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Morfologia
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Definició

Signatura utilitzada en campanyes transversals i/o de 
direcció de comunicació de l’Ajuntament de Barcelona.
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Construcció

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

Indicacions: 
– Escut de l’Ajuntament centrat òpticament
– Tipografia Akkurat Bold

75%X

X

X

22%X

100% track 0

70% track -25
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Color
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Versions en positiu i negatiu

La signatura de l’Ajuntament de Barcelona s’aplicarà  
en blanc o en negre i té dues versions dissenyades  
ad hoc per a aquests dos usos. 

Versió en positiu sobre fons clar

Versió en negatiu sobre fons fosc
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Fons negre tramat 10% Fons negre tramat 60%

Fons negre tramat 70%

Fons negre tramat 80%

Fons negre tramat 90%

Fons negre 100%

Fons negre tramat 20%

Fons negre tramat 30%

Fons negre tramat 40%

Fons negre tramat 50%

Versions en positiu i negatiu amb fons tramat

Segons la lluminositat que tingui el fons sobre el  
que s’apliqui, s’escollirà una versió o altra. Per facilitar  
el criteri d’elecció, la creu de Sant Jordi sempre ha de  
ser més fosca que el fons de l’escut. 
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Ús sobre fons de color i fons fotogràfic

Es seguirà el mateix criteri d’elecció de les versions  
en positiu i negatiu segons la lluminositat del fons,  
en aquest cas fons de color o fons fotogràfic. 

Versió en positiu sobre fons clar

Versió en positiu sobre fons fotogràfic clar

Versió en negatiu sobre fons fosc

Versió en negatiu sobre fons fotogràfic fosc
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Versions a una tinta de color

La versió a una tinta es pot utilitzar en aquells casos que 
les restriccions d’impressió ho requereixin. Es disposa de 
les dues versions en positiu i negatiu, a utilitzar seguint 
les indicacions anteriorment descrites.

Versió a positiu sobre fons clar

Versió en negatiu sobre fons fosc
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Versions a dues tintes de color

La versió a dues tintes es pot utilitzar en aquells  
casos que les restriccions d’impressió ho requereixin. 
Es disposa de les dues versions en positiu i negatiu, a 
utilitzar seguint les indicacions anteriorment descrites.

Versió a positiu sobre fons clar

Versió en negatiu sobre fons fosc
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Usos no aconsellables

Es procurarà evitar situar el logotip sobre fons on no 
contrasti prou. També cal evitar fons fotogràfics amb  
molt soroll visual que dificulti la visibilitat del logotip. 
També es procurarà lús de la versió de signatura que 
correspongui segons el fons.

Versió en positiu incorrecta

Contrast logotip/fons insuficient

Contrast logotip/fons insuficient Fons amb massa soroll visual

Contrast logotip/fons insuficient

Versió en negatiu incorrecta



3.

Composició
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Criteri bàsic

Per norma general, situarem la signatura a la base  
del format, prioritàriament centrada. Podrà situar-se  
al marge dret o, en darrera instància a l’esquerre, si  
el disseny o la visibilitat del logotip així ho requereix.

Posició  1Posició  3 Posició  2
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Marges i àrea de protecció

La mida dels marges de la pàgina i l’àrea de protecció 
estaran determinats en funció de l’altura de la signatura.  
Dins d’aquesta àrea, no es situarà cap element gràfic. 
Excepcionalment, si calgués incloure informació 
com web, xarxes socials, logotips co-organitzadors, 
informació de l’equipament o de l’activitat que es faci, 

etc. es podrà col·locar dins l’àrea de protecció, només 
en formats molt reduïts: banners web, xarxes, displays 
digitals. En aquests casos s’haurà de respectar una 
distància mínima amb la Signatura de l’Ajuntament d’un 
25% del seu ample (B/4). Mai serà permès en formats 
grans: opis, banderoles, cartells, torretes, etc.*

ALÇADA  
TOTAL  

100%

A/2

A=%

A/2

ÀREA DE  
PROTECCIÓ

A/2

* Consultar el cas al departament de comunicació a càrrec de la peça

B/4B/4 B



4.

