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Índex 2

L’objectiu d’aquest manual, 
dedicat a la creació i l’aplicació 
de la identitat visual en les 
publicacions internes, és aclarir-
ne l’ús i la interpretació de manera 
senzilla, directa i detallada.
 Amb la idea de facilitar-ne 
creació i l’adaptació de manera 
comprensible, s’han generat 
diversos documents originals 
amb els diferents casos que es 
preveuen en aquest manual.
 Per a qualsevol informació o 
consulta sobre el contingut i l’ús 
d’aquest capítol podeu consultar 
l’enllaç següent:
ajuntament.barcelona.cat/
normativagrafica/CAPITOLS/
CAP5_7.pdf, o escriure a: 
identitat_grafica@bcn.cat



Nota: Aquest manual és susceptible de possibles  modificacions i/o supressions

1 Elements estructurals

Nota: Aquest manual és susceptible de modificacions o supressions.
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Helvetica Neue Bold

AaBbCcDdEeFfGg
HhIiJjKkLlMmNn
ÑñOoPpQqRrSsTt
UuVvWwXxYyZz
1234567890

Helvetica Neue Bold Italic

AaBbCcDdEeFfGg
HhIiJjKkLlMmNn
ÑñOoPpQqRrSsTt
UuVvWwXxYyZz
1234567890

Helvetica Neue Regular

AaBbCcDdEeFfGg
HhIiJjKkLlMmNn
ÑñOoPpQqRrSsTt
UuVvWwXxYyZz
1234567890

Helvetica Neue Italic

AaBbCcDdEeFfGg
HhIiJjKkLlMmNn
ÑñOoPpQqRrSsTt
UuVvWwXxYyZz
1234567890

1.1 Tipografia

Entenem la tipografia com el fil 
conductor, l’element predominant 
de la línia editorial i el primer 
nivell de comunicació de la línia 
editorial.
 A través del seu ús es genera 
jerarquia i ritme gràcies al 
contrast entre els pesos i les 
grandàries, al costat de les 
diferents composicions que es 
plantegen.
 Es recomana que sempre que 
sigui possible s’utilitzi Helvetica 
Neue perquè es tracta d’una 
versió més recent quant a traçat 
i estructura, la qual cosa facilita 
més la llegibilitat en formats 
digitals i millora la composició 
dels espaiats, els números, els 
signes i les contraformes.

En cas que no es pugui fer 
servir aquesta tipografia, es 
recomana usar una altra versió 
de l’Helvetica o la tipografia Arial 
en un cos 12 o 10.

AaBbCcDdEeFfGg
HhIiJjKkLlMmNn
ÑñOoPpQqRrSsTt
UuVvWwXxYyZz
1234567890
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#ffcf41
RGB: 255, 207, 65
CMYK: 0, 20, 80, 0

Fons #ffffff
RGB: 255, 255, 255
CMYK: 0, 0, 0, 0

Taca tipogràfica

Plans, programes
i projectes

Mesures de govern

Informes i estudis

Memòries

Manuals o guies

Quadernets

#000000
RGB: 0, 0, 0
CMYK: 0, 0, 0, 100

#f0494f
RGB: 240, 73, 79
CMYK: 0, 82, 61, 0

#67c4cf
RGB: 103, 196, 207
CMYK: 59, 0, 21, 0

#a8a83f
RGB: 168, 168, 63
CMYK: 39, 22, 86, 6

#aa7642
RGB: 170, 118, 66
CMYK: 26, 51, 76, 19

#9f82ba
RGB: 159, 130, 186
CMYK: 44, 53, 1, 0

1.2 Gamma cromàtica

Es pretén reglar l’ús del 
cromatisme amb l’objectiu de 
categoritzar i generar un codi de 
color a través del qual es pugui 
identificar, classificar i arxivar de 
manera directa la categoria a què 
pertany cada document.
 La creació d’aquest codi 
es basa en el manual d’estil 
desenvolupat per l’Oficina 
Municipal de Dades.
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1.3 Filets

Fent ús dels filets, les particions 
o les seccions horitzontals i el 
disseny de blancs, s’ordena la 
informació de manera lògica 
i simple, i es facilita així que 
s’implementi de manera correcta.
 Aquests recursos són versàtils 
a l’hora d’aplicar-los i permeten 
economitzar espai en uns casos i 
guanyar ritme visual en uns altres.
 L’aplicació d’aquests recursos 
permetrà identificar en cada 
document les diferents seccions i 
nivells de la informació.

1 Elements estructurals 6



1.4 Estil fotogràfic i d’il·lustració

Una vegada establerts el codi 
de color, els diferents camps 
d’informació i l’extensió que 
poden tenir, es recomana 
prioritzar l’ús de portades sense 
fotografies o il·lustracions.
 Tot i això, si cal fer ús d’imatges, 
es recomana que compleixin els 
requisits següents:

• Preferiblement en blanc i negre
• Imatges de Barcelona
• Enquadrament i pla de la imatge 
original

Les fotografíes es poden 
obtenir de la base de dades de 
l’Ajuntament de Barcelona i totes 
les imatges han de tenir els drets 
d’autor. Si n’hi ha d’infants, cal 
tenir el permís dels pares o tutors.

1 Elements estructurals 7



1.4 Estil fotogràfic i d’il·lustració

En el cas de les il·lustracions, 
és possible fer ús de diferents 
registres i estils sempre que 
descriguin la naturalesa de 
la publicació que il·lustren de 
manera clara.
 Quant a les imatges extretes 
de campanyes, es recomana l’ús 
aïllat de les il·lustracions, però mai 
del cartell íntegrament.
 Les imatges sempre han de 
tenir el permís de l'autor i no 
només per a la cartelleria de la 
campanya corresponent, sinó 
també per a les publicacions 
internes.

1 Elements estructurals 8



1.5 Signatura de l’Ajuntament de 
Barcelona

Per aplicar correctament la 
signatura de l’Ajuntament es 
pot consultar el manual: 

“1. Signes bàsics de la signatura 
institucional”, que es troba 
disponible per descarregar al web 
de l’Ajuntament de Barcelona 
a la l’adreça següent:
ajuntament.barcelona.cat/
normativagrafica/CAPITOLS/CAP1.pdf

1 Elements estructurals 9



Nota: Aquest manual és susceptible de possibles  modificacions i/o supressions

2 Guia d’aplicació gràfica.
 Portades i contraportades
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Nota: Aquest manual és susceptible de possibles  modificacions i/o supressions

2.1 Format DIN A4

2 Guia d’aplicació gràfica.
 Portades i contraportades
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Es plantegen els camps principals 
a manera de formulari, amb uns 
criteris concrets en el tractament 
de la tipografia. D’aquesta 
manera, aquests camps permeten 
diferents extensions a l’hora de 
ser emplenats.
 Com a resultat d’aquestes 
extensions i les taques de 
text, es generen ritmes i nivells 
interessants en l’aspecte gràfic, 
sense perdre la coherència, l’estil 
i el caràcter de la línia visual 
editorial.
 Els camps marcats amb 
asteriscos s’han d’emplenar 
obligatòriament, i com a resultat 
mostren les parts més importants 
dels continguts.

