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Antecedents 
La imatge corporativa que es va crear a principis dels anys 80, basada en 
l’escut heràldic, ha complert en tots aquests anys perfectament la funció 
per la que va ser dissenyada, i molts dels elements presents amb els quals 
està construïda són encara representatius. Així, i tal i com descriu el briefing, 
ens proposem conceptualitzar-la i posar-la al dia, partint un altre cop, des 
de l’escut heràldic, recull iconogràfic de la història de la ciutat preservant la 
seva identitat cultural i patrimonial.
 
L’objectiu és aconseguir una comunicació més fluïda i directe entre 
l’Ajuntament i la ciutadania, millorar la convivència amb altres identitats 
visuals d’institucions superiors amb les que col·labora l’Ajuntament, 
adaptar-la al nou món digital i crear la normativa d’identitat visual per tal 
de normalitzar i vetllar pels seus correctes usos.

Presentació
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Els signes bàsics d’identitat visual de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
han estat, tradicionalment: el símbol (identificador gràfic de Vilanova i la 
Geltrú), el logotip (denominació de la institució), el color d’aquests signes i, 
finalment, les tipografies complementàries amb què es componen els textos 
dels diversos suports de comunicació. Aquests signes són els que donaran 
identitat visual a l’Ajuntament.

El símbol 
El símbol és un disseny en versió sintètica del segell oficial que incorpora els 

“trets pertinents” que han caracteritzat els escuts de Vilanova i la Geltrú des del 
principi de la seva història. El símbol està format per una estructura en forma 
de cairó (rombe), tancada per un sostenidor (marc) de quatre línies corbes, 
idèntica a la del sostenidor del segell oficial. A l’interior del cairó s’hi troba una 
juxtaposició de quatre barres verticals i una d’horitzontal, destinada a evocar 
la percepció visual de la creu de Sant Jordi i les quatre barres del símbol de 
Catalunya. La primera barra de l’esquerra coincideix amb el pal vertical de la creu.

El símbol serà la imatge de representació habitual de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú, que s’aplicarà a les seves múltiples activitats de 
comunicació quotidianes. Entre els casos als quals correspon la utilització 
del símbol s’inclouen: papereria d’ús quotidià, fullets i pòsters, anuncis 
administratrius i promocionals, documents administratius, mobiliari urbà, 
objectes promocionals de tota mena, elements mòbils, publicitat i senyalització.

El logotip
El logotip és el nom de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú escrit amb 
unes característiques tipogràfiques determinades. S’ha escollit la tipografia 
Coupe, composta en caixa alta i baixa. En cap cas s’ha de “picar“ el logotip 
ja que s‘ha modificat algunes lletres per tal de personalitzar- ho més. S´han 
d´utilitzar sempre les versions digitalitzades que conté aquest manual.

El color 
Els colors corporatius de la identitat visual de l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú són el Blau Pantone 286, tant mat com brillant, de la gamma 
Pantone, i el negre. Aquests colors s’utilitzen principalment també en les 
versions en negatiu de la identitat visual, en el codi corporatiu aplicat a la 
senyalització exterior i en els elements publicitaris.

Les tipografies
Les tipografies complementàries són la Frutiger i Arial per a la composició 
del material de papereria i la Times per als comunicats.

Elements bàsics

Introducció
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Forma 
Caironada 
Municipi

Pals
Símbol de 
Catalunya
Senyal reial 

Castell
Primers habitants

Color
Atzur
Blau
Mediterrani

Arrodonim una mica la forma de rombe. 
Gràficament els contorns suavitzats són 
visualment més cordials, ens evoquen 
mediterranietat, creixement, dinamisme 
i pluralitat. Hem alleugerit el fons de 
color substituint-lo per un perfil que 
a la vegada encabeix tot el conjunt.

Arreglem les proporcions entre pals i 
separació quadrant-ho a la proporció 
4 + 2 + 4, una proporció més acord 
a la nova era digital. Hem estilitzat 
l’acabament de les barres exteriors.

Es realitzen molts pocs retocs, tan 
sols s’equilibren certs elements 
en la sintetització del castell.

El color blau continua representant 
perfectament la tradició marinera de 
la vila i la seva vocació mediterrània.

Corona
Vila

Hem prescindit de la corona, aporta 
poca informació i fa el símbol punxant 
en excés. Les noves tecnologies 
demanen dissenys més compactes.

Redisseny del símbol

El redisseny
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Igualació d’ascendents
Aconseguim un resultat més unitari de 
la paraula igualant les ascendents. 

Ajust del tracking
L’espai entre lletres ha de ser l’adequat 
per a  una llegibilitat òptima.

Ajust del kerning
Hi ha lletres que necessiten un ajust 
individual de l’espai entre lletra i lletra.

Retoc de l’accent
Per guanyar una major harmonia i 
sensació d’unitat col·loquem l’accent 
a l’alçada de les ascendents

Redisseny del logotip
El logotip ha estat compost a partir de la tipografia 
COUPE, peró ha estat modificada per tal d’adaptar-la a 
les necessitats de la identitat visual de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. Per aquesta raó el logotip no ha de 
ser compost tipogràficament sinó que s’ha d’utilitzar el 
format digital que s’adjunta en aquest manual. 

Introducció
El redisseny
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Revisió del color,
l’essència mediterrània de la ciutat 
L’atzur, el blau marí, ens defineix, ens caracteritza i 
ens representa perfectament, serà el blau Pantone 286 
tant mat com brillant, de la gamma Pantone, i el negre. 
S’estableix com a versió original. la versió en positiu 
sobre fons blanc, si bé són perfectament aplicables 
altres versions que s’inclouran en el manual d’identitat 
corporativa de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

Atzur

Negre

Introducció
El redisseny
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La identitat visual és la unitat més elemental quan ens 
comuniquem entre institucions, amb altres entitats, 
persones del sector o consumidors finals. Per aquesta 
raó, la integritat del logotip ha de ser protegida per 
assegurar-nos que els seus valors i la seva personalitat 
no són malmesos o distorsionats. Les normes per 
protegir la integritat del logotip s’estableixen clarament 
en aquest manual i s’han d’aplicar de forma precisa.

Aquest manual ha estat dissenyat per crear una norma 
gràfica d’utiltzació de la identitat visual de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú.

Presentació

Identitat visual
Presentació
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El símbol

Identitat visual
El símbol
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Retícula

Identitat visual
El símbol
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El logotip

Identitat visual
El logotip
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Retícula

Identitat visual
El logotip
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Versió bàsica
Sempre que sigui possible s’utilitzarà aquesta versió a l´hora 
d’aplicar la identitat visual de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

Unitats d’identificació

Identitat visual
Unitats d’identificació
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Versió bàsica
Construcció

Identitat visual
Unitats d’identificació
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Versió centrada
En els casos establerts per aquest manual, es podrà utilitzar
la versió centrada de la identitat visual de l’Ajuntament
de Vilanova i la Geltrú.

Identitat visual
Unitats d’identificació
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Versió centrada
Construcció
En aquesta versió hi ha una reducció de tot
el logotip en un 10% per aconseguir una millor 
harmonia i equilibri amb el símbol.

Identitat visual
Unitats d’identificació

-10%

-10%
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Versió horitzontal
Aquesta versió, tan sols s’utilitzarà en els 
casos establerts en el manual.

Identitat visual
Unitats d’identificació
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Versió horitzontal
Construcció
En aquesta versió hi ha una reducció de la part de 
Vilanova i la Geltrú en un -10% per aconseguir 
una millor harmonia i equilibri amb el símbol.

També s’ha aplicat una rectificació òptica a l´hora 
d´alinear “Vilanova i la Geltrú“ per tal d´anivellar 
el blanc de respecte entre el símbol
i la contraforma de la “V”.   

-10%

Rectificació òptica, alineació de la V

Identitat visual
Unitats d’identificació



Manual d’identitat corporativa de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Versió bàsica
Sempre que sigui possible s’utilitzarà aquesta versió a l´hora 
d’aplicar la identitat visual de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

Unitats d’identificació
de l’Alcalde

Identitat visual
Unitats d’identificació de l’Alcalde
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Versió bàsica
Construcció

Identitat visual
Unitats d’identificació de l’Alcalde
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Versió centrada
En els casos establerts per aquest manual es podrà utilitzar
la versió centrada de la identitat visual de l’Ajuntament
de Vilanova i la Geltrú.

