebook.com/barcelonacaminades 

MÉS INFO. MÁS INFO. MORE INFO.
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5.1.1.1
 
Aplicacions signatura corporativa
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5.1.1.1 Signatura corporativa completa 

Tríptics i fullets
100 x 210 mm 

Nota: El nom dels dissenyadors no es podrà publicitar en les creativitats de l’Ajuntament.
Quan es facin servir fotos de nens, persones o objectes susceptibles de demanda, han de signar el document de drets d’imatge o 
autorització expressa al districte o sector per a poder sortir a les creativitats.

100%

A/2

A/2

A=8,5%

Cara Dors

Opció4Opció 3

Opció 2
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100%

A/2

A/2

A=8,5%

5.1.1.1 Signatura corporativa completa 

DIN A5
148 x 210 mm

Nota: El nom dels dissenyadors no es podrà publicitar en les creativitats de l’Ajuntament.
Quan es facin servir fotos de nens, persones o objectes susceptibles de demanda, han de signar el document de drets d’imatge o 
autorització expressa al districte o sector per a poder sortir a les creativitats.

Opció 3

Opció 2

Opció 4
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100%

A/2

A/2

A=7%

5.1.1.1 Signatura corporativa completa 

DIN A4
210 x 297 mm

Nota: El nom dels dissenyadors no es podrà publicitar en les creativitats de l’Ajuntament.
Quan es facin servir fotos de nens, persones o objectes susceptibles de demanda, han de signar el document de drets d’imatge o 
autorització expressa al districte o sector per a poder sortir a les creativitats.

Opció 3Opció 4

Opció 2
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100%

A/2

A/2

A=6%

5.1.1.1 Signatura corporativa completa 

DIN A3
297 x 420 mm

Nota: El nom dels dissenyadors no es podrà publicitar en les creativitats de l’Ajuntament.
Quan es facin servir fotos de nens, persones o objectes susceptibles de demanda, han de signar el document de drets d’imatge o 
autorització expressa al districte o sector per a poder sortir a les creativitats.

Opció 3

Opció 2

Opció 4
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5.1.1.1 Signatura corporativa completa 

Format molt horitzontal

Nota: El nom dels dissenyadors no es podrà publicitar en les creativitats de l’Ajuntament.
Quan es facin servir fotos de nens, persones o objectes susceptibles de demanda, han de signar el document de drets d’imatge o 
autorització expressa al districte o sector per a poder sortir a les creativitats.

10
0%

A/2

A/2

A=15%

Opció 3Opció 4

Opció 2
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5.1.1.1 Signatura corporativa completa 

Format molt vertical

En el cas dels  ROLL-UPS, la llima, per major visibilitat, ha d’anar a la part superior (dreta o esquerra).

Nota: El nom dels dissenyadors no es podrà publicitar en les creativitats de l’Ajuntament.
Quan es facin servir fotos de nens, persones o objectes susceptibles de demanda, han de signar el document de drets d’imatge o 
autorització expressa al districte o sector per a poder sortir a les creativitats.

100%

A/2

A=6%

A/2

Opció 3Opció 4

Op. 2
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5.1.1.1 Signatura corporativa completa 

Banderoles dobles
900 x 1200 mm

Perquè la costura i altres elements de l’estructura de la banderola no interfereixin en la correcta reproducció de la signatura, la ubica-
ció de la signatura serà sempre en la part inferior d’aquest suport. Pel mateix motiu, la llima vermella serà més llarga en aquest suport 
que en uns altres perquè la costura de la banderola no interfereixi en la lectura de la signatura. 

Nota: El nom dels dissenyadors no es podrà publicitar en les creativitats de l’Ajuntament.
Quan es facin servir fotos de nens, persones o objectes susceptibles de demanda, han de signar el document de drets d’imatge o 
autorització expressa al districte o sector per a poder sortir a les creativitats.

100%

A/2

A=8,3333%
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100%

A/2

A/2

A=5,848%

Opció 4

Opció 3

Opció 2

5.1.1.1 Signatura corporativa completa 

Opis
Mida de la imatge 1150 x 1710 mm
(Mida total opi 1200 x 1750 mm)
És important tenir en compte que els diferents tipus de opis (carrer, metro, etc.) poden variar en la grandària del marc. Veri�car sem-
pre les mesures perquè l’escut no quedi tapat pel marc de l’opi en cap cas.

Nota: El nom dels dissenyadors no es podrà publicitar en les creativitats de l’Ajuntament.
Quan es facin servir fotos de nens, persones o objectes susceptibles de demanda, han de signar el document de drets d’imatge o 
autorització expressa al districte o sector per a poder sortir a les creativitats.
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5.1.1.1 Signatura corporativa completa 

Venecianes
900 x 2200 mm / 900 x 2400 mm

Nota: En el cas de veneciana doble, s’aplicarà com si fos una banderola.
El nom dels dissenyadors no es podrà publicitar en les creativitats de l’Ajuntament.
Quan es facin servir fotos de nens, persones o objectes susceptibles de demanda, han de signar el document de drets d’imatge o 
autorització expressa al districte o sector per a poder sortir a les creativitats.

100%

A/2

A/2

A=7,5%
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5.1.1.1 Signatura corporativa completa 

Torretes
1000 x 4000 mm  o  1000 x 3000 

Preferiblement, per qüestions de visibilitat, la signatura s’ha d’aplicar a la part inferior. 