Especificacions de format
210 mm

297 mm

5,5 × 5,5 mm 5,5 × 5,5 mm

5,5 × 7 mm 5,5 ×  7 mm

2,75 mm

2,75 mm

2,75 mm

Notes: 
• Exemple escalat al 80%
• Totes les mesures són ample x alt
• En cas que no es pugui fer servir 
la tipografia Helvetica Neue, es 
recomana usar una altra versió 
d’Helvetica o Arial en els pesos 
comentats en les especificacions 
de contingut.

Format DIN A4

Número de columnes: 1
Marge superior: 5,5 mm
Marge interior: 5,5 mm
Marge exterior: 5,5 mm
Marge inferior: 7 mm

122 Guia d’aplicació gràfica de portades i contraportades



Segon nivell de comunicació:
Tipus de publicació, data, ver-
sió, emissors i col·laboradors

Espai reservat per a marca
Ajuntament de Barcelona

Versió principal

Es plantegen els camps principals 
a manera de formulari, amb uns 
criteris concrets en el tractament 
de la tipografia. D’aquesta 
manera, aquests camps permeten 
diferents extensions a l’hora de 
ser emplenats.
 Com a resultat d’aquestes 
extensions i les taques de 
text, es generen ritmes i nivells 
interessants en l’aspecte gràfic, 
sense perdre la coherència, l’estil 
i el caràcter de la línia visual 
editorial.
 Els camps marcats amb 
asteriscos s’han d’emplenar 
obligatòriament, i com a resultat 
mostren les parts més importants 
dels continguts.

Helvetica Neue Bold
Cos 38
Interlineat 38
Interlletratge òptic -40
Text en bandera esquerra
Color negre

Ample fix de 40 mm

Especificacions de format
Especificacions de contingut

Primer nivell de comunicació:
Tipus de publicació, títol i 
subtítol

199 x 5,5mm
Color propi del tipus

de publicació

199 x 5,5 mm

Helvetica Neue Bold
Cos 11
Interlineat 13,5
Interlletratge mètric -25
Text en bandera esquerra amb la 
possibilitat de separar paraules 
Color negre

Helvetica Neue Bold
Cos 15
Interlineat 15
Interlletratge mètric -25
Text en bandera esquerra
Color negre

2,15 mm

5,5 x 136,25 mm
Color propi del tipus 

de publicació

Camp contenidor del títol que 
ofereix la possibilitat d’incloure 
un subtítol al mateix nivell que el 
títol i amb una extensió màxima 
de fins a cinc línies de text*

Data del document*
Versió del document

2,75 mm

Format DIN A4

Número de columnes: 1
Marge superior: 5,5 mm
Marge interior: 5,5 mm
Marge exterior: 5,5 mm
Marge inferior: 7 mm

132 Guia d’aplicació gràfica de portades i contraportades

Notes: 
• Exemple escalat al 80%
• Totes les mesures són ample x alt
• En cas que no es pugui fer servir 
la tipografia Helvetica Neue, es 
recomana usar una altra versió 
d’Helvetica o Arial en els pesos 
comentats en les especificacions 
de contingut.

210 mm

297 mm

5,5 × 5,5 mm 5,5 × 5,5 mm

5,5 × 7 mm 5,5 × 7 mm

2,75 mm

2,75 mm

2,75 mm

Tipus de publicació*



Espai reservat per a marca
Ajuntament de Barcelona

Ample fix de 40 mm

Especificacions de format
Especificacions de contingut

199 x 5,5 mm
Color propi del tipus 

de publicació

199x5,5mm

210 mm

297 mm

5,5 x 5,5 mm 5,5 x 5,5 mm

5,5 x 7 mm 5,5x 7 mm

2,75 mm

2,75 mm

2,75 mm

5,5 x 136,25 mm
Color propi del tipus 

de publicació

14

Camp contenidor del títol amb 
una extensió de fins a dues línies

Data del document*
Versió del document

2,75 mm

Camp contenidor del subtítol que ofereix la possibilitat d’incloure una extensió 
màxima de fins a dues línies de text

Helvetica Neue Bold
Cos 15

Interlineat 15
Interlletratge mètric -25

Text en bandera esquerra
Color negre

2,15 mm

Versió principal

Es plantegen els camps principals 
a manera de formulari, amb uns 
criteris concrets en el tractament 
de la tipografia. D’aquesta 
manera, aquests camps permeten 
diferents extensions a l’hora de 
ser emplenats.
 Com a resultat d’aquestes 
extensions i les taques de 
text, es generen ritmes i nivells 
interessants en l’aspecte gràfic, 
sense perdre la coherència, l’estil 
i el caràcter de la línia visual 
editorial.
 Els camps marcats amb 
asteriscos s’han d’emplenar 
obligatòriament, i com a resultat 
mostren les parts més importants 
dels continguts.

Format DIN A4

Número de columnes: 1
Marge superior: 5,5 mm
Marge interior: 5,5 mm
Marge exterior: 5,5 mm
Marge inferior: 7 mm

2 Guia d’aplicació gràfica de portades i contraportades

Notes: 
• Exemple escalat al 80%
• Totes les mesures són ample x alt
• En cas que no es pugui fer servir 
la tipografia Helvetica Neue, es 
recomana usar una altra versió 
d’Helvetica o Arial en els pesos 
comentats en les especificacions 
de contingut.

Helvetica Neue Bold
Cos 11
Interlineat 13,5
Interlletratge mètric -25
Text en bandera esquerra amb la 
possibilitat de separar paraules 
Color negre

Segon nivell de comunicació:
Tipus de publicació, data, ver-
sió, emissors i col·laboradors

Helvetica Neue Bold
Cos 38
Interlineat 38
Interlletratge òptic -40
Text en bandera esquerra
Color negre

Primer nivell de comunicació:
Tipus de publicació, títol i 
subtítol

Helvetica Neue Bold
Cos 15
Interlineat 15
Interlletratge mètric -25
Text en bandera esquerra
Color negre

Tipus de publicació*
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Formació i desenvolupament
2016-2019

Programa
Octubre 2020

Gerència de Recursos 
Humans i Organització
Direcció de Comunicació 
Interna, Desenvolupament 
i Atenció al Personal 
Departament de 
Desenvolupament

Notes: 
• Exemple escalat al 80%
• En cas de que no es pugui fer 
servir la tipografia Helvetica Neue, 
es recomana usar una altra versió 
d’Helvetica o Arial en els pesos 
comentats en les especificacions 
de contingut.
• El codi de color dels filets ve 
establert pel tipus de publicació. 
Aquest exemple mostra l'estil d'un 
programa.

