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6.1

Aplicacions
Sistema de publicacions
El sistema de publicacions està basat
en la composició de terços i la proporció
àuria. Aquestes regles generen múltiples
composicions de disseny per a tot tipus
d’aplicacions, ja siguin portades de
publicacions, cartells, rollups, anuncis...
En sentit vertical i horitzontal.
Generalment les composicions són
fruit de la divisió dels formats en una
quadrícula de 3x3. A partir d’aquí, es pot
subdividir la quadrícula per configurar
rectangles i quadrats de mides diverses.
La separació d’aquestes àrees sempre
tindrà un espai blanc d’1 mil·límetre de
gruix, en mides compreses entre el
format americà (105x210mm) a DIN A3.
Per a formats superiors a DIN A3, l’espai
blanc de separació dels rectangles serà
de 3 mil·límetres de gruix. En grans
formats tipus tanques d’obres, l’espai
blanc de separació serà de 10
mil·límetres.

Composició regla
de terços

Composició àuria

Aplicacions
Sistema de publicacions
Exemples de sistema de
publicacions en format
horitzontal

6.1

Aplicacions
Sistema de publicacions
Exemples de sistema de
publicacions en format
vertical

6.1

6.2

Aplicacions
Situació del logotip
La situació del logotip en les aplicacions
corporatives, anirà sempre centrat
en el marge inferior del format. Com a
alternativa també es podrà situar
alineat a l’esquerra o a la dreta, segons
l’exemple que es mostra a continuació.
La mida de l’ample del logotip serà
diferent segons el tipus de format. Cal
veure cada cas en la seva fitxa tècnica.

X

X

6.3

Aplicacions
Cartells
CARTELLS DIN A4
Mides:
210 x 297 mm
Logotip:
mida ample, 65 mm

CARTELLS DIN A3

Mides:
297 x 420 mm

Logotip:
mida ample, 80 mm

Cartells DIN A4

Cartells DIN A3

6.4

Aplicacions
Rollups i opis
ROLLUPS
Mides:
850 x 2.000 mm
Logotip:
mida ample, 360 mm

OPIS

Mides:
mida imatge, 11.50 x 1.710 mm
mida total, 1.200 x 1.750 mm
Logotip:
mida ample, 460 mm

Rollups

Opis

6.5

Aplicacions
Banderoles
BANDEROLES Mides:

900 x 1.200 mm

Logotip:
mida ample, 460 mm

Banderoles

6.6

Aplicacions
Fullets
FULLET AMERICÀ HORITZONTAL

Mides:
format tancat, 210 x 105 mm
Logotip:
mida ample, 55 mm

FULLET AMERICÀ VERTICAL

Mides:
format tancat, 105 x 210 mm
Logotip:
mida ample, 55 mm

FULLET DIN A5
Mides:
format tancat, 148 x 210 mm
Logotip:
mida ample, 55 mm

Fullet format americà horitzontal

Fullet format americà vertical

Fullet DIN A5

6.7

Aplicacions
Logotip amb altres entitats
Exemples d’aplicació en cartells
DIN A4 i DIN A3
Quan l’Ajuntament organitzi
un esdeveniment, programa, etc.,
conjuntament amb una altra entitat,
el logotip de l’entitat que el coorganitzi
anirà en el marge inferior dret, a una
mida harmònica en relació a la mida del
logotip de l’Ajuntament. A continuació,
vegeu l'exemple d’un cartell DIN A4.
En cas que l’Ajuntament hagi de signar
conjuntament amb més d’un
patrocinador, el suport comunicatiu
inclourà una franja blanca en la part
inferior destinada als patrocinadors. El
logotip de l’Ajuntament anirà situat en
primera posició a l’esquerra i els
coorganitzadors s’agruparan a la banda
dreta.

Cartells DIN A4

Cartells DIN A3

Aplicacions
Rollup Institucional
ROLLUPS
Mides:
850 x 2.000 mm
Logotip:
mida ample, 550 mm

6.8

Aplicacions
Photocall institucional
PHOTOCALL INSTITUCIONAL

Mides:
3.000 x 2.300 mm

Logotip:
mida ample, 350 mm

Exemple photocall Ajuntament
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6.9

Aplicacions
Photocall institucional
PHOTOCALL INSTITUCIONAL

Mides:
3.000 x 2.300 mm

Logotip:
mida ample, 950 mm

Exemple photocall Ajuntament

6.10

Aplicacions
Diploma
DIPLOMA / CERTIFICATS

Mides:
DIN A4 297 x 210 mm

DIPLOMA

Logotip:
mida ample, 70 mm

MARIA LLUISA
SÁNCHEZ

Textos:
negre corporatiu
Tipus de paper:
es recomana imprimir el diploma
sobre cartolina verjurada de 370g.

L’Ajuntament de Montornès del Vallès certifica la seva participació en el conjunt d’activitats formatives
i la consecució de tots els objectius i habilitats marcats en aquest curs.

CURS GESTIÓ ADMINISTRATIVA I FINANCERA
Organitzat per l’Ajuntament de Montornès del Vallès, durant els mesos de juny i agost de 2020. Les matèries
que s’han donat a conèixer són: nom de la matèria, nom de la matèria durant un total de XX hores.
Montornès del Vallès, 26 de juny de 2020

Carles Garcia Pey
Director de Formació

Exemple presentat al 60% de la mida original

Santiago Comadira Grau
Director comercial

6.11

Aplicacions
Segells tampogràfics
SEGELL GENERAL
Mides:
55 x15 mm
Logotip:
mida ample, 50 mm
Color tinta:
es recomana utilitzar la tinta negre

SEGELL COMPULSA DE
DOCUMENTS

Mides:
55 x40 mm

Logotip:
mida ample, 50 mm
Color tinta:
es recomana utilitzar la tinta negre

Certifico que la present
és còpia exacta de l’original
Data:
El funcionari per delegació

6.12

Aplicacions
Portanoms sobretaula
PORTANOMS SOBRETAULA
Mides:
DIN A4 297 x 210 mm (format obert)
DIN A4 297 x 105 mm (format plegat)
Logotip:
mida ample, 65 mm
Escut:
mida ample, 24 mm

Sr/Sra

NOM COGNOM COGNOM
Càrrec
Institució o Empresa

Textos:
negre corporatiu
Tipus de paper:
es recomana imprimir sobre cartolina
blanca verjurada llisa de 240 g.

Excm. Sr/Sra

NOM COGNOM COGNOM
Alcalde/ssa de Montornès del Vallès
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Aplicacions
Targetes identificatives
TARGETA
Mides:
80 x 110 mm
Logotip:
granat corporatiu
mida ample, 50 mm
Textos:
gris corporatiu
Tipus de paper:
cartolina blanca, 300 g
Mides tipogràfiques:
textos exemple 1, 18 punts
textos exemple 2, 30 punts
Característiques acabat:
es recomana plastificar o bé utilitzar una
funda transparent.
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