Nota: El nom dels dissenyadors no es podrà publicitar en les creativitats de l’Ajuntament.
Quan es facin servir fotos de nens, persones o objectes susceptibles de demanda, han de signar el document de drets d’imatge o 
autorització expressa al districte o sector per a poder sortir a les creativitats.

100%

A/2

A/2

A=6%
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5.1.1.1 Signatura corporativa completa 

Postal
105 x 148 mm

Quan hi ha foto a la portada on no es pugui posar la llima per mo-
tius especí�cs de no poder retocar la imatge per desig de l’autor 
(p.ex.: quadres Picasso i altres artistes) es posaran les tres 
llimes al dors. En tots els altres casos, es posaran les dues llimes 
d’ajuntament i escut en el front i la llima d’informació en el dors.

Nota: El nom dels dissenyadors no es podrà publicitar en les 
creativitats de l’Ajuntament.
Quan es facin servir fotos de nens, persones o objectes 
susceptibles de demanda, han de signar el document de drets 
d’imatge o autorització expressa al districte o sector per a poder 
sortir a les creativitats.

100%

100%

Cara

Opció 1

Opció 2

Cara

Dors

Dors

A/2

A/2

A/2

A/2

A=11%

A=11%

Opció 4

Opció 4

Opció 3

Opció 3

Opció 2

Opció 2
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5.1.1.1 Signatura corporativa completa 

Publicacions de comunicació
Mida exemple 325 x 500 mm

Nota: El nom dels dissenyadors no es podrà publicitar en les creativitats de l’Ajuntament.
Quan es facin servir fotos de nens, persones o objectes susceptibles de demanda, han de signar el document de drets d’imatge o 
autorització expressa al districte o sector per a poder sortir a les creativitats.

100%

A/2

A/2

A=8%

Cara Dors

Opció 2Opció 3

Opció 4

Opció 2 Opció 3

Opció 4
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5.1.1.1 Signatura corporativa completa 

Leds
Mida exemple 576 x 192 pix

10
0%

A/2

A/2

A=25%
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5.1.1.1 Signatura corporativa completa 

Autobusos integrals

Exemple

==

==

==

Opció 2

Detall



41

5.1.1.1 Signatura corporativa completa 

Autobusos no integrals

Exemple

==

==

Detall
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5.1.1.1 Signatura corporativa completa 

Important: 
Per tenir en compte en els arts � nals dels busos

És important assegurar-se que la signatura quedi col·locada en el marge de la peça col·locada en el bus i que la sang de la peça no 
generi confusions que facin que la signatura quedi surant enmig de la creativitat.

Aquest és l’exemple de l’aplicació 
incorrecta. La signatura sempre ha de 
sortir del marge.

En cas de no poder assegurar-nos que 
el tros indicat com a sang serà retallat, 
recomanem pintar aquesta àrea del 
color de fons de l’autobús perquè 
aquest s’uneixi amb el color 
de l’autobús.

Exemple autobus

Exemple incorrecte.

Exemples correctes

==

Creativitat

S
an

g

S
an

g
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5.1.1.1 Signatura corporativa completa 

CD/DVD
125 x 124,5 mm
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Frame �nal

5.1.1.1 Signatura corporativa completa 

Comunicació audiovisual. TV, cinema i multimèdia i banners 

La càpsula anirà centrada a la última pantalla del vídeo, banner o 
qualsevol comunicació audiovisual. Caldrà canviar el color de la llima en 
funció del color de fons de la pantalla.
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5.1.1.1 Signatura corporativa completa 

Signatura als banners

Quan només signi Ajuntament, Ajuntament + Districte o Ajunta-
ment + producte anirà la càpsula.

Quan signi Ajuntament, Ajuntament-Districte o Ajuntament-
producte + un co-organitzador, anirà la llima a sang i a l’extrem 
oposat de la llima, a la mateixa alçada i mida que aquesta, el logo 
co-organitzador. NO LA CÀPSULA.
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5.1.1.1 Signatura corporativa completa 

Web Ajuntament 
En el web s’utilitzarà la barra corporativa, aquest és un element comú que es troba a tots els webs de l’Ajuntament de Barcelona.
Nota: Per assegurar que la imatge corporativa és homogènia es proporciona un fragment XHTML per cada web, un CSS i un JS 
centralitzat. Per obtenir el codi de la barra i les instruccions per incloure’l, cal demanar-ho al cap de projecte corresponent del 
Departament d’Internet de l’Ajuntament de Barcelona o a la següent adreça electrònica: departament_internet@bcn.cat

Exemple web Guia Barcelona
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5.1.1.1 Signatura corporativa completa 

Newsletter 

Quan l’Ajuntament signa una Newsletter utilitzarà la 
signatura corporativa reduïda (vegeu pàgina 52 per a més 
informació sobre la signatura corporativa reduïda)
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5.1.1.1 Signatura corporativa completa 

Publicitat administrativa
La signatura corporativa completa s’aplicarà segons les 
indicacions especi�cades més avall.