Identitat visual
Unitats d’identificació de l’Alcalde
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Versió centrada
Construcció
En aquesta versió hi ha una reducció de tot
el logotip en un -10% per aconseguir una 
millor harmonia i equilibri amb el símbol.

-10%

-10%

Identitat visual
Unitats d’identificació de l’Alcalde
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Versió horitzontal
Aquesta versió tan sols s’utilitzarà en els 
casos establerts en el manual.

Identitat visual
Unitats d’identificació de l’Alcalde
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Versió horitzontal
Construcció
En aquesta versió hi ha una reducció de la part de 
Vilanova i la Geltrú en un -10% per aconseguir 
una millor harmonia i equilibri amb el símbol.

També s’ha aplicat una rectificació òptica a l´hora 
d´alinear “Vilanova i la Geltrú“ per tal d´anivellar 
el blanc de respecte entre el símbol
i la contraforma de la “V”.   

-10%

Rectificació òptica, alineació de la V

Identitat visual
Unitats d’identificació de l’Alcalde
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Blau

Blau

Negre

Negre

Colors corporatius

Quadricromia
Els colors s’han de reproduir segons 
els percentatges indicats en el 
sistema normalitzat CMYK.

Tintes directes 
Per a papereria i retolació els 
colors s’han de reproduir en el 
sistema normalitzat Pantone. 

Color RGB
Els colors s’han de reproduir 
segons els percentatges indicats 
en el sistema normalitzat RGB.

Color web segur
Per tal de poder representar el blau de 
forma segura (assegurant la tonalitat) 
en sistemes digitals i multimèdia 
utilitzem un color web segur #003399 
unificant-lo així a totes les pantalles. 
I per representar el negre utilitzem 
un color web segur #000000.

C: 100%
M: 70%
Y: 0%
K: 0%

Pantone 286

R: 37%
G: 79%
B: 155%

#003399

C: 0%
M: 70%
Y: 0%
K: 100%

Pantone Black

R: 0%
G: 0%
B: 0%

#000000

100%

80%

60%

40%

20%

100%

80%

60%

40%

20%

Identitat visual
Colors corporatius
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Original

Criteris de reproducció

Sempre que sigui possible es farà servir aquesta opció, 
la descrita en els colors corporatius i sobre fons blanc. 
En les següents pàgines es descriuen les altres versions 
que es poden utilitzar en els diferents casos.

També sempre que sigui possible es farà servir en aquest 
ordre d’importància.

BlauNegre

Identitat visual
Criteris de reproducció

1

2

3
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Pluma
Positiu
En el cas de reproducció en una sola tinta s’utilitzarà el 
color negre o blau Pantone 286. No es reproduirà en 
altres colors.

Negre

Identitat visual
Criteris de reproducció

1

2

3



Manual d’identitat corporativa de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Pluma
Negatiu
En el cas de reproducció en una sola tinta s’utlitzarà el 
color negre o blau Pantone 286. No es reproduirà en 
altres colors.

Blanc

Identitat visual
Criteris de reproducció
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Sobre fons de color
Sempre que sigui possible s’utilitzarà com a color de 
fons el Pantone 286. Si no és possible, utilitzarem els 
casos descrits en les pàgines següents.

Blanc

Identitat visual
Criteris de reproducció

1

2

3
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Sobre fons de color
La identitat visual de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú sempre es reproduirà en versió pluma, blanc o 
negre, sobre fons de colors no normalitzats. Aquella 
que ofereixi el major contrast i, per tant, llegibilitat.

Identitat visual
Criteris de reproducció
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Sobre imatge
La identitat visual de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú sempre es reproduirà en versió pluma, blanc o 
negre, sobre fons de colors no normalitzats. Aquella 
que ofereixi el major contrast i, per tant, llegibilitat.

Identitat visual
Criteris de reproducció
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Versió bàsica

Reduccions màximes

Versió centrada

Versió horitzontal

Exemple

Identitat visual
Reduccions màximes

6 mm

10,5 mm

 6 mm

Utilitat
Aquesta pàgina descriu quina és la reducció màxima 
que es pot aplicar a la identitat visual de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú. Això serveix per fixar un criteri i 
no permetre usos inadequats.

Un cas d’utilització que pot servir d’exemple seria en 
merxandatge, l’aplicació a un bolígraf.
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a

a

a

Espai de respecte

Entenem com a àrea de respecte la zona més propera 
que envolta la identitat de l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú, tant a dins com en el marc exterior format en 
aquest cas per la mida d’una “torre“.

Ĺ espai delimitat no pot ser envaït per textos o imatges. 
En el cas que la identitat visual estigui col·locada sobre 
una imatge s’ha de consultar l’apartat de criteris de 
reproducció d’aquest manual.

Exemple aplicació correcte

Exemple aplicació incorrecte

Organitza:

Organitza:

Identitat visual
Espai de respecte

a

a

a
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a

a

a

Versió bàsica

Versió centrada

Versió horitzontal

Identitat visual
Espai de respecte

a

a

a

a

a

a
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Les tipografies
La família tipogràfica normalitzada que s’utilitzarà 
en conjunt amb la identitat visual de l´Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú és la Frutiger en les seves versions 
Light, Medium, Bold i Black.

Frutiger Light / Frutiger Light Oblique

abcdefghijklmnñopqrstuvwyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWYZ
0123456789¡!#@&()¿?”{};:.

Frutiger Roman / Frutiger Roman Oblique

abcdefghijklmnñopqrstuvwyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWYZ
0123456789¡!#@&()¿?”{};:.

Frutiger Black / Frutiger Black Oblique

abcdefghijklmnñopqrstuvwyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWYZ
0123456789¡!#@&()¿?”{};:.

Frutiger Bold / Frutiger Bold Oblique

abcdefghijklmnñopqrstuvwyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWYZ
0123456789¡!#@&()¿?”{};:.

Tipografia corporativa

Identitat visual
Tipografía corporativa
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Versions no acceptades

La identitat visual de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
no ha de ser modificada fora de les normes d’aquest 
manual. Per aquest motiu no han de canviar mai les 
proporcions d’alçada i amplada establertes a l’escalar la 
identitat visual de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
així com tampoc reproduir-la amb colors incorrectes o 
no normativitzats segons aquest manual.

S’ha de tenir especial cura a l’escalar-ho en programes 
d’ordinador com, per exemple el Word.

Respectar les proporcions 
S’estableix el següent disseny a 
partir de la versió 3 per a possibles 
aplicacions en backgrounds, 
gadgets de regal i publicitat.

Reproduir el color correctament 
S’estableix el següent disseny a 
partir de la versió 3 per a possibles 
aplicacions en backgrounds, 
gadgets de regal i publicitat.

Seguir les normes del manual

C: 80%
M: 15%
Y: 0%
K: 10%

80%

100%

Identitat visual
Versions no acceptades
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AJUNTAMENT DE
Vilanova i la Geltrú

Identitat visual
Versions no acceptades
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Escut heràldic

Reglament dels símbols
dels ens locals de Catalunya

Article 16
Ús de l´escut:

16.1 Ĺ ús de l´escut és privatiu de l´ens local.

16.2 Les entitats privades i els particulars poden fer ús de l´escut amb 
l´autorització expressa de l´ens local.

16.3 Cap ens local no pot fer ús d´un escut que no sigui el propi, sens 
perjudici del que estableix l árticle 29 d áquest Reglament.

Escut heràldic,
bandera i penó
Escut heràldic
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L’escut heràldic
de Vilanova i la Geltrú

Escut heràldic,
bandera i penó
Escut heràldic
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La bandera 
de Vilanova i la Geltrú

Escut heràldic,
bandera i penó
Bandera
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El penó 
de Vilanova i la Geltrú

Escut heràldic,
bandera i penó
Penó
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La importància de la convivència
Entenem com a convivència d’identitats visuals aquells 
casos en què han de coincidir dues identitats visuals en el 
mateix nivell de protagonisme, ja siguin identitats visuals 
de superior rang o iguals a la nostra. Es determinen uns 
espais en relació a la “taca visual” (espai que ocupa 
òpticament una identitat visual).