Format DIN A4

Exemple

2 Guia d’aplicació gràfica de portades i contraportades
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Memòria
Gener 2019

Promoció de la salut a l’escola a 
Barcelona durant el curs 2017-18

Anàlisi dels impactes a l’exterior 
dels menjadors públics de 
Barcelona: Centres d’educació 
infantil i primària

Informe
Març 2019
Versió I

Direcció de Justícia Global
i Cooperació Internacional

Format DIN A4

Exemple

2 Guia d’aplicació gràfica de portades i contraportades

Notes: 
• Exemple escalat al 80%
• En cas de que no es pugui fer 
servir la tipografia Helvetica Neue, 
es recomana usar una altra versió 
d’Helvetica o Arial en els pesos 
comentats en les especificacions 
de contingut.
• El codi de color dels filets ve 
establert pel tipus de publicació. 
L'exemple de l'esquerra mostra 
l'estil d'una memòria i el de la 
dreta, el d'un informe.



Espai fotografia format vertical
94 x 135,25 mm

Espai fotografia format horitzontal
94 x 62 mm

Espai fotografia format quadrat
94 x 94 mm

17

Camp contenidor del títol que 
ofereix la possibilitat d’incloure 
un subtítol al mateix nivell que el 
títol i amb una extensió màxima 
de fins a cinc línies de text*

Data del document*
Versió del document

Format DIN A4

En el cas concret que calgui 
afegir una imatge per a l'ús
en portada, aquest ús quedarà
limitat als tres formats definits:
horitzontal, quadrat o vertical

2 Guia d’aplicació gràfica de portades i contraportades

Notes: 
• Exemple escalat al 80%
• En cas de que no es pugui fer 
servir la tipografia Helvetica Neue, 
es recomana usar una altra versió 
d’Helvetica o Arial en els pesos 
comentats en les especificacions 
de contingut.

Tipus de publicació*



Exemple format horitzontal Exemple format quadrat Exemple format vertical

18

Consorci d’Educació de 
Barcelona 2017-2018

Proposta de programa 
d’actuació del Districte aprovat 
inicialment per la Comissió de 
Govern de l’Ajuntament

Memòria
Novembre 2018

Programa
Febrer 2018

Balanç d’energia i emissions de 
gasos amb efecte d’hivernacle 
de Barcelona

Guia
Juny 2018

Consorci d’Educació de 
Barcelona

Format DIN A4

Exemple

2 Guia d’aplicació gràfica de portades i contraportades

Notes: 
• Exemple escalat al 80%
• En cas de que no es pugui fer 
servir la tipografia Helvetica Neue, 
es recomana usar una altra versió 
d’Helvetica o Arial en els pesos 
comentats en les especificacions 
de contingut.



2.1 Format DIN A4
 Convivència de logos

2 Guia d’aplicació gràfica.
 Portades i contraportades
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5,5 mm

Espai de protecció 
de la marca

199 x 16,5 mm

20

Espai destinat a la 
col·locació dels logos 
dels possibles emissors, 
coorganitzadors o entitats. 
Els noms dels districtes 
o àrees cal escriure'ls. No 
es pot excedir mai els 40 
mm d'amplada per a logos 
amb format horitzontal i 
els 10 mm per a logos amb 
format vertical o quadrat

L’extensió d’aquest camp 
mai pot traspassar l’espai 
de protecció de la marca 
de l’Ajuntament

Camp contenidor del títol que 
ofereix la possibilitat d’incloure 
un subtítol al mateix nivell que el 
títol i amb una extensió màxima 
de fins a cinc línies de text*

Data del document*
Versió del document

2 Guia d’aplicació gràfica de portades i contraportades

Notes: 
• Exemple escalat al 80%
• En cas de que no es pugui fer 
servir la tipografia Helvetica Neue, 
es recomana usar una altra versió 
d’Helvetica o Arial en els pesos 
comentats en les especificacions 
de contingut.

Tipus de publicació*

Format DIN A4

Convivència de logos 
coorganitzadors 

Els logos dels coorganitzadors 
hauran d’anar a la portada, a la 
columna de la dreta. Si algun co-
organitzador és una institució i 
cal especificar que s’ha treballat 
amb un departament en concret, 
s'indicarà per escrit i a sota s'hi 
afegirà el logo institucional. A 
escala de grisos o a una tinta.
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Proposta de programa 
d’actuació del Districte aprovat 
inicialment per la Comissió de 
Govern de l’Ajuntament

Programa
Febrer 2018

Balanç d’energia i emissions de 
gasos amb efecte d’hivernacle 
de Barcelona

Guia
Juny 2018

Valoració del procés participatiu 
del nou espai jove a Sant Andreu

Memòria
Abril 2020

Districte de Sant Andreu, 
Barcelona de Serveis 
Municipals

Format DIN A4

Convivència de logos

Els logos dels possibles emissors, 
coorganitzadors, districtes, àrees 
o entitats no poden excedir mai 
els 40 mm d’ample per a logos 
amb format horitzontal i els 10 mm 
per a logos amb format vertical o 
quadrat.

Tots els logos s’han d’aplicar en 
tinta negra o en escala de grisos.

2 Guia d’aplicació gràfica de portades i contraportades

Notes: 
• Exemple escalat al 40%
• En cas de que no es pugui fer 
servir la tipografia Helvetica Neue, 
es recomana usar una altra versió 
d’Helvetica o Arial en els pesos 
comentats en les especificacions 
de contingut.



Camp contenidor del títol que 
ofereix la possibilitat d’incloure 
un subtítol al mateix nivell que el 
títol i amb una extensió màxima 
de fins a cinc línies de text*

199x5,5mm

Helvetica Neue Bold
Cos 11

Interlineat 13,5
Interlletratge mètric -25

Text bandera esquerra 
amb la possibilitat de 

separar paraules
Color negre

210 mm

297 mm

5,5 x 5,5 mm5,5 x 5,5 mm

2,75 mm

5 mm

5,5 x 7 mm5,5 x 7 mm

Especificacions de format
Especificacions de contingut

22

Espai destinat a la col-
locació dels logos dels 

possibles patrocinadors, 
finançadors o col·labo-

radors. L’ample d'aquest 
logos mai pot excedir 

els 40 mm d’ample per 
a logos amb format 

horitzontal i els 10 mm 
d'alt per a logos amb 
format vertical o qua-

drat. Els logos s'han de 
separar amb una dis-

tància vertical de 5 mm.Notes: 
• Exemple escalat al 80%
• Totes les mesures són ample x alt
• En cas de no poder fer servir 
la tipografia Helvetica Neue, es 
recomana usar una altra versió 
d'Helvetica o Arial en els pesos 
comentats en les especificacions 
de contingut.