CONCURS PÚBLIC PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES 
DE CONSTRUCCIÓ D’UN APARCAMENT
I URBANITZACIÓ DE LA SUPERFÍCIE A LA PLAÇA SALVADOR 
ALLENDE DEL CARMEL

Objecte: Contractació de l’execució de les obres de construcció d’un apar- 
cament subterrani a la plaça Salvador Allende (obra 1), i urbanització de 
la superfície (obra 2) al barri del Carmel, (Expedient núm.: 2010-IA-062). 
Pressupost total: 4.666.989,74 ½ (IVA exclòs)
Termini d’execució: 24 mesos.
Grup B / Subgrup 2 / Categoria f.

Presentació d’ofertes: Fins a les 12 hores del dia 23 d’abril de 2010, a les o cine
sdel’AgènciadepromociódelCarmelientorns,carrerLlobregós,107, baixos, 08032 
Barcelona.

Obtenció de la documentació i informació: Copisteria Bramona, (passatge Lluís 
Pellicer, 14, 08036 Barcelona. T. 93 419 03 93 / 93 430 36 26).
Els licitadors podran consultar les Instruccions Internes de Contractació i els 
plecs administratius al Contractant, a la pàgina web de l’Agència: 
www.agenciacarmel.cat

100%

A/2

A=8,5%
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5.1.2

Signatura corporativa de districte
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5.1.2 Signatura corporativa de districte 

Versió Districte sol

Estructura base

a

a
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5.1.2 Signatura corporativa de districte

Versió Districte sol
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5.1.2 Signatura corporativa de districte

Exemple: Peça amb cara i dors

100%

A/2

A/2

A=X%

Cara Dors

Opció4 Opció 3

Opció 2

Opció 4Opció 3

Opció 2 Districte de 
Nom de Districte
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5.1.2 Signatura corporativa de districte

Exemple: Peça d´una sola cara

100%

A/2

A/2

A=X%

Opció 3

Opció 2

Opció 4

Districte de 
Nom de Districte
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Tipogra�a primera i segona línia: Akkurat Bold. Cos: 63% a
En cas de no poder utilitzar la tipogra�a Akkurat,  és possible utilitzar Arial Bold.

Tipogra�a tercera: Akkurat Regular. Cos: 43% a
Interlletratge: -40%
En cas de no poder utilitzar la tipogra�a Akkurat,  és possible utilitzar Arial Regular.

Si en una aplicació el text és inferior a 6 punts, haurà d’incloure’s solament el web. 
(vegeu desenvolupament a la pàgina següent)

a

63%a

43%a

primera línia
segona línia
Informació petita 1

5.1.2 Signatura corporativa 

Versió Districtes (amb informació)

Districte de 
Nom districte
Informació petita 1

Estructura base
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5.1.2 Signatura corporativa 

Versió Districtes (amb informació)
Exemples

Districte 
de Gràcia
twitter.com/bcngracia

Exemple amb nòm de Districte llarg

Exemple amb nòm de Districte curt

En els casos on el districte estigui acompanyat d’informació, nomès podrà incloure’s una 
línia amb l’informació més rellevant del centre cívic (o Twitter, o Facebook, etc.)
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5.1.2 Signatura corporativa Districtes

Exemple: Peça amb cara i dors

100%

A/2

A/2

A=X%

Cara Dors

Opció4 Opció 3

Opció 2

Opció 4Opció 3

Opció 2
Districte de 
Nòm districte
Informació petita 1
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5.1.2 Signatura corporativa Districtes

Exemple: Peça d´una sola cara

100%

A/2

A/2

A=X%

Opció 3

Opció 2

Opció 4

Districte de
Nom Districte
Informació petita 1
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5.1.3

Signatura de l’Ajuntament 
quan hi ha identitat grà�ca 
de productes
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5.1.3 Signatura de l’Ajuntament quan hi ha 
identitat grà� ca de productes

De� nició

La signatura de l´Ajuntament és una part important dins de 
la comunicació de “productes” (com el Zoo, Museu Picasso, 
Tibidabo, etc.) i àrees que, encara que són part de l’Ajuntament, 
tenen una identitat grà� ca pròpia.

El “producte” o l’àrea s’inclourà en la signatura de l’Ajuntament a 
través d’una llima” addicional que servirà de contenidor del seu 
logotip.
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5.1.3 Signatura de l’Ajuntament quan hi ha 
identitat grà� ca de productes

Construcció:
Grandària del logotip del producte / àrea

El logotip del producte / àrea ha d’estar proporcionat en el conjunt total de la signatura i no ha d’entrar en competència amb el de 
l’Ajuntament. La llima del producte no hauria de ser més llarga que el 60% de la llima de l’Ajuntament amb l´tescut, i l’altura del logo 
no ha de ser major a la corresponent a les 4 línies d’informació de la tercera llima.

Exemples correctes:

Exemples incorrectes:

primera línia
segona línia
Informació petita 1
Informació petita 2

primera línia
segona línia
Informació petita 1
Informació petita 2

primera línia
segona línia
Informació petita 1
Informació petita 2

Llarg de llima
màxim permès

Altura de logotip 
màxim permès
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5.1.3 Signatura de l’Ajuntament quan hi ha  
identitat grà�ca de productes

Construcció:
Colors

Sempre que el color de fons ho permeti, la llima de l’escut serà en 
vermell Pantone 186, la d’Ajuntament de Barcelona serà negra, la 
“llima” del logotip del producte o servei serà blanca.