Presentació

Convivencia
entre logotips
Presentació



Manual d’identitat corporativa de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Harmonització amb la identificació
bàsica de la Generalitat de Catalunya

Harmonització
en horitzontal

Harmonització
en horitzontal
Versió 2

Harmonització
en vertical
Versió 2

Harmonització
en vertical

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Convivencia
entre logotips
Generalitat de Catalunya
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Harmonització amb la identificació
bàsica de la Diputació de Barcelona

Harmonització
en horitzontal

Harmonització
en vertical

a

a

a

a

a

a

Convivencia
entre logotips
Diputació de Barcelona
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Presentació

1. Organització municipal
Ĺ organització municipal la conformen la papereria de l’Alcalde, la 
papereria amb Àrea o Regidoria o Grup Municipal, la papereria 
amb Àrea i Regidoria, la papereria amb Àrea i Regidoria i Servei, 
o la papereria amb Regidoria i Servei. Aquest nivell pot anar o no 
personalitzat.

Sempre hi serà present la identitat visual de l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú, juntament amb les dades corresponents com el nom, el 
càrrec i l’adreça. Els colors hauràn de respectar la normalització del 
manual. El nom apareixerà amb color blau en els casos dels càrrecs 
electes. Els altres casos utilitzaran el color negre.

2. Serveis municipals amb marca
Conformen aquest tercer nivell els serveis municipals amb identitat 
pròpia com per exemple: Cria, OAC o Museu Can Papiol.

Aquest nivell pot anar o no personalitzat. La identitat visual de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú hi serà present juntament amb 
la regidoria i/o servei, adreça del servei i marca del servei. 

3. Organismes autònoms o empreses municipals
En els organismes autònoms o empreses municipals com per exemple: 
Patrimoni Víctor Balaguer, Companyia d’aigües de Vilanova i la Geltrú 
i IMET incorporaran la marca d´Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
en un pla secundari.

La identitat visual de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú hi serà 
present juntament amb la regidoria i/o servei, adreça del servei i la 
marca del servei.

Els elements de papereria han d’anar identificats amb la 
identitat visual de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
Per tal que es pugui identificar l’emissor del missatge  
han de constar les dades imprescindibles: l’adreça, els 
telèfons, adreça de correu electrònic, etc.

La normativa serveix tant per als formats produïts 
amb impressió convencional com el format digital (full 
word).

Per tal de normalitzar-ho establim 3 nivells:

Papereria bàsica
Presentació



Manual d’identitat corporativa de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Paper de carta de l’organització municipal
 Paper de carta de l’Alcalde
 Paper de carta amb Àrea o Regidoria o Grup Municipal
 Paper de carta amb Àrea i Regidoria
 Paper de carta amb Àrea i Regidoria i Servei 
 Paper de carta amb Regidoria i Servei.

Paper de carta de l’Alcalde

1. Organització municipal

Papereria bàsica
Organització municipal

Paper de carta amb Àrea o Regidoria
o Grup Municipal

Àrea d’Alcaldia i Protocol

Regidoria de Desenvolupament Local

Societat de la Informació 
i Promoció de la Ciutat

Grup Municipal Socialista



Manual d’identitat corporativa de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Paper de carta amb Àrea i Regidoria

Paper de carta amb Àrea i Regidoria i Servei 

Paper de carta amb Regidoria i Servei 

Àrea de Serveis a la Ciutat

Regidoria de Serveis Viaris

Àrea de Ciutat Sostenible i Participació

Regidoria de Projectes Urbanístics,
Paisatge i Habitatge

Oficina Local de l’Habitatge

Regidoria d’Hisenda, Règim Intern
i Serveis Generals

Oficina de Gestió Tributària

Papereria bàsica
Organització municipal



Manual d’identitat corporativa de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Plaça de la Vila, 8  08800 Vilanova i la Geltrú  93 814 00 00  www.vilanova.cat

Rud modiam, con ent lut ad modionse vendre feum quamcom molore dolor at duisit iuscil dolor 
adionsequisl exeraessecte min volortis ad dit prate ming ea feu feugiat verit wismolore facidunt am vulla 
facip enisl eu feuis augait del delessi blam, quamet amet et, velesecte tisit ad dolent luptat, susci tem 
veriustrud tatinit iure molestin volore faci eugiam dolor si. 

Olorem dio corper sequi tie magnisc iliquatem dunt nullan volore faccumm odigna feugait ipit ut nulput 
praeseniam, cortin henit nonsed et prazestie digniscilit iriusti ncidunt utat wisi. Nulla facin hent luptatetue 
te delit, vulputat ad tat am, qui bla consecte tat, qui blam, suscillum quatie estio enim eui bla alisit aci bla 
feui tinim irit veliquat. Na acilit alit vero et nim iriusci duipsus ciliquat. Vullam, conummy nos dunt eum 
ipit velent ute ea facidui pisissed tatin utpat, veniscilisl in eraestrud do doloreet loreet ipsumsan et niat. 
Lit lor sis dolore dio odipsusto doloreet alit irit aliquipit, quatie eugiam il iure min henibh eum enim volorti 
smodiamet eum zzrilla feu facilit venim dio do ex etue feugait, suscinis nibh er sum in et alit esed ex et 
praesectetum ad erit nulla con erit ex erat. In ex et, sum acillandiam ea consequ atuerate facilisi.

Lut iure magna adit landre magna faccum velis ad elestrud magnim irilla commy nostrud tat niam 
nulluptat. Si. Atue magna autat dunt lut il digna con essis at, con et aliquisit, commodo dolortie esecte 
volore volutErilit, qui tetue do consequis eniatumsan hent prat. Lenis doluptat prat. Lobortin velessectem 
nim diam qui er sisl init, quisci ea feugue dolessectet autpatem dignit nummodolum ing ex et atuerci 
blamet, sit eu faccum init vel ulputat, quisi tin ut venim illandiam ilis dolortie dui bla faccumm odionulla 
feu feugiat. Magna am, vel duisse minim iure veliquat lumsandigna facilismodo od duisi te tating et, 
quat adiam, sustio con ullum vel in heniam at. Min vel utpatum dolor irilit aute doloboreet laor suscip 
ex ent verit utpat. Leniam dunt velessequis et prat lore min heniam dolestrud dolore consed tet iriure do 
odio eratue duis num diam dunt aciliquis num digniam, quismodo et utpatem elisism odolorem dolorero 
odolore modipsum velenim qui bla at, veniat la amet dunt non volortisi. Nullummy nosto consed tet, sum 
dolorem amcommolore faccums andipsum augiamet la faccum il dolessit lor sit volobortio esequiscilis 
dolobore duismolent autat prat.

Iscipis modolorper suscin henibh er sim exerostrud modion henit acip ea feugiam consed do elendre 
vulput ex etum augiam, vercing eniat, conse conum volenis non henis do ent accum quat lan henit 
nibh exer inim ver augiam, conulluptat lum illa feumsan dionsectet enibh eui blam exer sum autatue dit 
exercipisl dolenisi. Met num zzril ing ex eliscil iquissendre 

Nom Cognom i Cognom

Vilanova i la Geltrú, 24 de febrer de 2010

Àrea de Ciutat Sostenible i Participació

Regidoria de Projectes Urbanístics,
Paisatge i Habitatge

Oficina Local de l’Habitatge

Acotacions per al paper de carta
Cal destacar la posició del quadrat de color blau que 
determina el plegat per sobre americà i el començament 
del bloc de text.

Tintes
Pantone 286
Pantone Black

Format
DIN A4
210 x 297 mm

100

0

18

288
292

99 (1/3 per plegat en sobre americà)

109 (Inici del bloc de text)

21,5 35,5 186

mides en mil·límetres

Papereria bàsica
Organització municipal



Manual d’identitat corporativa de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Paper de carta de l’Alcalde
Aquest és el paper de carta bàsic, que pot estar imprès 
en els mètodes tradicionals d´offset o en format digital 
per utilitzar com a plantilla en un programa tipus Word.

Detalls
Identitat visual de l’Alcalde en versió 
bàsica. Adreça de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú.

Plaça de la Vila, 8  08800 Vilanova i la Geltrú  93 814 00 00  www.vilanova.cat

Rud modiam, con ent lut ad modionse vendre feum quamcom molore dolor at duisit iuscil dolor 
adionsequisl exeraessecte min volortis ad dit prate ming ea feu feugiat verit wismolore facidunt am vulla 
facip enisl eu feuis augait del delessi blam, quamet amet et, velesecte tisit ad dolent luptat, susci tem 
veriustrud tatinit iure molestin volore faci eugiam dolor si. 