2 Guia d’aplicació gràfica de portades i contraportades

Format DIN A4

Convivència de logos 
coorganitzadors 

Els logos dels possibles emissors, 
coorganitzadors, districtes, àrees 
o entitats no poden excedir mai 
els 40 mm d’ample per a logos 
amb format horitzontal i els 10 mm 
per a logos amb format vertical o 
quadrat.

Tots els logos s’han d’aplicar en 
tinta negra o en escala de grisos.



Valoració del procés participatiu 
del nou espai jove a Sant Andreu

Miniatura escalada al 10%

23

Notes: 
• Exemple escalat al 80%
• En cas de que no es pugui fer 
servir la tipografia Helvetica Neue, 
es recomana usar una altra versió 
d'Helvetica o Arial en els pesos 
comentats en les especificacions 
de contingut.

Valoració del procés parti-
cipatiu del nou espai jove a 
Sant Andreu

Memòria
Abril 2020

Format DIN A4

Convivència de logos

Exemple

2 Guia d’aplicació gràfica de portades i contraportades



Nota: Aquest manual és susceptible de possibles  modificacions i/o supressions

2.1 Format DIN A5

2 Guia d’aplicació gràfica.
 Portades i contraportades

5.7 Manual d’identitat gràfica municipal 24

Nota: Aquest manual és susceptible de modificacions o supressions.



210 mm

148 mm

Especificacions de format

5,5 x 5,5 mm5,5 x 5,5 mm

5,5 x 5,5 mm5,5 x 5,5 mm

2 mm

2 mm

2 mm

25

Notes:
• Totes les mesures són ample x alt

Format DIN A5

Número de columnes: 1
Marge superior: 5,5 mm
Marge interior: 5,5 mm
Marge exterior: 5,5 mm
Marge inferior: 5,5 mm

2 Guia d’aplicació gràfica de portades i contraportades



3,75 x 95,25 mm
Color propi del tipus

de publicació

Helvetica Neue Bold
Cos 10,5
Interlineat 10,5
Interlletratge òptic -25
Text en bandera esquerra
Color negre

Ample fix de 28 mm

Segon nivell de comunicació:
Tipus de publicació, data, versió, 
emissors i col·laboradors

Espai reservat per a marca
Ajuntament de Barcelona

Primer nivell de comunicació:
Tipus de publicació, títol
i subtítol

137 x 3,75 mm

Helvetica Neue Bold
Cos 8
Interlineat 8,5
Interlletratge mètric -25
Text en bandera esquerra 
amb la possibilitat de 
separar paraules
Color negre
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Notes: 
• Totes les mesures són ample x alt
• En cas de que no es pugui fer 
servir la tipografia Helvetica Neue, 
es recomana usar una altra versió 
d'Helvetica o Arial en els pesos 
comentats en les especificacions 
de contingut.

Especificacions de format
Especificacions de contingut

2 mm

137x 3,75 mm
Color propi del tipus

de publicació

Helvetica Neue Bold
Cos 26

Interlineat 26
Interlletratge òptic -40

Text en bandera esquerra
Color negre

Camp contenidor del títol que 
ofereix la possibilitat d’incloure 
un subtítol al mateix nivell que el 
títol i amb una extensió màxima 
de fins a cinc línies de text*

2 mm

Versió principal

Data del document*
Versió del document*

Format DIN A5

Número de columnes: 1
Marge superior: 5,5 mm
Marge interior: 5,5 mm
Marge exterior: 5,5 mm
Marge inferior: 5,5 mm

2 Guia d’aplicació gràfica de portades i contraportades

210 mm

148 mm

5,5 x 5,5 mm5,5 x 5,5 mm

5,5 x 5,5 mm5,5 x 5,5 mm

2 mm

2 mm

Tipus de publicació* Camp on apareguin els 
possibles emissors, 
coorganitzadors, dis-
trictres, àrees o entitats. 
Aquest text ha d'anar 
de manera seguida amb 
cada element separat 
per coma

L'extensió màxima 
d'aquest camp no pot 
superar les quinze línies



Helvetica Neue Bold
Cos 10,5
Interlineat 10,5
Interlletratge òptic -25
Text en bandera esquerra
Color negre

Ample fix de 28 mm

137 x 3,75 mm
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Especificacions de format
Especificacions de contingut

Helvetica Neue Bold
Cos 26

Interlineat 26
Interlletratge òptic -40

Text en bandera esquerra
Color negre

Camp contenidor del títol amb 
una extensió de fins a dues línies

Versió secundària

Camp contenidor del subtítol que ofereix la possibilitat d’incloure una extensió 
màxima de fins a dues línies de text

Data del document*
Versió del document*

Notes: 
• Totes les mesures són ample x alt
• En cas de que no es pugui fer 
servir la tipografia Helvetica Neue, 
es recomana usar una altra versió 
d'Helvetica o Arial en els pesos 
comentats en les especificacions 
de contingut.

Format DIN A5

Número de columnes: 1
Marge superior: 5,5 mm
Marge interior: 5,5 mm
Marge exterior: 5,5 mm
Marge inferior: 5,5 mm

2 Guia d’aplicació gràfica de portades i contraportades

2 mm

2 mm

210 mm

148 mm

5,5 x 5,5 mm5,5 x 5,5 mm

5,5 x 5,5 mm5,5 x 5,5 mm

2 mm

2 mm

3,75 x 95,25 mm
Color propi del tipus

de publicació

137 x 3,75 mm
Color propi del tipus

de publicació

Espai reservat per a marca
Ajuntament de Barcelona

Helvetica Neue Bold
Cos 8
Interlineat 8,5
Interlletratge mètric -25
Text en bandera esquerra 
amb la possibilitat de 
separar paraules
Color negre

Segon nivell de comunicació:
Tipus de publicació, data, versió, 
emissors i col·laboradors

Helvetica Neue Bold
Cos 10,5
Interlineat 10,5
Interlletratge òptic -25
Text en bandera esquerra
Color negre

Primer nivell de comunicació:
Tipus de publicació, títol
i subtítol

Tipus de publicació* Camp on apareguin els 
possibles emissors, 
coorganitzadors, dis-
trictres, àrees o entitats. 
Aquest text ha d'anar 
de manera seguida amb 
cada element separat 
per coma

L'extensió màxima 
d'aquest camp no pot 
superar les quinze línies



Espai fotografia format 
horitzontal

64,62 x 42,5 mm

Espai fotografia format 
quadrat

64,62 x 64,62 mm

Espai fotografia format 
vertical

64,62 x 95,25 mm
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Camp contenidor del títol que 
ofereix la possibilitat d’incloure 
un subtítol al mateix nivell que el 
títol i amb una extensió màxima 
de fins a cinc línies de text*

Format DIN A5

En el cas concret que calgui 
afegir una imatge per a l'ús
en portada, aquest ús quedarà
limitat als tres formats definits:
horitzontal, quadrat o vertical

Data del document*
Versió del document*

Notes: 
• Totes les mesures són ample x alt
• En cas de que no es pugui fer 
servir la tipografia Helvetica Neue, 
es recomana usar una altra versió 
d'Helvetica o Arial en els pesos 
comentats en les especificacions 
de contingut.

