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A continuació es presenten els diferents  
formats estàndard recomanats per a 
publicacions de l’Ajuntament.

Segons les característiques de la publicació 
a compaginar, s’haurà de triar l’opció que 
s’adapti més a les necessitats comunicatives 
de cada suport. 

El tipus d’acabat per al llom de la 
publicació (fresat i encolat a l’americana, 
rústica o amb espiral) s'haurà de valorar en 
cada cas.
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Llibrets tipus postal 
Format: 105x148 mm

Llibrets, guies 
i documents 
administratius tipus 
americà
Format: 105x210 mm

Llibres, catàlegs, 
memòries i documents 
administratius 
Format: 210x297 mm

Llibres, catàlegs, 
memòries i documents 
administratius 
Format: 240x240 mm

Llibres, catàlegs, 
memòries i documents 
administratius 
Format: 210x210 mm



ELEMENTS BÀSICS 

El contingut de les cobertes és de 
disseny lliure. Únicament s’haurà de 
tenir en compte que totes les 
publicacions de l’Ajuntament han 
d’anar identificades amb el logotip a la 
portada i a la contraportada. En el llom 
hi haurà de figurar només el símbol.

Es pot donar el cas que a la portada no 
figuri el logotip però aquest 
obligatòriament haurà d’anar a la 
contraportada.

El codi de barres de la publicació anirà 
a la contraportada.
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Logotip per identificar les 
portades i/o contraportades

Codi de barres

Escut per identificar els lloms de les 
publicacions



Exemple d’aplicació  
a una publicació DIN A4

Les cobertes amb llom podran anar 
identificades amb el logotip de 
l’Ajnuntament a la portada o bé 
únicament a la contraportada, amb la 
mateixa mida i posició segons 
exemples presentats en aquest capítol. 

El llom anirà identificat amb l'escut de 
l'Ajuntament a la part inferior, sempre 
que el seu gruix ho permeti.

Per determinar la mida de l’ample 
del logotip per a altres formats de 
publicacions, cal seguir les mides 
establertes que hi ha de cada cas en el 
capítol 6 d’Aplicacions. 

En aquest exemple, la mida de l’ample 
del logotip és de 65 mm.
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Contraportada Llom Portada

Codi de barres



Exemple d’aplicació  
a una publicació DIN A4

En aquest exemple, la coedició va tant 
a la contraportada com al llom.

Per determinar la mida de l’ample 
del logotip per a altres formats de 
publicacions, cal seguir les mides 
establertes que hi ha de cada cas en el 
capítol 6 d’Aplicacions. 

En aquest exemple, la mida de l’ample 
del logotip és de 65 mm.
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Contraportada Llom Portada

Codi de barres