Llima 1:
Color: Pantone 186 
Informació: 
Escut Ajuntament 
centrat òpticament.

Llima 2:
Color: Negre 
Informació: 
Escut Ajuntament 
centrat òpticament.

Llima 3:
Color: Blanc 
Informació: 
Logo del producte  
o àrea.
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5.1.3 Signatura de l’Ajuntament quan hi ha  
identitat grà�ca de productes

Colors: Versions en negatiu

La signatura de l’Ajuntament en productes i àrees amb identitat 
grá�ca pròpia només podrà anar en negatiu quan el fons tingui 
el color corporatiu vermell, negre o gris (o quan la imatge de fons 
tingui un to gris que es confongui amb el de la llima).

Vista de detall

Vista de detall

Vista de detall

Ús amb fons de color vermell
Llima escut: Blanc 
Llima Ajuntament de Barcelona: Negre
Llima producte: Blanc

Ús amb fons de color negre
Llima escut: Vermell
Llima Ajuntament de Barcelona: Gris 50%K
Llima producte: Blanc

Ús amb fons de color blanc
Llima escut: Vermell
Llima Ajuntament de Barcelona: Negre
Llima producte: 20%K
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5.1.3 Signatura de l’Ajuntament quan hi ha  
identitat grà�ca de productes

Versió en 1 tinta

La versió del logo en 1 tinta no pot ser utilitzada per motius 
estètics, sinó solament per motius tècnics. 

Vista de detall

Vista de detall

Vista de detall

Ús amb fons fosc
Llima escut: Negre
Llima Ajuntament de Barcelona:  80%K 
Llima producte: Blanc

Ús amb fons de color negre
Llima escut: 70%K
Llima Ajuntament de Barcelona:  50%K
Llima producte: Blanc

Ús amb fons de color blanc
Llima escut: Negre
Llima Ajuntament de Barcelona:  80%K
Llima producte: 20%K
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5.1.3 Signatura de l’Ajuntament quan hi ha  
identitat grà�ca de productes

Ubicació

La signatura es pot situar en les 4 cantonades segons els requeriments tècnics o artístics.

Opció 1

Opció 3

Opció 2

Opció 4
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5.1.3.1

Aplicacions signatura de l’Ajuntament 
quan hi ha identitat grà�ca de 
productes
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5.1.3.1 Signatura de l’Ajuntament quan hi ha  
identitat grà�ca de productes

Tríptics i fullets
100 x 210 mm

En aquest format, la llima es dividirà en dues. En la cara del document anirà una triple llima amb l’escut, “Ajuntament de Barcelona” i 
el producte/àrea. Al dors es col·locarà una llima amb la informació corresponent.

Nota: El nom dels dissenyadors no es podrà publicitar en les creativitats de l’Ajuntament.
Quan es facin servir fotos de nens, persones o objectes susceptibles de demanda, han de signar el document de drets d’imatge o 
autorització expressa al districte o sector per a poder sortir a les creativitats.

100%

A/2

A/2

A=8,5%

Cara Dors

Opció 4 Opció 3

Opció 2

Opció 4Opció 3

Opció 2 Opció 4
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100%

A/2

A/2

A=8,5%

5.1.3.1 Signatura de l’Ajuntament quan hi ha  
identitat grà�ca de productes

DIN A5
148 x 210 mm

Nota: El nom dels dissenyadors no es podrà publicitar en les creativitats de l’Ajuntament.
Quan es facin servir fotos de nens, persones o objectes susceptibles de demanda, han de signar el document de drets d’imatge o 
autorització expressa al districte o sector per a poder sortir a les creativitats.

Opció 3

Opció 2

Opció 4
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100%

A/2

A/2

A=7%

5.1.3.1 Signatura de l’Ajuntament quan hi ha  
identitat grà�ca de productes

DIN A4
210 x 297 mm

Nota: El nom dels dissenyadors no es podrà publicitar en les creativitats de l’Ajuntament.
Quan es facin servir fotos de nens, persones o objectes susceptibles de demanda, han de signar el document de drets d’imatge o 
autorització expressa al districte o sector per a poder sortir a les creativitats.

Opció 3Opció 4

Opció 2
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100%

A/2

A/2

A=6%

5.1.3.1 Signatura de l’Ajuntament quan hi ha  
identitat grà�ca de productes

DIN A3
297 x 420 mm

Nota: El nom dels dissenyadors no es podrà publicitar en les creativitats de l’Ajuntament.
Quan es facin servir fotos de nens, persones o objectes susceptibles de demanda, han de signar el document de drets d’imatge o 
autorització expressa al districte o sector per a poder sortir a les creativitats.

Opció 3

Opció 2

Opció 4
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5.1.3.1 Signatura de l’Ajuntament quan hi ha  
identitat grà�ca de productes

Format molt horitzontal

Nota: El nom dels dissenyadors no es podrà publicitar en les creativitats de l’Ajuntament.
Quan es facin servir fotos de nens, persones o objectes susceptibles de demanda, han de signar el document de drets d’imatge o 
autorització expressa al districte o sector per a poder sortir a les creativitats.