Tipus de publicació* Camp on apareguin els 
possibles emissors, 
coorganitzadors, dis-
trictres, àrees o entitats. 
Aquest text ha d'anar 
de manera seguida amb 
cada element separat 
per coma

L'extensió màxima 
d'aquest camp no pot 
superar les quinze línies

2 Guia d’aplicació gràfica de portades i contraportades
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Notes: 
• Totes les mesures són ample x alt
• En cas que no es pugui fer servir 
la tipografia Helvetica Neue, es 
recomana usar una altra versió 
d'Helvetica o Arial en els pesos 
comentats en les especificacions 
de contingut.

Especificacions de format
Especificacions de contingut

Camp contenidor del títol que 
ofereix la possibilitat d’incloure 
un subtítol al mateix nivell que el 
títol i amb una extensió màxima 
de fins a cinc línies de text*

Espai destinat a la
col·locació dels logos dels 
possibles emissors, 
coorganitzadors o enti-
tats. Els noms dels distric-
tes o àrees aniran escrits. 
L'ample d'aquests logos 
mai pot excedir els 40 mm 
d’ample per a logos amb 
format horitzontal i els 10 
mm en els logos amb for-
mat vertical o quadrat

L’extensió d’aquest camp 
mai pot traspassar l’espai 
de protecció de la marca 
de l’Ajuntament

3,75 mm

199 x 13 mm

Espai de protecció 
de la marca

Data del document*
Versió del document*

Tipus de publicació* Camp on apareguin els 
possibles emissors, 
coorganitzadors, dis-
trictres, àrees o entitats. 
Aquest text ha d'anar 
de manera seguida amb 
cada element separat 
per coma

L'extensió màxima 
d'aquest camp no pot 
superar les quinze línies

2 Guia d’aplicació gràfica de portades i contraportades

Format DIN A5

Convivència de logos 
coorganitzadors

Els logos dels possibles emissors, 
coorganitzadors, districtes, àrees 
o entitats no poden excedir mai 
els 30 mm d’ample per a logos 
amb format horitzontal i els 10 mm 
per a logos amb format vertical o 
quadrat.

Tots els logos s’han d’aplicar en 
tinta negra o en escala de grisos.



Camp contenidor del títol que 
ofereix la possibilitat d’incloure un 
subtítol al mateix nivell que el tí-
tol i amb una extensió màxima de 
fins a cinc línies de text*

210 mm

148 mm

2 mm

3,75 mm

Camp contenidor del títol 
que apareix en la portada 
independentment de la 
seva extensió

Tipus de publicació*
Data del document*
Versió del document

Camp recurs per afegir 
alguna dada o informació 
prou important com per 
ser destacada

Camp on apareguin els 
possibles col·laboradors, 
patrocinadors o finança-
dors. Aquest text ha d’anar 
de manera seguida amb 
cada element separat per 
coma

L’extensió màxima d’aquest 
camp no pot superar les 
quinze línies

5,5 x 5,5 mm5,5 x 5,5 mm

5,5 x 5,5 mm5,5 x 5,5 mm

Especificacions de format
Especificacions de contingut
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Notes: 
• Totes les mesures són ample x alt
• En cas que no es pugui fer servir 
la tipografia Helvetica Neue, es 
recomana usar una altra versió 
d'Helvetica o Arial en els pesos 
comentats en les especificacions 
de contingut.

Format DIN A5

Convivència de logos 
coorganitzadors

Els logos dels possibles emissors, 
coorganitzadors, districtes, àrees 
o entitats no poden excedir mai 
els 30 mm d’ample per a logos 
amb format horitzontal i els 10 mm 
per a logos amb format vertical o 
quadrat.

Tots els logos s’han d’aplicar en 
tinta negra o en escala de grisos.

2 Guia d’aplicació gràfica de portades i contraportades

Helvetica Neue Bold
Cos 8

Interlineat 8,5
Interlletratge mètric -25

Text en bandera esquerra 
amb la possibilitat de 

separar paraules
Color negre

Espai destinat a la col-
locació dels logos dels 

possibles patrocinadors, 
finançadors o col·labora-
dors. L’ample d’aquests 

mai podrà excedir els 
30mm d’ample per a 
logos amb format ho-
ritzontal i dels 10mm 

d’altura per a logos amb 
format vertical o quadrat. 

Cada logo haurà d’anar 
separat per una distàn-
cia vertical de 3,75 mm 

entre l’un i l’altre
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210 mm 210 mm
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Notes: 
• Exemple escalat al 60%
• Totes les mesures són ample x alt

3 Guia d’aplicació gràfica. Tripa interior

9 x 5,5 mm9 x 5,5 mm

Format DIN A4

Número de columnes: 6
Corondell: 4,25 mm
Marge superior: 5,5 mm
Marge interior: 12 mm
Marge exterior: 9 mm
Marge inferior: 18 mm



Helvetica Neue Bold
Cos 8
Interlineat 10
Interlletratge mètric -10
Text en bandera esquerra
Color negre

Helvetica Neue Regular
Cos 8
Interlineat 10
Interlletratge mètric -10
Text bandera esquerra
Color negre

Especificacions de format
Especificacions de contingut

Helvetica Neue Regular
Cos 11
Interlineat 13,5
Interlletratge mètric 0
Text justificat
Color negre
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6,5 mm 6,5 mm

Helvetica Neue Bold
Cos 38
Interlineat 36,5
Interlletratge óptic -40
Text en bandera esquerra
Color negre

Notes: 
• Exemple escalat al 60% 
• Totes les mesures són ample x alt
• En cas que no es pugui fer servir 
la tipografia Helvetica Neue, es 
recomana usar una altra versió 
d'Helvetica o Arial en els pesos 
comentats en les especificacions 
de contingut.