Aplicacions Signatura Corporativa
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Tríptics i fullets   
(100 × 210 mm)

Cara

100%

A=7%

A/2

A/2

A/2

ÀREA DE  
PROTECCIÓ

B/4B/4 B
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A5   
(148 × 210 mm)

100%

A=8%

A/2

A/2

ÀREA DE  
PROTECCIÓ

B/4B/4 B

A/2
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A4   
(210 × 297 mm)

100%

A=7%

A/2

A/2

A/2

ÀREA DE  
PROTECCIÓ

B/4B/4 B



20

A3   
(297 × 420 mm)

100%

A=7%

A/2

A/2

A/2

ÀREA DE  
PROTECCIÓ

B/4B/4 B
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Cartells porteria   
(210 × 420 mm)

100%

A=7%

A/2

A/2

A/2

ÀREA DE  
PROTECCIÓ

B/4BB/4



22

Roll-ups   
(850 × 2.000 mm)

En el cas dels roll-ups, la Signatura es situarà al marge 
superior, prioritàriament centrada. Podrà situar-se  
al marge dret o, en darrera instància a l’esquerre, si  
el disseny o la visibilitat del logotip així ho requereix.

100%

A=6%

A/2

A/2

A/2

ÀREA DE  
PROTECCIÓ

B/4BB/4
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Opis
Mida de la imatge 1.150 x 1.710 mm
(Mida total opi 1.200 x 1.750 mm)

Tenir en compte que els diferents tipus d’opis (carrer, 
metro, etc.) poden variar en la grandària del marc. 
Verificar sempre les mesures.

100%

A=8%

A/2

A/2

A/2

B/4BB/4

ÀREA DE  
PROTECCIÓ
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Banderoles dobles
900 x 1.200 mm

Cal tenir en compte que la costura de la banderola  
no interfereixi en la lectura de la signatura.

100%

A=10%

Línia de cosit

A/2

A/2

A/2B/4B/4 B



25

Torretes   
(1.000 × 3.000 o 1.000 × 4.000 mm)

1.000 × 3.000 mm 1.000 × 4.000 mm

100%

A=5%
A=6%

A/2

A/2

A/2

A/2

A/2A/2 B/6 B/6B

ÀREA DE  
PROTECCIÓ
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Tanques   
(1.000 × 720 mm)

100%

A=12%

A/2

A/2

A/2B/4B/4 B
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Peces digitals estàtiques 

La publicitat de display no té formats estandaritzats. 
A tall orientatiu, els següents formats exemplifiquen 
proporcions correctes aproximades. En el cas de banners 
molt horitzontals, s’obviarà la composició centrada de  
la signatura i s’optarà per composar-la al marge dret.  

En el cas de formats display dinàmics, no s’aplica 
aquesta composició i la Signatura de l’Ajuntament  
haurà d’anar en un últim frame, sola, i centrada tant  
en l’eix horitzontal com en el vertical.

300 × 600 px

300 × 250 px

970 × 90 px

100%

100%

100%

A=10%

A=20%

A=60%

A/2

A/2

A/2

A/2

20%

20%

A/2

ÀREA DE  
PROTECCIÓ



5.

Signatura Corporativa de Districte
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Definició

Signatura utilitzada per signar les comunicacions  
de Districte de l’Ajuntament de Barcelona. Seguirà les 
mateixes indicacions de color, composició i dimensions 
prèviament referenciades amb la Signatura Corporativa. 

Construcció

El nom de Districte figura en una segona pastilla 
ribetejada transparent, amb “Districte de” a primera  
línia i el nom de Districte corresponent a la segona.

Indicacions: 
– Nom de districte en tipografia Akkurat Regular

100% track -20

70% track -10
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Signatures de Districte
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Composició

Per norma general, situarem la signatura a la base  
del format, prioritàriament centrada. Podrà situar-se  
al marge dret o, en darrera instància a l’esquerre, si  
el disseny o la visibilitat del logotip així ho requereix.

Posició  1Posició  3 Posició  2
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ALÇADA  
TOTAL  

100%

A/2

A=%

A/2

ÀREA DE  
PROTECCIÓ

A/2

Marges i àrea de protecció

La mida dels marges de la pàgina i l’àrea de protecció 
estaran determinats en funció de l’altura de la signatura.  
Dins d’aquesta àrea, no es situarà cap element gràfic. 
Excepcionalment, si calgués incloure informació 
com web, xarxes socials, logotips co-organitzadors, 
informació de l’equipament o de l’activitat que es faci, 

etc. es podrà col·locar dins l’àrea de protecció, només 
en formats molt reduïts: banners web, xarxes, displays 
digitals. En aquests casos s’haurà de respectar una 
distància mínima amb la Signatura de l’Ajuntament d’un 
25% del seu ample (B/4). Mai serà permès en formats 
grans: opis, banderoles, cartells, torretes, etc.*

B/4B/4 B

* Consultar el cas al departament de comunicació a càrrec de la peça
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Cartells porteria   
(210 × 420 mm)

100%

A=8%

A/2

A/2

A/2 B/10B/10

ÀREA DE  
PROTECCIÓ

B
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Torreta   
(1.000 × 3.000)

1.000 × 3.000 mm

100%

A=6%

A/2

A/2

A/2
B/10 B/10B
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Tríptics i fullets   
(100 × 210 mm)

Cara

100%

A=8%

A/2

A/2

A/2

B/15B/15 B

ÀREA DE  
PROTECCIÓ
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A4   
(210 × 297 mm)

100%

A=7%

A/2

A/2

A/2

ÀREA DE  
PROTECCIÓ

B/7B/7 B
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Peça vertical amb cara i dors   

Si l’ample de la peça no permet reproduir la Signatura de 
Districte, s’optarà per signar amb la Signatura Corporativa 
a la cara i amb la càpsula ribetejada transparent amb el 
nom del Districte al dors.