Olorem dio corper sequi tie magnisc iliquatem dunt nullan volore faccumm odigna feugait ipit ut nulput 
praeseniam, cortin henit nonsed et prazestie digniscilit iriusti ncidunt utat wisi. Nulla facin hent luptatetue 
te delit, vulputat ad tat am, qui bla consecte tat, qui blam, suscillum quatie estio enim eui bla alisit aci bla 
feui tinim irit veliquat. Na acilit alit vero et nim iriusci duipsus ciliquat. Vullam, conummy nos dunt eum 
ipit velent ute ea facidui pisissed tatin utpat, veniscilisl in eraestrud do doloreet loreet ipsumsan et niat. 
Lit lor sis dolore dio odipsusto doloreet alit irit aliquipit, quatie eugiam il iure min henibh eum enim volorti 
smodiamet eum zzrilla feu facilit venim dio do ex etue feugait, suscinis nibh er sum in et alit esed ex et 
praesectetum ad erit nulla con erit ex erat. In ex et, sum acillandiam ea consequ atuerate facilisi.

Lut iure magna adit landre magna faccum velis ad elestrud magnim irilla commy nostrud tat niam 
nulluptat. Si. Atue magna autat dunt lut il digna con essis at, con et aliquisit, commodo dolortie esecte 
volore volutErilit, qui tetue do consequis eniatumsan hent prat. Lenis doluptat prat. Lobortin velessectem 
nim diam qui er sisl init, quisci ea feugue dolessectet autpatem dignit nummodolum ing ex et atuerci 
blamet, sit eu faccum init vel ulputat, quisi tin ut venim illandiam ilis dolortie dui bla faccumm odionulla 
feu feugiat. Magna am, vel duisse minim iure veliquat lumsandigna facilismodo od duisi te tating et, 
quat adiam, sustio con ullum vel in heniam at. Min vel utpatum dolor irilit aute doloboreet laor suscip 
ex ent verit utpat. Leniam dunt velessequis et prat lore min heniam dolestrud dolore consed tet iriure do 
odio eratue duis num diam dunt aciliquis num digniam, quismodo et utpatem elisism odolorem dolorero 
odolore modipsum velenim qui bla at, veniat la amet dunt non volortisi. Nullummy nosto consed tet, sum 
dolorem amcommolore faccums andipsum augiamet la faccum il dolessit lor sit volobortio esequiscilis 
dolobore duismolent autat prat.

Iscipis modolorper suscin henibh er sim exerostrud modion henit acip ea feugiam consed do elendre 
vulput ex etum augiam, vercing eniat, conse conum volenis non henis do ent accum quat lan henit 
nibh exer inim ver augiam, conulluptat lum illa feumsan dionsectet enibh eui blam exer sum autatue dit 
exercipisl dolenisi. Met num zzril ing ex eliscil iquissendre magna faccum vullam nonsed tatet ametue 
eu feugiam in utat amet, secte feumsandiam nonsecte feu faccum iliquatue miniam, qui te modolorero 
consecte faciduisit, consectem eu faccum nim dolore feuis am.

Nom Cognom i Cognom

Vilanova i la Geltrú, 24 de febrer de 2010

Papereria bàsica
Organització municipal

Paper de carta de l’Alcalde



Manual d’identitat corporativa de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Paper de carta de l’Alcalde, segon full
Aquest és el paper de carta bàsic, que pot estar imprès 
en els mètodes tradicionals d´offset o en format digital 
per utilitzar com a plantilla en un programa tipus Word.

Detalls
Símbol de la Identitat visual de 
l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. Adreça de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú.

Plaça de la Vila, 8  08800 Vilanova i la Geltrú  93 814 00 00  www.vilanova.cat

Rud modiam, con ent lut ad modionse vendre feum quamcom molore dolor at duisit iuscil dolor 
adionsequisl exeraessecte min volortis ad dit prate ming ea feu feugiat verit wismolore facidunt am vulla 
facip enisl eu feuis augait del delessi blam, quamet amet et, velesecte tisit ad dolent luptat, susci tem 
veriustrud tatinit iure molestin volore faci eugiam dolor si. 

Olorem dio corper sequi tie magnisc iliquatem dunt nullan volore faccumm odigna feugait ipit ut nulput 
praeseniam, cortin henit nonsed et prazestie digniscilit iriusti ncidunt utat wisi. Nulla facin hent luptatetue 
te delit, vulputat ad tat am, qui bla consecte tat, qui blam, suscillum quatie estio enim eui bla alisit aci bla 
feui tinim irit veliquat. Na acilit alit vero et nim iriusci duipsus ciliquat. Vullam, conummy nos dunt eum 
ipit velent ute ea facidui pisissed tatin utpat, veniscilisl in eraestrud do doloreet loreet ipsumsan et niat. 
Lit lor sis dolore dio odipsusto doloreet alit irit aliquipit, quatie eugiam il iure min henibh eum enim volorti 
smodiamet eum zzrilla feu facilit venim dio do ex etue feugait, suscinis nibh er sum in et alit esed ex et 
praesectetum ad erit nulla con erit ex erat. In ex et, sum acillandiam ea consequ atuerate facilisi.

Lut iure magna adit landre magna faccum velis ad elestrud magnim irilla commy nostrud tat niam 
nulluptat. Si. Atue magna autat dunt lut il digna con essis at, con et aliquisit, commodo dolortie esecte 
volore volutErilit, qui tetue do consequis eniatumsan hent prat. Lenis doluptat prat. Lobortin velessectem 
nim diam qui er sisl init, quisci ea feugue dolessectet autpatem dignit nummodolum ing ex et atuerci 
blamet, sit eu faccum init vel ulputat, quisi tin ut venim illandiam ilis dolortie dui bla faccumm odionulla 
feu feugiat. Magna am, vel duisse minim iure veliquat lumsandigna facilismodo od duisi te tating et, 
quat adiam, sustio con ullum vel in heniam at. Min vel utpatum dolor irilit aute doloboreet laor suscip 
ex ent verit utpat. Leniam dunt velessequis et prat lore min heniam dolestrud dolore consed tet iriure do 
odio eratue duis num diam dunt aciliquis num digniam, quismodo et utpatem elisism odolorem dolorero 
odolore modipsum velenim qui bla at, veniat la amet dunt non volortisi. Nullummy nosto consed tet, sum 
dolorem amcommolore faccums andipsum augiamet la faccum il dolessit lor sit volobortio esequiscilis 
dolobore duismolent autat prat.

Iscipis modolorper suscin henibh er sim exerostrud modion henit acip ea feugiam consed do elendre 
vulput ex etum augiam, vercing eniat, conse conum volenis non henis do ent accum quat lan henit nibh 
exer inim ver augiam, conulluptat lum illa feumsan dion init vel ulputat, quisi tin ut venim illandiam ilis 
dolortie dui bla faccumm odionulla feu feugiat. Magna am, vel duisse minim iure veliquat lumsandigna 
facilismodo od duisi te tating et, quat adiam, sustio con ullum vel in heniam at. Min vel utpatum dolor 
irilit aute doloboreet laor suscip ex ent verit utpat. Leniam dunt velessequis et prat lore min heniam 
dolestrud dolore consed tet iriure do odio eratue duis num diam dunt aciliquis num digniam, quismodo 
et utpatem elisism odolorem dolorero odolore modipsum velenim qui bla at, veniat la amet dunt non 
volortisi. Nullummy nosto consed tet, sum dolorem amcommolore faccums andipsum augiamet la faccum 
il dolessit lor sit volobortio esequiscilis dolobore duismolent autat prat.

Iscipis modolorper suscin henibh er sim exerostrud modion henit acip ea feugiam consed do elendre 
vulput ex etum augiam, vercing eniat, conse conum volenis non henis do ent accum quat lan henit 
nibh exer inim ver augiam, conulluptat lum illa feumsan dionsectet enibh eui blam exer sum autatue dit 
exercipisl dolenisi. Met num zzril ing ex eliscil iquissendre magna faccum vullam nonsed tatet ametue 
eu feugiam in utat amet, secte feumsandiam nonsecte feu faccum iliquatue miniam, qui te modolorero 
consecte faciduisit, consectem eu faccum nim dolore feuis am.

Nom Cognom i Cognom

Vilanova i la Geltrú, 24 de febrer de 2010

Papereria bàsica
Organització municipal



Manual d’identitat corporativa de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Paper de carta de l’Alcalde. Versió centrada.
Aquest és el paper de carta bàsic, versió centrada que 
pot estar imprès en els mètodes tradicionals d´offset 
o en format digital per utilitzar com a plantilla en un 
programa tipus Word.

Aquest paper de carta pot ser molt apropiat per a notes 
escrites a mà.