10
0%

A/2

A/2

A=15%

Opció 3Opció 4

Opció 2
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5.1.3.1 Signatura de l’Ajuntament quan hi ha  
identitat grà�ca de productes

Format molt vertical

Igual que en la versió completa, la signatura es pot situar en les 4 cantonades segons els requeriments tècnics o artístics. 
En el cas dels  ROLL-UPS, la llima, per major visibilitat, ha d’anar a la part superior (dreta o esquerra).

Nota: El nom dels dissenyadors no es podrà publicitar en les creativitats de l’Ajuntament.
Quan es facin servir fotos de nens, persones o objectes susceptibles de demanda, han de signar el document de drets d’imatge o 
autorització expressa al districte o sector per a poder sortir a les creativitats.

100%

A/2

A=6%

A/2

Opció 2Opció 3

Opció 2
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5.1.3.1 Signatura de l’Ajuntament quan hi ha  
identitat grà�ca de productes

Banderoles dobles
900 x 1200 mm

En aquest format, la llima es dividirà en dues. En una banderola es col·locarà una triple llima amb l’escut, “Ajuntament de Barcelona” i 
logotip del producte / àrea, mentre que en l’altra es col·locarà una llima amb el web corresponent.
Perquè la costura i altres elements de l’estructura de la banderola no interfereixin en la correcta reproducció de la signatura, la ubica-
ció de la signatura serà sempre en la part inferior d’aquest suport. Pel mateix motiu, el tram vermell de la llima corresponent a l’escut 
serà més llarg en aquest suport perquè la costura de la banderola no interfereixi en la lectura de la signatura. 

Nota: El nom dels dissenyadors no es podrà publicitar en les creativitats de l’Ajuntament.
Quan es facin servir fotos de nens, persones o objectes susceptibles de demanda, han de signar el document de drets d’imatge o 
autorització expressa al districte o sector per a poder sortir a les creativitats.

100%

A/2

A=8,3333%

A/2
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Detall de signatura en 
banderola

Adaptació logotip per a 
banderoles

Logotip per a 
altres suports
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5.1.3.1 Signatura de l’Ajuntament quan hi ha  
identitat grà�ca de productes

Opis
Mida de la imatge 1150 x 1710 mm
(Mida total opi 1200 x 1750 mm)

Nota: El nom dels dissenyadors no es podrà publicitar en les creativitats de l’Ajuntament.
Quan es facin servir fotos de nens, persones o objectes susceptibles de demanda, han de signar el document de drets d’imatge o 
autorització expressa al districte o sector per a poder sortir a les creativitats.

100%

A/2

A/2

A=5,8480%

Opció 4

Opció 3

Opció 2
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5.1.3.1 Signatura de l’Ajuntament quan hi ha  
identitat grà�ca de productes

Venecianes
900 x 2200 mm / 900 x 2400 mm

En aquest format tan estret, en cas que no es pugui col·locar la signatura al 7,5% d’altura de X pel llarg de les llimes (a causa de la lon-
gitud de l’adreça web o del logotip del producte / àrea), haurà d’ajustar el llarg de la signatura �ns al marge de seguretat de�nit per X/2.
Igual que en la versió completa, la signatura es pot situar en les 4 cantonades segons els requeriments tècnics o artístics.

Nota: En el cas de veneciana doble, s’aplicarà com si fos una banderola.
El nom dels dissenyadors no es podrà publicitar en les creativitats de l’Ajuntament.
Quan es facin servir fotos de nens, persones o objectes susceptibles de demanda, han de signar el document de drets d’imatge o 
autorització expressa al districte o sector per a poder sortir a les creativitats.

100%

A/2

Opció 3 Opció 2

A=7,5%Opció 2

A/2
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5.1.3.1 Signatura de l’Ajuntament quan hi ha  
identitat grà�ca de productes

Torretes
1000 x 4000 mm (per a torretes de 1000 x 3000 mm, A=6%).

La signatura es pot situar en les 4 cantonades segons els requeriments tècnics o artístics.

Nota: El nom dels dissenyadors no es podrà publicitar en les creativitats de l’Ajuntament.
Quan es facin servir fotos de nens, persones o objectes susceptibles de demanda, han de signar el document de drets d’imatge o 
autorització expressa al districte o sector per a poder sortir a les creativitats.

100%

A/2

A/2

A=6%

Opció 3

Opció 2

Opció 2



80

5.1.3.1 Signatura de l’Ajuntament quan hi ha  
identitat grà�ca de productes

Postal
105 x 148 mm

Quan hi ha foto a la portada on no es pugui posar la llima per motius especí�cs de no poder retocar la imatge per desig de l’autor 
(p.ex.: quadres Picasso i altres artistes) es posaran les quatre llimes al dors. En tots els altres casos, es posaràn les tres llimes 
d’ajuntament, escut i producte en el front i la llima d’informació en el dors.

Nota: El nom dels dissenyadors no es podrà publicitar en les creativitats de l’Ajuntament.
Quan es facin servir fotos de nens, persones o objectes susceptibles de demanda, han de signar el document de drets d’imatge o 
autorització expressa al districte o sector per a poder sortir a les creativitats.