Cara Dors

100%

A

A/2

A/2

A/2



6.

Signatura corporativa  
amb identitat gràfica de producte
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Definició

Signatura utilitzada per signar les comunicacions  
dels productes, serveis i entitats pertanyents a 
l’Ajuntament de Barcelona. 

Construcció

El logotip de producte figurarà en una segona pastilla 
ribetejada transparent.
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Composició

Per norma general, situarem la signatura a la base  
del format, prioritàriament centrada. Podrà situar-se  
al marge dret o, en darrera instància a l’esquerre, si  
el disseny o la visibilitat del logotip així ho requereix.

Posició  1Posició  3 Posició  2
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ALÇADA  
TOTAL  

100%

A/2

A

A/2

ÀREA DE  
PROTECCIÓ

A/2

Marges i àrea de protecció

La mida dels marges de la pàgina i l’àrea de protecció 
estaran determinats en funció de l’altura de la signatura.  
Dins d’aquesta àrea, no es situarà cap element gràfic. 
Excepcionalment, si calgués incloure informació 
com web, xarxes socials, logotips co-organitzadors, 
informació de l’equipament o de l’activitat que es faci, 

etc. es podrà col·locar dins l’àrea de protecció, només 
en formats molt reduïts: banners web, xarxes, displays 
digitals. En aquests casos s’haurà de respectar una 
distància mínima amb la Signatura de l’Ajuntament d’un 
25% del seu ample (B/4). Mai serà permès en formats 
grans: opis, banderoles, cartells, torretes, etc.*

B/4B/4 B

* Consultar el cas al departament de comunicació a càrrec de la peça



7.

Signatura Corporativa en convivència  
amb co-organitzadors
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Criteri bàsic de composició amb dos logotips

Per norma general, quan la peça de comunicació  
hagi de ser signada per l’Ajuntament de Barcelona  
i un co-organitzador, situarem els dos logotips
centrats en el format, amb la Signatura de l’Ajuntament
a l’esquerra i el logotip del co-organitzador a la dreta. 

La distància mínima entre logotips haurà de ser  
del 25% de l’ample de la Signatura de l’Ajuntament.

Co-organitzador

A/4A
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Criteri bàsic de composició amb tres logotips

Per norma general, quan la peça de comunicació  
hagi de ser signada per l’Ajuntament de Barcelona  
i dos co-organitzadors, situarem la Signatura de 
l’Ajuntament al centre del format i els logotips  
dels co-organitzadors a esquerra i dreta.

Co-organitzadorCo-organitzador

La distància mínima entre logotips haurà de ser  
del 25% de l’ample de la Signatura de l’Ajuntament.

A/4A/4 A



8.

Resum del més destacat
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Versions en positiu i negatiu

La signatura de l’Ajuntament de Barcelona s’aplicarà  
en blanc o en negre i té dues versions dissenyades  
ad hoc per a aquests dos usos. 

Versió en positiu sobre fons clar

Versió en negatiu sobre fons fosc



Gràcies!

Si us plau,

Per gaudir sense soroll.

barcelona.cat/conviure                
#conviureBCN

47

Cap informació al costat del logotip de
l’Ajuntament en peces de gran format

Mai serà permès en formats grans: 
opis, banderoles, cartells, torretes, etc.
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reduïts: premses, banners web, xarxes, displays digitals. 
En aquests casos s’haurà de respectar una distància 
mínima amb la Signatura de l’Ajuntament d’un 25% del 
seu ample (B/4).

Casos excepcionals on està permès posar informació
al costat del logotip de l’Ajuntament:

Excepcionalment, si calgués incloure informació com 
web, xarxes socials, logotips co-organitzadors, informació 
de l’equipament o de l’activitat que es faci, etc. es podrà 
col·locar dins l’àrea de protecció, només en formats molt 
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Aplicació de la Signatura Institucional  
en elements de comunicació: versió en  
càpsula transparent ribetejada

Annexe a Capítol 5 del Manual  
Identitat Gràfica Municipal

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