Detalls
Identitat visual de l’Alcalde en versió 
centrada. Adreça de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú.

Papereria bàsica
Organització municipal

Plaça de la Vila, 8  08800 Vilanova i la Geltrú  93 814 00 00  www.vilanova.cat

Rud modiam, con ent lut ad modionse vendre feum quamcom molore dolor at duisit iuscil dolor 

adionsequisl exeraessecte min volortis ad dit prate ming ea feu feugiat verit wismolore facidunt am 

vulla facip enisl eu feuis augait del delessi blam, quamet amet et, velesecte tisit ad dolent luptat, 

susci tem veriustrud tatinit iure molestin volore faci eugiam dolor si. 

Vilanova i la Geltrú, 24 de febrer de 2010



Manual d’identitat corporativa de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Identitat 
visual

bloc 
tipogràfic

Sistema de construcció
de l´organització municipal
Sistema de construcció del bloc tipogràfic de la descripció 
amb Àrea, Regidoria, Grup municipal i Servei.

Àrea de Ciutat Sostenible i Participació

Regidoria de Projectes Urbanístics,
Paisatge i Habitatge

Oficina Local de l’Habitatge

Àrea de Ciutat Sostenible i Participació

Regidoria de Projectes Urbanístics,
Paisatge i Habitatge

Oficina Local de l’Habitatge

Identitat visual
El tamany del símbol és de 10mm

Bloc tipogràfic
El bloc tipogràfic s’alinearà a 
la dreta respecte el logotip a 
l’alçada del final del símbol.

Àrea, Regidoria i Oficina
Frutige Light cos 8pt interlineat 
9,5pt. El tracking està modificat 
a +10. L’interlineat per caniar de 
secció municipal és de 14pt

Papereria bàsica
Organització municipal



Manual d’identitat corporativa de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Paper de carta de l´organització municipal
Aquest és el paper de carta bàsic, que pot estar imprès 
en els mètodes tradicionals d´offset o en format digital 
per utilitzar com a plantilla en un programa tipus Word.

Detalls
Identitat visual Ajuntament Vilanova 
i la Geltrú. Adreça de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú.

Plaça de la Vila, 8  08800 Vilanova i la Geltrú  93 814 00 00  www.vilanova.cat

Regidoria de Desenvolupament Local

Societat de la Informació 
i Promoció de la Ciutat

Rud modiam, con ent lut ad modionse vendre feum quamcom molore dolor at duisit iuscil dolor 
adionsequisl exeraessecte min volortis ad dit prate ming ea feu feugiat verit wismolore facidunt am vulla 
facip enisl eu feuis augait del delessi blam, quamet amet et, velesecte tisit ad dolent luptat, susci tem 
veriustrud tatinit iure molestin volore faci eugiam dolor si. 

Olorem dio corper sequi tie magnisc iliquatem dunt nullan volore faccumm odigna feugait ipit ut nulput 
praeseniam, cortin henit nonsed et prazestie digniscilit iriusti ncidunt utat wisi. Nulla facin hent luptatetue 
te delit, vulputat ad tat am, qui bla consecte tat, qui blam, suscillum quatie estio enim eui bla alisit aci bla 
feui tinim irit veliquat. Na acilit alit vero et nim iriusci duipsus ciliquat. Vullam, conummy nos dunt eum 
ipit velent ute ea facidui pisissed tatin utpat, veniscilisl in eraestrud do doloreet loreet ipsumsan et niat. 
Lit lor sis dolore dio odipsusto doloreet alit irit aliquipit, quatie eugiam il iure min henibh eum enim volorti 
smodiamet eum zzrilla feu facilit venim dio do ex etue feugait, suscinis nibh er sum in et alit esed ex et 
praesectetum ad erit nulla con erit ex erat. In ex et, sum acillandiam ea consequ atuerate facilisi.

Lut iure magna adit landre magna faccum velis ad elestrud magnim irilla commy nostrud tat niam 
nulluptat. Si. Atue magna autat dunt lut il digna con essis at, con et aliquisit, commodo dolortie esecte 
volore volutErilit, qui tetue do consequis eniatumsan hent prat. Lenis doluptat prat. Lobortin velessectem 
nim diam qui er sisl init, quisci ea feugue dolessectet autpatem dignit nummodolum ing ex et atuerci 
blamet, sit eu faccum init vel ulputat, quisi tin ut venim illandiam ilis dolortie dui bla faccumm odionulla 
feu feugiat. Magna am, vel duisse minim iure veliquat lumsandigna facilismodo od duisi te tating et, 
quat adiam, sustio con ullum vel in heniam at. Min vel utpatum dolor irilit aute doloboreet laor suscip 
ex ent verit utpat. Leniam dunt velessequis et prat lore min heniam dolestrud dolore consed tet iriure do 
odio eratue duis num diam dunt aciliquis num digniam, quismodo et utpatem elisism odolorem dolorero 
odolore modipsum velenim qui bla at, veniat la amet dunt non volortisi. Nullummy nosto consed tet, sum 
dolorem amcommolore faccums andipsum augiamet la faccum il dolessit lor sit volobortio esequiscilis 
dolobore duismolent autat prat.

Iscipis modolorper suscin henibh er sim exerostrud modion henit acip ea feugiam consed do elendre 
vulput ex etum augiam, vercing eniat, conse conum volenis non henis do ent accum quat lan henit 
nibh exer inim ver augiam, conulluptat lum illa feumsan dionsectet enibh eui blam exer sum autatue dit 
exercipisl dolenisi. Met num zzril ing ex eliscil iquissendre magna faccum vullam nonsed tatet ametue 
eu feugiam in utat amet, secte feumsandiam nonsecte feu faccum iliquatue miniam, qui te modolorero 
consecte faciduisit, consectem eu faccum nim dolore feuis am.

Nom Cognom i Cognom
Càrrec del signatari

Vilanova i la Geltrú, 24 de febrer de 2010

Papereria bàsica
Organització municipal



Manual d’identitat corporativa de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Paper de carta de l´organització municipal,
segon full
Aquest és el paper de carta bàsic, que pot estar imprès 
en els mètodes tradicionals d´offset o en format digital 
per utilitzar com a plantilla en un programa tipus Word.

Detalls
Símbol de la Identitat visual de 
l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. Adreça de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú.

Plaça de la Vila, 8  08800 Vilanova i la Geltrú  93 814 00 00  www.vilanova.cat

Rud modiam, con ent lut ad modionse vendre feum quamcom molore dolor at duisit iuscil dolor 
adionsequisl exeraessecte min volortis ad dit prate ming ea feu feugiat verit wismolore facidunt am vulla 
facip enisl eu feuis augait del delessi blam, quamet amet et, velesecte tisit ad dolent luptat, susci tem 
veriustrud tatinit iure molestin volore faci eugiam dolor si. 

Olorem dio corper sequi tie magnisc iliquatem dunt nullan volore faccumm odigna feugait ipit ut nulput 
praeseniam, cortin henit nonsed et prazestie digniscilit iriusti ncidunt utat wisi. Nulla facin hent luptatetue 
te delit, vulputat ad tat am, qui bla consecte tat, qui blam, suscillum quatie estio enim eui bla alisit aci bla 
feui tinim irit veliquat. Na acilit alit vero et nim iriusci duipsus ciliquat. Vullam, conummy nos dunt eum 
ipit velent ute ea facidui pisissed tatin utpat, veniscilisl in eraestrud do doloreet loreet ipsumsan et niat. 
Lit lor sis dolore dio odipsusto doloreet alit irit aliquipit, quatie eugiam il iure min henibh eum enim volorti 
smodiamet eum zzrilla feu facilit venim dio do ex etue feugait, suscinis nibh er sum in et alit esed ex et 
praesectetum ad erit nulla con erit ex erat. In ex et, sum acillandiam ea consequ atuerate facilisi.

Lut iure magna adit landre magna faccum velis ad elestrud magnim irilla commy nostrud tat niam 
nulluptat. Si. Atue magna autat dunt lut il digna con essis at, con et aliquisit, commodo dolortie esecte 
volore volutErilit, qui tetue do consequis eniatumsan hent prat. Lenis doluptat prat. Lobortin velessectem 
nim diam qui er sisl init, quisci ea feugue dolessectet autpatem dignit nummodolum ing ex et atuerci 
blamet, sit eu faccum init vel ulputat, quisi tin ut venim illandiam ilis dolortie dui bla faccumm odionulla 
feu feugiat. Magna am, vel duisse minim iure veliquat lumsandigna facilismodo od duisi te tating et, 
quat adiam, sustio con ullum vel in heniam at. Min vel utpatum dolor irilit aute doloboreet laor suscip 
ex ent verit utpat. Leniam dunt velessequis et prat lore min heniam dolestrud dolore consed tet iriure do 
odio eratue duis num diam dunt aciliquis num digniam, quismodo et utpatem elisism odolorem dolorero 
odolore modipsum velenim qui bla at, veniat la amet dunt non volortisi. Nullummy nosto consed tet, sum 
dolorem amcommolore faccums andipsum augiamet la faccum il dolessit lor sit volobortio esequiscilis 
dolobore duismolent autat prat.