100%

100%

Cara

Opció 1

Opció 2

Cara

Dors

Dors

A/2

A/2

A/2

A/2

A=11%

A=11%

Opció 4

Opció 4

Opció 3

Opció 3

Op. 2

Op. 2
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5.1.3.1 Signatura de l’Ajuntament quan hi ha  
identitat grà�ca de productes

Publicacions de comunicació
Mida exemple 325 x 500 mm

Nota: El nom dels dissenyadors no es podrà publicitar en les creativitats de l’Ajuntament.
Quan es facin servir fotos de nens, persones o objectes susceptibles de demanda, han de signar el document de drets d’imatge o 
autorització expressa al districte o sector per a poder sortir a les creativitats.

100%

A/2

A/2

A=8%

Cara Dors

Opció 2Opció 3

Opció 4

Opció 2 Opció 3

Opció 4
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5.1.3.1 Signatura de l’Ajuntament quan hi ha  
identitat grà�ca de productes

Leds
Mida exemple 576 x 192 pix

10
0%

A/2

A/2

A=25%
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5.1.3.1 Signatura de l’Ajuntament quan hi ha  
identitat grà�ca de productes

Autobusos integrals

Exemple

==

==

==

Opció 2

Detall
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5.1.3.1 Signatura de l’Ajuntament quan hi ha  
identitat grà�ca de productes

Autobusos no integrals

Exemple

==

==

Detall
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5.1.3.1 Signatura de l’Ajuntament quan hi ha 
identitat grà� ca de productes

CD/DVD
125 x 124,5 mm
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5.1.3.1 Signatura de l’Ajuntament quan hi ha  identitat gràfica de productes

Comunicació audiovisual. TV, cinema i multimèdia 

La càpsula anirà centrada a la última pantalla del vídeo, banner o 
qualsevol comunicació audiovisual. Caldrà canviar el color de la llima en 
funció del color de fons de la pantalla.
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5.1.3.1 Signatura de l’Ajuntament quan hi ha  
identitat grà�ca de productes 

Web producte 
En el web s’utilitzarà la barra corporativa, aquest és un element comú que es troba a tots els webs de l’Ajuntament de Barcelona.
Nota: Per assegurar que la imatge corporativa és homogènia es proporciona un fragment XHTML per cada web, un CSS i un JS 
centralitzat. Per obtenir el codi de la barra i les instruccions per incloure’l, cal demanar-ho al cap de projecte corresponent del 
Departament d’Internet de l’Ajuntament de Barcelona o a la següent adreça electrònica: departament_internet@bcn.cat

Exemple Pàgina d´inici Bicing (amb identitat pròpia)
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5.1.3.1 Signatura de l’Ajuntament quan hi ha 
identitat grà� ca de productes

Newsletter Producte

Nonummy euismod usus liber ipsum dolore.

Ut ut ut clari wisi velit. Nunc in in veniam adipiscing legere. Sit sed 
consuetudium qui suscipit iriure. Nobis esse ipsum feugait commo-
do consuetudium. Cum Investigationes anteposuerit ullamcorper 
hendrerit congue. Est aliquip qui quinta euismod prae

+ info

Eu decima te doming feugiat demonstraverunt. 

Ut ut ut clari wisi velit. Nonummy euismod usus liber ipsum dolore. 
Nunc in in veniam adipiscing legere. Sit sed consuetudium qui 
suscipit iriure. Nobis esse ipsum feugait commodo consuetudium. 
Cum Investigationes anteposuerit ullamcorper hendrerit congue. 
Est aliquip qui quinta euismod prae

+ info

Exemple newsletter Bicing
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5.1.3.1 Signatura de l’Ajuntament quan hi ha  
identitat grà�ca de productes

Publicitat administrativa
La signatura corporativa completa s’aplicarà segons les 
indicacions especi�cades més avall.

CONCURS PÚBLIC PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES 
DE CONSTRUCCIÓ D’UN APARCAMENT
I URBANITZACIÓ DE LA SUPERFÍCIE A LA PLAÇA SALVADOR 
ALLENDE DEL CARMEL

Objecte: Contractació de l’execució de les obres de construcció d’un apar- 
cament subterrani a la plaça Salvador Allende (obra 1), i urbanització de 
la superfície (obra 2) al barri del Carmel, (Expedient núm.: 2010-IA-062). 
Pressupost total: 4.666.989,74 ½ (IVA exclòs)
Termini d’execució: 24 mesos.
Grup B / Subgrup 2 / Categoria f.

Presentació d’ofertes: Fins a les 12 hores del dia 23 d’abril de 2010, a les o cine
sdel’AgènciadepromociódelCarmelientorns,carrerLlobregós,107, baixos, 08032 
Barcelona.

Obtenció de la documentació i informació: Copisteria Bramona, (passatge Lluís 
Pellicer, 14, 08036 Barcelona. T. 93 419 03 93 / 93 430 36 26).
Els licitadors podran consultar les Instruccions Internes de Contractació i els 
plecs administratius al Contractant, a la pàgina web de l’Agència: 
www.agenciacarmel.cat

100%

A/2

A=8,5%
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5.1.4

Logotips de co-gestió cívica 
per a peces de comunicació
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5.1.4 Signatura corporativa
Inclusió logotips de co-gestió cívica

De� nició

Atesa la demanda de la Plataforma de Gestió Ciutadana,  cal fer constar que s’han presentat per part d’aquesta entitat coordinadora 
d’associacions, un conjunt de logotips d’entitats que fan tasques de gestió directa o de cogestió en equipaments municipals,  per a 
què tinguin presència a la part de la identitat grà� ca municipal. Aquesta plataforma serà la única interlocutora amb la DCAC per afegir 
o modi� car entitats que fan tasques de cogestió i que, per tant, han d’aparèixer en la identitat grà� ca de la comunicació.