Helvetica Neue Regular
Cos 16
Interlineat 18,5
Interlletratge mètric 0
Text justificat
Color negre

2 mm

3 Guia d’aplicació gràfica. Tripa interior

Format DIN A4

Número de columnes: 6
Corondell: 4,25 mm
Marge superior: 5,5 mm
Marge interior: 12 mm
Marge exterior: 9 mm
Marge inferior: 18 mm

9 x 18 mm 9 x 18 mm

297 mm

210 mm 210 mm

9,06 mm 9,06 mm

5,5 x 12 mm

9 x 5,5 mm9 x 5,5 mm



Helvetica Neue Regular
Cos 8
Interlineat 10
Interlletratge mètric -10
Text en bandera esquerra
Color negre

Especificacions de format
Especificacions de contingut

Helvetica Neue Regular
Cos 11
Interlineat 13,5
Interlletratge mètric 0
Text justificat
Color negre
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0,7 mm

0,7 mm

Helvetica Neue Bold
Cos 8
Interlineat 10
Interlletratge mètric -10
Text en bandera esquerra
Color negre

Helvetica Neue Bold
Cos 11
Interlineat 13,5
Interlletratge mètric 0
Text en bandera esquerra
Color negre

6,5 mm 6,5 mm

Notes: 
• Exemple escalat al 60% 
• Totes les mesures són ample x alt
• En cas que no es pugui fer servir 
la tipografia Helvetica Neue, es 
recomana usar una altra versió 
d'Helvetica o Arial en els pesos 
comentats en les especificacions 
de contingut.

2 mm

3 Guia d’aplicació gràfica. Tripa interior

Format DIN A4

Número de columnes: 6
Corondell: 4,25 mm
Marge superior: 5,5 mm
Marge interior: 12 mm
Marge exterior: 9 mm
Marge inferior: 18 mm

9 x 18 mm 9 x 18 mm

297 mm

210 mm 210 mm

9,06 mm 9,06 mm

5,5 x 12 mm

9 x 5,5 mm9 x 5,5 mm
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Format DIN A4

Exemple

En segon lloc, s’han produït tot un seguit d’innovacions que donen resposta als efectes més 
directes de la crisi sanitària; en aquest cas, tant l’aprofundiment i acceleració de processos 
a la governança de proximitat però també noves maneres de relacionar-se amb agents no 
institucionals mitjançant, principalment, el suport a la innovació social vinculades al suport 
comunitari i la producció de material de protecció.
 
Finalment, també s’han detectat un conjunt d’innovacions que, si bé no estan enfocades al 
combat dels efectes directes de la crisi, sí que intenten donar resposta a efectes o condicions 
indirectes que se’n deriven. En aquest cas, també trobem intervencions que s’acceleren, ateses 
les necessitats i oportunitats de l’escenari. Per exemple, la necessitat d’accés a un espais públic 
saludable en el procés de desescalada o la capacitat d’intervenció que permet l’espai públic 
buidat arran dels confinaments, o l’oportunitat organitzativa que ha representat posar en marxa 
sistemes d’informació en temps real i de dades massives per informar de l’actuació pública i 
oferir dades a la ciutadania. D’altra banda, també aquells instruments que s’ideen de nou per 
donar resposta a la crisi econòmica derivada del confinament, amb nous instruments de política 
econòmica com els microcrèdits i la planificació de material de protecció.

Primerament, identifiquem aquelles accions de millora i canvi en els processos i l’organització 
interna que, si bé ja s’havien començat a implementar, s’acceleren i prenen una nova escala 
en generalitzar-se a gran part de l’organització (teletreball i treball en remot). D’altra banda, tots 
aquells canvis en les formes de treballar i d’organitzar-se, però que s’han incorporat de nou 
per la particularitat de la crisi, requerint reorganització dels equips i funcions, l’agilització de 
processos i canvis en la comunicació interna i nous lideratges.

“En termes d’innovació hem estat capaços de digitalitzar una part de 
l’organització però no hem innovat en la pròpia organització. Hem 
aconseguit que coses que fèiem presencialment les fem a distància, i 
això està molt bé, però és una condició necessària, però no suficient. No 
hem repensat ni els processos que fem servir ni les maneres de treballar 
que fem servir des del punt de vista intern.” 

3 Guia d’aplicació gràfica. Tripa interior

Notes: 
• Exemple escalat al 60% 
• Totes les mesures són ample x alt
• En cas que no es pugui fer servir 
la tipografia Helvetica Neue, es 
recomana usar una altra versió 
d'Helvetica o Arial en els pesos 
comentats en les especificacions 
de contingut.
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Exemple

3 Guia d’aplicació gràfica. Tripa interior

Notes: 
• Exemple escalat al 60% 
• Totes les mesures són ample x alt
• En cas que no es pugui fer servir 
la tipografia Helvetica Neue, es 
recomana usar una altra versió 
d'Helvetica o Arial en els pesos 
comentats en les especificacions 
de contingut.
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Format DIN A4

Exemple

3 Guia d’aplicació gràfica. Tripa interior

Notes: 
• Exemple escalat al 60% 
• Totes les mesures són ample x alt
• En cas que no es pugui fer servir 
la tipografia Helvetica Neue, es 
recomana usar una altra versió 
d'Helvetica o Arial en els pesos 
comentats en les especificacions 
de contingut.
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 4 Aquesta informació apareix detallada al Reial decret 27/2020 de 4 d’agost, de mesures financeres aplicables a les
  entitats locals i, segon, la resolució de 10 de setembre de 2020 que deroga l’anterior decret. 

Format DIN A4

Exemple

3 Guia d’aplicació gràfica. Tripa interior

Notes: 
• Exemple escalat al 60% 
• Totes les mesures són ample x alt
• En cas que no es pugui fer servir 
la tipografia Helvetica Neue, es 
recomana usar una altra versió 
d'Helvetica o Arial en els pesos 
comentats en les especificacions 
de contingut.
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Figura 1. Classificació de les emergències

Emergències rutinàries
Regulars, previstes, acotades. 

Exemple: episodis de contaminació, 
Temporal Gloria

Emergències no rutinàries
Inesperades, puntuals i localitzades.

Exemple: atemptats a la Rambla, 
enfonsament del Carmel

Emergències complexes
Globals, incertes, extenses.

Exemple: covid-19, emergència 
climàtica

Emergència
Situacions que posen un risc important 
i immediat a la salut, la vida o el medi ambient

Format DIN A4

Exemple

3 Guia d’aplicació gràfica. Tripa interior

Notes: 
• Exemple escalat al 60% 
• Totes les mesures són ample x alt
• En cas que no es pugui fer servir 
la tipografia Helvetica Neue, es 
recomana usar una altra versió 
d'Helvetica o Arial en els pesos 
comentats en les especificacions 
de contingut.
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9 x 5,5 mm9 x 5,5 mm

9 x 18 mm 9 x 18 mm

210 mm

148 mm 148 mm

9 mm 9 mm

5,5 x 12 mm

Format DIN A5

Número de columnes: 6
Corondell: 4,25 mm
Marge superior: 5,5 mm
Marge interior: 12 mm
Marge exterior: 9 mm
Marge inferior: 18 mm

3 Guia d’aplicació gràfica. Tripa interior

Notes: 
• Exemple escalat al 85% 
• Totes les mesures són ample x alt
• En cas que no es pugui fer servir 
la tipografia Helvetica Neue, es 
recomana usar una altra versió 
d'Helvetica o Arial en els pesos 
comentats en les especificacions 
de contingut.