Iscipis modolorper suscin henibh er sim exerostrud modion henit acip ea feugiam consed do elendre 
vulput ex etum augiam, vercing eniat, conse conum volenis non henis do ent accum quat lan henit nibh 
exer inim ver augiam, conulluptat lum illa feumsan dion init vel ulputat, quisi tin ut venim illandiam ilis 
dolortie dui bla faccumm odionulla feu feugiat. Magna am, vel duisse minim iure veliquat lumsandigna 
facilismodo od duisi te tating et, quat adiam, sustio con ullum vel in heniam at. Min vel utpatum dolor 
irilit aute doloboreet laor suscip ex ent verit utpat. Leniam dunt velessequis et prat lore min heniam 
dolestrud dolore consed tet iriure do odio eratue duis num diam dunt aciliquis num digniam, quismodo 
et utpatem elisism odolorem dolorero odolore modipsum velenim qui bla at, veniat la amet dunt non 
volortisi. Nullummy nosto consed tet, sum dolorem amcommolore faccums andipsum augiamet la faccum 
il dolessit lor sit volobortio esequiscilis dolobore duismolent autat prat.

Iscipis modolorper suscin henibh er sim exerostrud modion henit acip ea feugiam consed do elendre 
vulput ex etum augiam, vercing eniat, conse conum volenis non henis do ent accum quat lan henit 
nibh exer inim ver augiam, conulluptat lum illa feumsan dionsectet enibh eui blam exer sum autatue dit 
exercipisl dolenisi. Met num zzril ing ex eliscil iquissendre magna faccum vullam nonsed tatet ametue 
eu feugiam in utat amet, secte feumsandiam nonsecte feu faccum iliquatue miniam, qui te modolorero 
consecte faciduisit, consectem eu faccum nim dolore feuis am.

Nom Cognom i Cognom
Càrrec del signatari

Vilanova i la Geltrú, 24 de febrer de 2010

Papereria bàsica
Organització municipal
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Grup Municipal Socialista

Regidoria d’Hisenda, Regim Intern
i Serveis Generals

Oficina de Gestió Tributària

Exemples de capçaleres de paper de carta de 
l´organització municipal.

Reducció 60%

Regidoria de Desenvolupament Local

Societat de la Informació 
i Promoció de la Ciutat

Papereria bàsica
Organització municipal
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Regidoria de Desenvolupament Local

Societat de la Informació 
i Promoció de la Ciutat

Rud modiam, con ent lut ad modionse vendre feum quamcom molore dolor at duisit iuscil dolor adionsequisl 
exeraessecte min volortis ad dit prate ming ea feu feugiat verit wismolore facidunt am vulla facip enisl eu 
feuis augait del delessi blam, quamet amet et, velesecte tisit ad dolent luptat, susci tem veriustrud tatinit 
iure molestin volore faci eugiam dolor si. 

Olorem dio corper sequi tie magnisc iliquatem dunt nullan volore faccumm odigna feugait ipit ut nulput 
praeseniam, cortin henit nonsed et prazestie digniscilit iriusti ncidunt utat wisi. Nulla facin hent luptatetue 
te delit, vulputat ad tat am, qui bla consecte tat, qui blam, suscillum quatie estio enim eui bla alisit aci bla 
feui tinim irit veliquat. Na acilit alit vero et nim iriusci duipsus ciliquat. Vullam, conummy nos dunt eum 
ipit velent ute ea facidui pisissed tatin utpat, veniscilisl in eraestrud do doloreet loreet ipsumsan et niat. 
Lit lor sis dolore dio odipsusto doloreet alit irit aliquipit, quatie eugiam il iure min henibh eum enim volorti 
smodiamet eum zzrilla feu facilit venim dio do ex etue feugait, suscinis nibh er sum in et alit esed ex et 
praesectetum ad erit nulla con erit ex erat. In ex et, sum acillandiam ea consequ atuerate facilisi.

Lut iure magna adit landre magna faccum velis ad elestrud magnim irilla commy nostrud tat niam nulluptat. 
Si. Atue magna autat dunt lut il digna con essis at, con et aliquisit, commodo dolortie esecte volore 
volutErilit, qui tetue do consequis eniatumsan hent prat. Lenis doluptat prat. Lobortin velessectem nim 
diam qui er sisl init, quisci ea feugue dolessectet autpatem dignit nummodolum ing ex et atuerci blamet, sit 
eu faccum init vel ulputat, quisi tin ut venim illandiam ilis dolortie dui bla faccumm odionulla feu feugiat. 
Magna am, vel duisse minim iure veliquat lumsandigna facilismodo od duisi te tating et, quat adiam, sustio 
con ullum vel in heniam at. Min vel utpatum dolor irilit aute doloboreet laor suscip ex ent verit utpat. Leniam 
dunt velessequis et prat lore min heniam dolestrud dolore consed tet iriure do odio eratue duis num diam 
dunt aciliquis num digniam, quismodo et utpatem elisism odolorem dolorero odolore modipsum velenim qui 
bla at, veniat la amet dunt non volortisi. Nullummy nosto consed tet, sum dolorem amcommolore faccums 
andipsum augiamet la faccum il dolessit lor sit volobortio esequiscilis dolobore duismolent autat prat.

Iscipis modolorper suscin henibh er sim exerostrud modion henit acip ea feugiam consed do elendre vulput 
ex etum augiam, vercing eniat, conse conum volenis non henis do ent accum quat lan henit nibh exer inim 
ver augiam, conulluptat lum illa feumsan dionsectet enibh eui blam exer sum autatue dit exercipisl dolenisi. 
Met num zzril ing ex eliscil iquissendre magna faccum vullam nonsed tatet ametue eu feugiam in utat 
amet, secte feumsandiam nonsecte feu faccum iliquatue miniam, qui te modolorero consecte faciduisit, 
consectem eu faccum nim dolore feuis am.

Nom Cognom i Cognom

Vilanova i la Geltrú, 24 de febrer de 2010
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Rud modiam, con ent lut ad modionse vendre feum quamcom molore dolor at duisit iuscil dolor adionsequisl 
exeraessecte min volortis ad dit prate ming ea feu feugiat verit wismolore facidunt am vulla facip enisl eu 
feuis augait del delessi blam, quamet amet et, velesecte tisit ad dolent luptat, susci tem veriustrud tatinit 
iure molestin volore faci eugiam dolor si. 

Olorem dio corper sequi tie magnisc iliquatem dunt nullan volore faccumm odigna feugait ipit ut nulput 
praeseniam, cortin henit nonsed et prazestie digniscilit iriusti ncidunt utat wisi. Nulla facin hent luptatetue 
te delit, vulputat ad tat am, qui bla consecte tat, qui blam, suscillum quatie estio enim eui bla alisit aci bla 
feui tinim irit veliquat. Na acilit alit vero et nim iriusci duipsus ciliquat. Vullam, conummy nos dunt eum 
ipit velent ute ea facidui pisissed tatin utpat, veniscilisl in eraestrud do doloreet loreet ipsumsan et niat. 
Lit lor sis dolore dio odipsusto doloreet alit irit aliquipit, quatie eugiam il iure min henibh eum enim volorti 
smodiamet eum zzrilla feu facilit venim dio do ex etue feugait, suscinis nibh er sum in et alit esed ex et 
praesectetum ad erit nulla con erit ex erat. In ex et, sum acillandiam ea consequ atuerate facilisi.