Ubicació 

Els logotips de co-gestió cívica aniran a la part esquerre de la llima, sempre que sigui possible, a la mateixa alçada i mida que la llima. 
En el cas dels díptics o tríptics s’aplicaran a la portada. En el cas que la peça no tingui espai a l’esquerre de la llima, aquest logotip 
s’ubicarà a la part superior de la llima, a la dreta.

Exemples d’ubicació:
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5.1.5
 
Patrocinadors dins de la 
comunicació de l´Ajuntament 
de Barcelona
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5.1.5 Signatura corporativa
Inclusió de patrocinadors

De�nició

Aquesta secció del manual regula la ubicació física del logotip dels patrocinadors dins de la comunicació de l’Ajuntament de 
Barcelona.

Construcció 

Els patrocinadors es col·locaran en una franja blanca sempre que el fons no sigui blanc (en tal cas vegeu pàgina 88). Els logotips dels 
patrocinadors podran ser a color o a 1 tinta, segons el suport i la tècnica d’impressió. 
Els logotips dels patrocinadors poden ser aplicats en color o escala de grisos. La seva amplada haurà d’anar marcada per una part de 
l’àrea
o districte, sota la supervisió de la Direcció de Comunicació i Atenció Ciutadana

X

X

X

X
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5.1.5 Signatura corporativa
Inclusió de patrocinadors

Ubicació

Sempre que sigui possible, els logotips dels patrocinadors es justi� caran ajustant-se a l’ample marcat pels marges de seguretat. 
En el cas que la quantitat de logotips no sigui su� cient per ocupar tot l’ample, hauran de col·locar-se centrats en la banderola. Si 
la quantitat de logotips impedeix que es col·loquin en una sola línia és possible afegir-hi una segona línia, ampliant l’alçada de 
la franja a a 3/2X. En cas que el nombre de patrocinadors excedeixi l’espai de les dues línies, comuniqueu-vos amb la Direcció de 
Comunicació de l’Ajuntament. En cas de formats horitzontals, els patrocinadors es col·locaran en els laterals oposats a la signatura 
de l’Ajuntament. 

X

X/2

X

X

X/2

3/2X

E
sp

ai
 p

er
 a

 s
eg

on
a 

lí
ni

a 
d

e 
p

at
ro

ci
na

d
or

s

Exemple amb signatura a baix i 
molts patrocinadors

Exemple amb format estret. Atenció: En els casos que, per la proporció de la peça, els patrocinadors quedin d’una grandària massa 
reduïda, haurà d’utilitzar-se la franja horitzontal com en la resta d’aplicacions.

Exemple amb signatura a dalt i 
dos patrocinadors



98

5.1.5 Signatura corporativa
Inclusió de patrocinadors

Color franja

Els logotips de patrocinadors es col·locaran sobra una franja separada de la resta de la creativitat. La franja serà de color blanc en 
tots els casos, a excepció de les creativitats amb fons blanc o amb fotogra�es on el blanc impedeixi una separació entre creativitat i 
àrea de patrocinadors. En aquests últims, la franja serà de color gris (20%K).
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5.1.5 Signatura corporativa
Inclusió de patrocinadors

Exemples d’aplicació en banderoles, opis...

Banderola doble

Torretes Opis

Banderola simple
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5.1.5 Signatura corporativa
Inclusió de patrocinadors

Aplicació en formats a dues cares o més

Cara Dors
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Exemple autobus

==

Creativitat

S
an

g

S
an

g

5.1.5 Signatura corporativa
Inclusió de patrocinadors

Busos: format standard
En els formats apaïsats on no sigui possible incloure una franja horitzontal, recomanem que els patrocinadors siguin inclosos en una 
franja vertical perquè els logos tinguin una grandària su� cient per a la seva lectura correcta.

Sang Franja vertical per 
patrocinadors

Sang
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5.1.5 Signatura corporativa
Inclusió de patrocinadors

Inclusió de coorganitzadors amb menor participació 
que l’Ajuntament 

En el cas que una entitat coorganitzi amb l’Ajuntament un 
esdeveniment, programa, etc. i hi hagi aportat menys recursos 
que l’Ajuntament, aquest s’inclourà a la franja destinada als 
patrocinadors. Els coorganitzadors s’agruparan d’una banda 
(junt amb text descriptor que els antecedeixi), seguits dels 
patrocinadors (també amb el seu text descriptor).
A continuació hi ha un exemple que ho il·lustra.