6,65 mm 6,65 mm



Helvetica Neue Bold
Cos 16
Interlineat 18,5
Interlletratge mètric -5
Text justificat
Color negre

Helvetica Neue Regular
Cos 11
Interlineat 13,5
Interlletratge mètric 0
Text justificat
Color negre

Helvetica Neue Regular
Cos 8
Interlineat 10
Interlletratge mètric -10
Text en bandera esquerra
Color negre

Helvetica Neue Regular
Cos 8
Interlineat 10
Interlletratge mètric -10
Text en bandera esquerra
Color negre

Especificacions de format
Especificacions de contingut
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Helvetica Neue Bold
Cos 26
Interlineat 26
Interlletratge óptic -40
Text en bandera esquerra
Color negre
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Agilitat

La reacció del govern central va ser tardana una vegada detec-
tada la transmissió comunitària a Itàlia, com ho va ser en la resta 
de països europeus. Això va significar l’adopció de mesures 
molt restrictives en drets i llibertats arran del Reial decret del 14 
de març de l’estat d’alarma que, si bé es van demostrar efecti-
ves, no van poder evitar a curt termini una excepcional situació 
d’estrès en el sistema sanitari ni una alta sobremortalitat en els 
centres residencials per a persones grans.
 
En aquest context, l’Ajuntament de Barcelona va reaccionar 
amb agilitat i fins i tot amb anticipació. Entenem l’agilitat com 
la capacitat de reacció per part de l’organització per donar una 
resposta ràpida a les necessitats derivades d’un nou context. 
Podem il·lustrar aquesta agilitat i anticipació amb diferents 
exemples en moments clau de la crisi. 

El Comitè covid-19, principal espai col·legiat de direcció de la 
crisi a escala municipal, malgrat que de forma informal ja s’havia 
posat en funcionament abans, es va constituir formalment el dia 
26 de febrer. A continuació, l’aprovació del Decret d’Alcaldia de 
l’11 de març que activava la preparació dels plans de contingèn-
cia es va fer dos dies abans que es declarés l’estat d’alarma. I un 
dia abans de la declaració ja s’havia activat el CECOR munici-
pal. Posteriorment, com hem vist a l’anàlisi quantitativa, durant 
la primera quinzena es van aprovar un important nombre de me-
sures en diferents àmbits. Entre elles, cal destacar l’habilitació 
dels pavellons Salut: el dimecres 25 de març es creava l’equip 
per fer-ho possible i el diumenge 29 ja s’inaugurava equipat i 
operatiu el primer pavelló annex a la Vall d’Hebron.

Conclusions 7

En aquest estudi hem descrit les respos-
tes de l’Ajuntament de Barcelona davant 
la crisi originada per l’extensió del virus 
SARS-CoV-2 a la ciutat. Hem descrit el 
context, les accions, la seva governança 
i els elements innovadors. Hem fet espe-
cial èmfasi en el fet que davant d’una crisi 
complexa com la que s’ha viscut, essent 
diferent de les anteriors i amb caracterís-
tiques particulars, era necessari adoptar 
mesures i mecanismes de governança 
també diferents.

Format DIN A5

Número de columnes: 6
Corondell: 4,25 mm
Marge superior: 5,5 mm
Marge interior: 12 mm
Marge exterior: 9 mm
Marge inferior: 18 mm

3 Guia d’aplicació gràfica. Tripa interior

Notes: 
• Exemple escalat al 85% 
• Totes les mesures són ample x alt
• En cas que no es pugui fer servir 
la tipografia Helvetica Neue, es 
recomana usar una altra versió 
d'Helvetica o Arial en els pesos 
comentats en les especificacions 
de contingut.
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9 x 18 mm 9 x 18 mm

210 mm

148 mm 148 mm

6,65 mm

127 x 2 mm

6,65 mm
9 mm 9 mm
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Helvetica Neue Bold
Cos 11
Interlineat 13,5
Interlletratge mètric 0
Text justificat
Color negre

Helvetica Neue Regular
Cos 8
Interlineat 10
Interlletratge mètric -10
Text bandera esquerra
Color negre

Helvetica Neue Regular
Cos 8
Interlineat 10
Interlletratge mètric -10
Text bandera esquerra
Color negre
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Helvetica Neue Bold
Cos 11
Interlineat 13,5
Interlletratge mètric 0
Text justificat
Color negre

Innovacions

En l’estudi s’ha constatat com la resposta a l’emergència ha 
produït innovacions en l’àmbit de serveis, de la gestió, de la 
governança i en l’espai públic. En alguns casos són veritables 
novetats, en d’altres suposen l’acceleració de canvis que ja 
s’havien iniciat amb anterioritat a la crisi. Podem afirmar que 
la crisi del coronavirus ha estat tant generadora com ac-
celeradora d’innovacions dins de l’organització municipal 
i les seves polítiques. La crisi ha representat una finestra 
d’oportunitat per tal de promoure canvis interns i en el conjunt 
de la ciutat; l’exemple més clar són les intervencions en l’espai 
públic a favor d’una mobilitat més sostenible. 
 
Tanmateix, el principal motor de la innovació ha estat la ma-
teixa crisi sanitària, social i econòmica. S’han hagut de trobar 
les millors maneres de mitigar el risc de contagi en la prestació 
de serveis, com ara per a la recuperació social i econòmica, i 
tot plegat desenvolupar-ho en una situació d’excepcionalitat 
organitzativa i de demanda de respostes immediates.
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“En termes d’innovació hem estat capaços de 
digitalitzar una part de l’organització però no 
hem innovat en la pròpia organització. Hem 
aconseguit que coses que fèiem presencial-
ment les fem a distància, i això està molt bé, 
però és una condició necessària, però no su-
ficient. No hem repensat ni els processos que 
fem servir ni les maneres de treballar que fem 
servir des del punt de vista intern.” 

Helvetica Neue Regular
Cos 11
Interlineat 13,5
Interlletratge mètric 0
Text justificat
Color negre

Format DIN A5

Número de columnes: 6
Corondell: 4,25 mm
Marge superior: 5,5 mm
Marge interior: 12 mm
Marge exterior: 9 mm
Marge inferior: 18 mm

3 Guia d’aplicació gràfica. Tripa interior

Notes: 
• Exemple escalat al 85% 
• Totes les mesures són ample x alt
• En cas que no es pugui fer servir 
la tipografia Helvetica Neue, es 
recomana usar una altra versió 
d'Helvetica o Arial en els pesos 
comentats en les especificacions 
de contingut.