Lut iure magna adit landre magna faccum velis ad elestrud magnim irilla commy nostrud tat niam nulluptat. 
Si. Atue magna autat dunt lut il digna con essis at, con et aliquisit, commodo dolortie esecte volore 
volutErilit, qui tetue do consequis eniatumsan hent prat. Lenis doluptat prat. Lobortin velessectem nim 
diam qui er sisl init, quisci ea feugue dolessectet autpatem dignit nummodolum ing ex et atuerci blamet, sit 
eu faccum init vel ulputat, quisi tin ut venim illandiam ilis dolortie dui bla faccumm odionulla feu feugiat. 
Magna am, vel duisse minim iure veliquat lumsandigna facilismodo od duisi te tating et, quat adiam, sustio 
con ullum vel in heniam at. Min vel utpatum dolor irilit aute doloboreet laor suscip ex ent verit utpat. Leniam 
dunt velessequis et prat lore min heniam dolestrud dolore consed tet iriure do odio eratue duis num diam 
dunt aciliquis num digniam, quismodo et utpatem elisism odolorem dolorero odolore modipsum velenim qui 
bla at, veniat la amet dunt non volortisi. Nullummy nosto consed tet, sum dolorem amcommolore faccums 
andipsum augiamet la faccum il dolessit lor sit volobortio esequiscilis dolobore duismolent autat prat.

Iscipis modolorper suscin henibh er sim exerostrud modion henit acip ea feugiam consed do elendre vulput 
ex etum augiam, vercing eniat, conse conum volenis non henis do ent accum quat lan henit nibh exer inim 
ver augiam, conulluptat lum illa feumsan dionsectet enibh eui blam exer sum autatue dit exercipisl dolenisi. 
Met num zzril ing ex eliscil iquissendre magna faccum vullam nonsed tatet ametue eu feugiam in utat 
amet, secte feumsandiam nonsecte feu faccum iliquatue miniam, qui te modolorero consecte faciduisit, 
consectem eu faccum nim dolore feuis am.

Nom Cognom i Cognom

Vilanova i la Geltrú, 24 de febrer de 2010
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Paper de carta de serveis municipals
amb marca pròpia
Podran utilitzar el paper de carta amb disseny propi, 
però sempre amb les normes de convivència de la 
identitat visual de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
En el cas de no tenir un disseny de paper de carta propi, 
s’utilitzarà el disseny proposat. 

Papereria bàsica
Serveis municipals amb 
marca pròpia

2. Serveis municipals 
amb marca pròpia
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Paper de carta de servei municipal amb marca Detalls
Identitat visual del servei municipal.
Identitat visual de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú en color.
Adreça del servei municipal

Plaça de la Vila, 8  08800 Vilanova i la Geltrú  93 814 00 00  www.vilanova.cat

Rud modiam, con ent lut ad modionse vendre feum quamcom molore dolor at duisit iuscil dolor 
adionsequisl exeraessecte min volortis ad dit prate ming ea feu feugiat verit wismolore facidunt am vulla 
facip enisl eu feuis augait del delessi blam, quamet amet et, velesecte tisit ad dolent luptat, susci tem 
veriustrud tatinit iure molestin volore faci eugiam dolor si. 

Olorem dio corper sequi tie magnisc iliquatem dunt nullan volore faccumm odigna feugait ipit ut nulput 
praeseniam, cortin henit nonsed et prazestie digniscilit iriusti ncidunt utat wisi. Nulla facin hent luptatetue 
te delit, vulputat ad tat am, qui bla consecte tat, qui blam, suscillum quatie estio enim eui bla alisit aci bla 
feui tinim irit veliquat. Na acilit alit vero et nim iriusci duipsus ciliquat. Vullam, conummy nos dunt eum 
ipit velent ute ea facidui pisissed tatin utpat, veniscilisl in eraestrud do doloreet loreet ipsumsan et niat. 
Lit lor sis dolore dio odipsusto doloreet alit irit aliquipit, quatie eugiam il iure min henibh eum enim volorti 
smodiamet eum zzrilla feu facilit venim dio do ex etue feugait, suscinis nibh er sum in et alit esed ex et 
praesectetum ad erit nulla con erit ex erat. In ex et, sum acillandiam ea consequ atuerate facilisi.

Lut iure magna adit landre magna faccum velis ad elestrud magnim irilla commy nostrud tat niam 
nulluptat. Si. Atue magna autat dunt lut il digna con essis at, con et aliquisit, commodo dolortie esecte 
volore volutErilit, qui tetue do consequis eniatumsan hent prat. Lenis doluptat prat. Lobortin velessectem 
nim diam qui er sisl init, quisci ea feugue dolessectet autpatem dignit nummodolum ing ex et atuerci 
blamet, sit eu faccum init vel ulputat, quisi tin ut venim illandiam ilis dolortie dui bla faccumm odionulla 
feu feugiat. Magna am, vel duisse minim iure veliquat lumsandigna facilismodo od duisi te tating et, 
quat adiam, sustio con ullum vel in heniam at. Min vel utpatum dolor irilit aute doloboreet laor suscip 
ex ent verit utpat. Leniam dunt velessequis et prat lore min heniam dolestrud dolore consed tet iriure do 
odio eratue duis num diam dunt aciliquis num digniam, quismodo et utpatem elisism odolorem dolorero 
odolore modipsum velenim qui bla at, veniat la amet dunt non volortisi. Nullummy nosto consed tet, sum 
dolorem amcommolore faccums andipsum augiamet la faccum il dolessit lor sit volobortio esequiscilis 
dolobore duismolent autat prat.

Iscipis modolorper suscin henibh er sim exerostrud modion henit acip ea feugiam consed do elendre 
vulput ex etum augiam, vercing eniat, conse conum volenis non henis do ent accum quat lan henit 
nibh exer inim ver augiam, conulluptat lum illa feumsan dionsectet enibh eui blam exer sum autatue dit 
exercipisl dolenisi. Met num zzril ing ex eliscil iquissendre magna faccum vullam nonsed tatet ametue 
eu feugiam in utat amet, secte feumsandiam nonsecte feu faccum iliquatue miniam, qui te modolorero 
consecte faciduisit, consectem eu faccum nim dolore feuis am.

Nom Cognom i Cognom

Vilanova i la Geltrú, 24 de febrer de 2010

Papereria bàsica
Serveis municipals amb 
marca pròpia
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Exemples de capçaleres de papers de carta
de serveis municipals amb marca pròpia

Reducció 60%

Papereria bàsica
Serveis municipals amb 
marca pròpia
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Paper de carta d’organismes autònoms o 
empreses municipals
Cada organisme autònom o empresa municipal té la 
seva identitat visual pròpia. Aquesta identitat haurà d´ 
afegir la identitat visual de l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú, aconseguint així una presència de suport a 
l’organisme o empresa.

Papereria bàsica

3. Organismes autònoms 
o empreses municipals

Organismes autònoms
o empreses municipals
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Paper de carta d’un organisme autònom
o empresa municipal
Cada organisme autònom o empresa municipal pot 
tenir el seu propi disseny però sempre hi ha de constar 
la versió en gris de la identitat visual de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú.

Reducció 60%

Papereria bàsica
Organismes autònoms
o empreses municipals
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Els elements de papereria han d’anar identificats amb la 
identitat visual de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
Per tal que es pugui identificar l’emissor del missatge  
han de constar les dades imprescindibles: l’adreça, els 
telèfons, adreça de correu electrònic, etc.

Les targetes de presentació són un element d’identificació 
personalitzat on hi ha de constar la identitat visual de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, el nom, el càrrec, i 
totes aquelles dades que es creguin necessàries per a la 
localització de la persona.

Per tal normalitzar-ho establim 4 nivells:

Targetes de presentació

1. Targeta de presentació de l’Alcalde
Hi constarà la identitat visual de l’Alcalde de Vilanova i la Geltrú i el 
nom en color blau.

2. Targeta de presentació dels càrrecs electes
Hi constarà el nom en color blau.

3. Targeta de presentació dels càrrecs tècnics
Hi constarà el nom en color negre.

4. Targeta de presentació muda
Aquesta targeta és l´excepció de les targetes de presentació ja que no 
és personal sinó que representa una Regidoria o Àrea. No hi figura 
cap dada ja que la seva utilització està dirigida a l’escriptura manual. 
Pot ser utilitzada per diferents persones de la Regidoria o Àrea. 

Papereria bàsica
Targetes de presentació
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Acotacions de la targeta de presentació
Es defineix una mida única de targeta de presentació: 
85 x 55 mm (la mateixa mida que una targeta VISA).

Papereria bàsica
Targetes de presentació

Plaça de la Vila, 8  08800 Vilanova i la Geltrú  www.vilanova.cat

Nom Cognom i Cognom
Càrrec

nomemail@vilanova.cat
668 450 383 / 93 814 00 00 [ext.547]

4

5,5

0

0

25,4

50,8

7 19,3

Identitat visual
El tamany del símbol és de 10mm 

Nom Cognom i Cognom
Frutiger Bold cos 7,5 interlineat de 
8,5. El tracking està reduït a -20.