Co-organitza Patrocina

PatrocinadorsCoorganitzador
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5.1.5 Signatura corporativa
Inclusió de patrocinadors

Comunicació audiovisual. TV, cinema i multimèdia  
amb patrocinadors 

Presentació pantalla 4:3 / 16:9
S’aplicarà la càpsula vermella i negre, quan el fons de la pantalla sigui blanc, i la càpsula vermella i gris, quan el fons de la pantalla 
sigui negre. La càpsula haurà d’anar al mig de la pantalla i fixe. En el cas de la llima producte s’afegirà a continuació de la llima 
negre o gris. El fons de la llima producte serà blanc, si el fons de la pantalla és negre i serà gris, si el fons de la pantalla serà blanca. 
Els logos col·laboradors aniran tots junts a la pantalla anterior a la càpsula
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5.1.5 Signatura corporativa
Signatura de coorganització

Coorganització

En el cas d’una coorganització amb una entitat pública i/o privada que col·labora amb igualtat de recursos (50%) als que aporta 
l’Ajuntament, s’utilitzarà la signatura compacta.
Idealment, atès que les dues entitats aporten el mateix, les marques haurien de disposar-se en igualtat de condicions.
En el cas d’una peça on participin diferents productes de l’Ajuntament de Barcelona, només podrà signar la comunicació una única 
signatura municipal.

En aquells casos en què sigui imprescindible per a la 
comprensió del missatge incorporar la identitat grà�ca 
d’un producte, se signarà de la manera següent:

Para més informació sobre les 
adaptacions de color, vegeu 
pàgina 17-19

Versió 2 (Per aplicar quan anem
entremig d’altres logotips)

Versió 1 (Per aplicar en marges)

Signatura compacta

Para més informació sobre les 
adaptacions de color, vegeu 
pàgina 17-19

Versió 1 (Per aplicar en marges)

Versió 2 (Per aplicar quan anem 
entremig d’altres logotips)
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5.1.5 Signatura corporativa
Signatura de coorganització

Ajuntament com a patrocinador

En cas que l’Ajuntament sigui patrocinador, haurà de signar amb la signatura compacta, sense anar a sang.

En aquells casos en què sigui imprescindible per a la 
comprensió del missatge incorporar la identitat grà�ca 
d’un producte, se signarà de la manera següent:

Para més informació sobre les 
adaptacions de color, vegeu 
pàgina 17-19

Versió 1 (Per aplicar en marges)

Versió 2 (Per aplicar quan anem entremig 
d’altres logotips) 

Signatura compacta

Para més informació sobre les 
adaptacions de color, vegeu 
pàgina 17-19

Versió 1 (Per aplicar en marges)

Versió 2 (Per aplicar quan anem entremig 
d’altres logotips) 
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5.1.6

Signatura corporativa en 
marxandatge
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5.1.6 Signatura corporativa en marxandatge

De�nició i Construcció

En el marxandatge es podrà triar entre les dues signatures presentades en aquesta pàgina.
Vegeu pàgines 17-19 per a més informació sobre els colors en les diferents versions.

Construcció “Ajuntament de BCN”

Aquesta signatura solament es pot utilitzar en elements de marxandatge.

Opció 1 (Preferent) : “Ajuntament de BCN”

Per a més informació sobre les 
adaptacions de color, vegeu 
pàgina 17-19

X 80%X

Opció 2 (Excepcional): “Ajuntament de Barcelona + Districte / Producte”

50%B

50%B

B
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5.1.6 Signatura corporativa en marxandatge

Col·locació

La col·locació de la signatura corporativa en la comunicació 
aliena i en el marxandatge dependrà dels suports utilitzats. No 
obstant això, en el cas de la signatura de llimes es recomana, 
sempre que sigui possible i tingui sentit dins de la peça, fer sortir 
la signatura dels laterals.

Les dues signatures poden conviure amb altres elements grà� cs 
(il·lustracions, fotogra� a, etc.) presents en la creativitat de les 
peces.

Grandària

Per a la seva correcta llegibilitat, la signatura de l’Ajuntament 
aplicada en Marxandatge no pot ser aplicada a una grandària 
menor de 6 mm d’altura.

Exemples d’aplicació de la signatura
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5.1.6 Signatura corporativa en marxandatge

Colors: Versió positiva

En el cas de la signatura de llimes, la versió principal és la que 
utilitza els colors Pantone 186, negre i blanc. En els suports on 
la impressió sigui d’un color pla, haurà d’utilitzar-se la versió 
secundària aquí presentada.
En el cas de la signatura corporativa el color principal és el 
Pantone 186 (i blanc en els suports amb fons d’algun color).

Grandària en samarretes

La grandària recomanada de la signatura aplicada en samarretes 
és de 7cm d’ample.

1 tinta

Color
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5.1.6 Signatura corporativa en marxandatge

Colors: versió negativa

1 tinta

Color
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5.1.6 Signatura corporativa en marxandatge

Altres exemples
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5.1.6 Signatura corporativa en marxandatge

Medalles, Trofeus i Plaques commemoratives

Per motius tècnics, en medalles, trofeus i plaques commemoratives s’utilitzarà la següent signatura:

Exemple de front

Signatura per a Medalles, Trofeus i Plaques commemoratives

Exemples:

Exemple trofeigExemple de dors

1º Trobada de Fùtbol
Inauguració 

Pistas Maquinista
21-04-2012

1º Trobada de Fùtbol
Inauguració 

Pistas Maquinista
21-04-2012
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Signatura corporativa municipal 
en elements de comunicació

Per a qualsevol informació o consulta 
sobre el contingut i ús d’aquest capítol
podeu consultar:
identitat_gra�ca@bcn.cat
ajuntament.barcelona.cat/normativagra�ca 

Versió 1.8
31/01/2018