9 x 5,5 mm9 x 5,5 mm

9 x 18 mm 9 x 18 mm

210 mm

148 mm 148 mm

6,65 mm 6,65 mm
9 mm 9 mm

5,5 x 12 mm

105,12 x 0,7 mm
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Especificacions de format

9 x 18 mm 9 x 18 mm

297 mm

210 mm 210 mm

6,5 mm 6,5 mm
9,06 mm 9,06 mm

5,5 x 12 mm

9 x 5,5 mm9 x 5,5 mm

Notes: 
• Exemple escalat al 60%
• Totes les mesures són ample x alt

Format DIN A4

Número de columnes: 6
Corondell: 4,25 mm
Marge superior: 5,5 mm
Marge interior: 12 mm
Marge exterior: 9 mm
Marge inferior: 18 mm
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Especificacions de format
Especificacions de contingut

5 mm
5,5 mm

Cos de Text:
Helvetica Neue Regular
Cos 11
Interlineat 13,5
Interlletratge mètric 0
Text en bandera esquerra
Color negre

Títols:
Helvetica Neue Bold
Cos 11
Interlineat 13,5
Interlletratge mètric 0
Text en bandera esquerra
Color negre

4 Guia d’aplicació de crèdits

9 x 18 mm 9 x 18 mm

297 mm

210 mm 210 mm

6,5 mm 6,5 mm
9,06 mm 9,06 mm

5,5 x 12 mm

9 x 5,5 mm9 x 5,5 mm

Format DIN A4

Número de columnes: 6
Corondell: 4,25 mm
Marge superior: 5,5 mm
Marge interior: 12 mm
Marge exterior: 9 mm
Marge inferior: 18 mm

Notes: 
• Exemple escalat al 60% 
• Totes les mesures són ample x alt
• En cas que no es pugui fer servir 
la tipografia Helvetica Neue, es 
recomana usar una altra versió 
d'Helvetica o Arial en els pesos 
comentats en les especificacions 
de contingut.
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9 x 5,5 mm9 x 5,5 mm

9 x 18 mm 9 x 18 mm

210 mm

148 mm 148 mm

6,65 mm 6,65 mm

9 mm 9 mm

5,5 x 12 mm

Notes: 
• Exemple escalat al 85% 
• Totes les mesures són ample x alt

4 Guia d’aplicació de crèdits

Format DIN A5

Número de columnes: 6
Corondell: 4,25 mm
Marge superior: 5,5 mm
Marge interior: 12 mm
Marge exterior: 9 mm
Marge inferior: 18 mm



Especificacions de format
Especificacions de contingut
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Notes: 
• Exemple escalat al 85% 
• Totes les mesures són ample x alt
• En cas que no es pugui fer servir 
la tipografia Helvetica Neue, es 
recomana usar una altra versió 
d'Helvetica o Arial en els pesos 
comentats en les especificacions 
de contingut.

5 mm
5,5 mm

Cos de Text:
Helvetica Neue Regular
Cos 8
Interlineat 10
Interlletratge mètric 0
Text en bandera esquerra
Color negre

Títols:
Helvetica Neue Bold
Cos 8
Interlineat 10
Interlletratge mètric 0
Text en bandera esquerra
Color negre

4 Guia d’aplicació de crèdits

Format DIN A5

Número de columnes: 6
Corondell: 4,25 mm
Marge superior: 5,5 mm
Marge interior: 12 mm
Marge exterior: 9 mm
Marge inferior: 18 mm

9 x 5,5 mm9 x 5,5 mm

9 x 18 mm 9 x 18 mm

210 mm

148 mm 148 mm

6,65 mm 6,65 mm

9 mm 9 mm

5,5 x 12 mm
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Les fonts més adients són les següents: Verdana, Arial, Helvetica o Universal.
La mida recomanable és l’equivalent al cos de lletra Arial 12 punts. En determinats casos es pot 
admetre reduir una mica el cos, però mai per sota de l’equivalent a un cos Arial 10.

Les frases senceres en majúscules, cursives o negreta dificulten la lectura, i per tant, es recomana
evitar-ne l'ús.

Hi ha persones que tenen dificultats per percebre els colors i els contrastos. Així, per exemple, un fons 
gris clar amb lletres blanques pot ser molt difícil de llegir.
Exemples de colors ben contrastats són:

Adaptació d’un text perquè sigui més fàcil de llegir i de comprendre, adreçat a tothom i en especial a 
les persones amb dificultats lectores com persones immigrades, amb analfabetisme funcional, sordesa, 
afàsia, dislèxia, autisme, discapacitat intel.lectual, etc.

Es recomana la utilització d'una eina molt senzilla per analitzar el contrast entre el text i el fons per 
garantir que compleix el grau de contrast idoni: analitzador de contrast de color, accessible a: https://
webaim.org/resources/contrastchecker/

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 
més accessible un text amb alineació a l’esquerra que amb alineació justificada. A l'hora de tallar les 
frases a final de línia, cal evitar que quedin preposicions, conjuncions, articles o pronoms al final.

El text en columnes és més difícil de llegir.

El paper mat és el que facilita més la llegibilitat perquè evita els reflexos del paper brillant.

per a aquests col·lectiusdisposa d'adaptacions

Recomanacions sobre productes gràfics, senyalística, productes digitals



Llengua 
de signes

Subtitulació

Elements en braille

Accessible per a persones
amb discapacitat auditiva 
(genèric)

Guia d’exposicions en 
lectura fàcil 
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Bucle
magnètic
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Les persones cegues utilitzen lectors automàtics de pantalla, com per exemple el programa JAWS, 
que els permet escoltar el text. Perquè el lector pugui llegir correctament el contingut, és fonamental 
que el PDF, el document Word o la presentació en PowerPoint s'hagin creat tenint en compte una sèrie 
d’especificacions que s'ofereixen en diverses guies elaborades des del Departament d'Internet, en què 
s’explica el procediment per a l’elaboració de documents Word, PDF i PowerPoint accessibles.

56Annex: Recomanacions per a una normativa gràfica accessible

Accessibilitat als documents en formats PDF, Word i PowerPoint



Per a qualsevol informació o consulta 
sobre el contingut i l'ús d’aquest 
capítol podeu consultar l'enllaç 
següent: ajuntament.barcelona.cat/
normativagrafica

http://ajuntament.barcelona.cat/normativagrafica
http://ajuntament.barcelona.cat/normativagrafica