Càrrec, adreça de correu 
electrònic i telèfon
Frutiger Light cos 7 interlineat de 
8,5. El tracking està ampliat a +10.

Adreça
Frutiger Light cos 6 interlineat 8.
El tracking està modificat a +10.

Format
85 x 55 mm

Tintes
Pantone 286
Pantone Black

mides en mil·límetres
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Detalls
El Nom Cognom i Cognom anirà 
en color Blau PANTONE 286.

La targeta de presentació de l’alcalde 
tan sols contidrà el Nom Cognom 
i Cognom, adreça de correu 
electrònic i el telèfon bàsic.

Targeta de presentació de l’Alcalde
La targeta de l’Alcalde és l’única targeta de presentació 
on apareix la identitat visual de l’Alcalde. És per això 
que no hi figura el càrrec.

Nom Cognom i Cognom
nomemail@vilanova.cat

93 814 00 00 [ext.547]

Plaça de la Vila, 8  08800 Vilanova i la Geltrú  www.vilanova.cat

Papereria bàsica
Targetes de presentació
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Targeta de presentació de càrrec electe
A diferència dels càrrecs tècnics, el nom apareix en Blau 
Pantone 286. És possible fer dues o més targetes si el 
càrrec electe és president de més d’una àrea.

Detalls
El Nom Cognom i Cognom anirà 
en color Blau PANTONE 286.

Papereria bàsica
Targetes de presentació

Nom Cognom i Cognom
Segon tinent d’alcalde
i president de l’Àrea de Cohesió Social i Identitat

nomemail@vilanova.cat
668 450 383 / 93 814 00 00 [ext.547]

Plaça de la Vila, 8  08800 Vilanova i la Geltrú  www.vilanova.cat
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Targeta de presentació de càrrec tècnic
Els càrrecs tècnics porten el nom en color negre.

Detalls
El Nom Cognom i Cognom anirà 
en color Negre.

Plaça de la Vila, 8  08800 Vilanova i la Geltrú  www.vilanova.cat

Nom Cognom i Cognom
Cap de protocol

nomemail@vilanova.cat
668 450 383 / 93 814 00 00 [ext.547]

Papereria bàsica
Targetes de presentació
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Targeta de presentació muda
La targeta muda és aquella en la que no apareix cap nom 
de persona sinó que apareixen les dades de l’organització 
municipal a la que pertany, amb les dades de localització 
mínimes (adreça de correu electrònic genèric o telèfon 
genèric). Poden servir per a molts usos i es poden personalitzar 
a mà o amb els sistemes d’oficina tradicionals. 

Papereria bàsica
Targetes de presentació

Detalls
Tan sols apareixerà la Regidoria 
o Àrea a la que pertany.

Plaça de la Vila, 8  08800 Vilanova i la Geltrú  www.vilanova.cat

Regidoria de Cultura
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De cada format de sobre tan sols existirà un disseny 
genèric en el que solament hi constarà la identitat visual 
de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per la part del 
davant. Sempre s’imprimiran a una tinta (negre). Només 
en casos especials es faran les dues tintes habituals de la 
identitat visual de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
(per exemple, papereria de l’Alcalde).

La identificació del remitent ha de ser impresa pel sistema 
habitual d’oficina (ordinador, màquina d’escriure, segell 
de goma, etc.) És obligatori identificar l’emissor en el 
dors del sobre.

Sobres i bosses

Sobre DIN C5
175 x 121 mm

Bossa holandesa
260 x 360 mm

Sobre americà sense finestra
225 x 115 mm

Sobre DIN C4
280 x 176 mm

Papereria bàsica
Sobres i bosses
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Sobre americà, sense finestra

Opció 1 tinta

Opció 2 tintes

12

10

12

10

24

24

102

102

Format
225 x 115 mm

Tintes
Pantone 286
Pantone Black

0

0

0

0

Papereria bàsica
Sobres i bosses

mides en mil·límetres
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Sobre americà de l’Alcalde, sense finestra Format
225 x 115 mm

Tintes
Pantone 286
Pantone Black

12

10

0

0

Papereria bàsica
Sobres i bosses

24

mides en mil·límetres

Plaça de la Vila, 8  08800 Vilanova i la Geltrú  93 814 00 00  www.vilanova.cat102
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Sobre DIN C5

Opció 1 tinta

Opció 2 tintes

Format
27,5 x 12,1 mm

Tintes
Pantone 286
Pantone Black

12

10

0

0

24

108

108

12

10

0

0

24

Papereria bàsica
Sobres i bosses

mides en mil·límetres

Plaça de la Vila, 8  08800 Vilanova i la Geltrú  93 814 00 00  www.vilanova.cat
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Sobre DIN C5 de l’Alcalde

12

10

0

0

24

Format
27,5 x 12,1 mm

Tintes
Pantone 286
Pantone Black

Papereria bàsica
Sobres i bosses

mides en mil·límetres

108 Plaça de la Vila, 8  08800 Vilanova i la Geltrú  93 814 00 00  www.vilanova.cat
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Sobre DIN C4

Opció 1 tinta

Opció 2 tintes
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0

24

12

10
0

0

24

Format
280 x 176 mm

Tintes
Pantone 286
Pantone Black

Papereria bàsica
Sobres i bosses

mides en mil·límetres
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163
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Sobre DIN C4 de l’Alcalde

12

10
0

0

24

Format
280 x 176 mm

Tintes
Pantone 286
Pantone Black

Papereria bàsica
Sobres i bosses

mides en mil·límetres

Plaça de la Vila, 8  08800 Vilanova i la Geltrú  93 814 00 00  www.vilanova.cat163
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Bossa de correu intern
Format
259 x 359 mm

Tintes
Pantone Black

Papereria bàsica
Sobres i bosses
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El segell és un element fabricat normalment amb goma 
per estampar sobre dels documents a fi de validar-los.

Segells de goma

1. Segell oficial
És un segell rodó. No s’autoritza cap altre segell amb noms de 
regidories, àreas o serveis. Aquests han d’estar impresos o bé en 
encapçalament o bé a la signatura de cada document.

2. Segell de remitent
És un segell rectangular que s’utilitza com a remitent  per als sobres, de 
mides aproximades de 50 x 30 mm en el que la meitat superior apareix 
la identitat visual de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i en la meitat 
inferior la Regidoria o Servei que es vol identificar.

3. Segell de comprovant de recepció o de sortida
Per diferenciar-lo del segell oficial serà rectangular, amb una mida 
aproximada de 50 x 30 mm. A la part superior hi figurarà la identitat 
visual de Vilanova i la Geltrú i a la inferior les dates i dades d’entrades 
i sortides. 

Papereria bàsica
Segells de goma



Manual d’identitat corporativa de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Segell oficial Format
35 mm ø 

Tintes
Negre

Papereria bàsica
Segells de goma

Segell de remitent Format
50 x 30 mm

Tintes
Negre

Regidoria de Cultura

Regidoria de Desenvolupament Local, 
Societat de la Informació
i Promoció de la Ciutat
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Segell de comprovant de recepció o de sortida (digital) Format
50 x 30 mm

Tintes
Negre

Papereria bàsica
Segells de goma

ENTRADA                   SORTIDA

Núm.                           Núm.

            d                                   del 

REGISTRE DE SORTIDA

Llibre                           Núm.

            d                                     del 

REGISTRE D’ENTRADA

Núm.                           Núm.

            d                                     del 
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Saluda

Nom Cognom i Cognom

Aprofita l’avinantesa per oferir-li el testimoni
de la seva consideració més distingida.

Vilanova i la Geltrú, XX de XXXXXXXXXX de XXXX 

Saluda personal
Aquest document s’adjunta en format digital (plantilla 
de Word) per ser reproduit des de la impressora. 

Format
DIN A5
148 x 210 mm

Tintes
Pantone 286
Pantone Black

Saluda

Papereria bàsica
Saluda

0

18

68

166

174

186

0 74

mides en mil·límetres
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Les invitacións utilitzaran dos formats estàndarts, un 
format simple 210 x 100 mm i l’altre 420 x 100 mm 
plegat en díptic.

En aquest apartat es descriuen les tipografies, els espais 
i els cossos tipogràfics que s’han d’utilitzar, així com la 
posició exacta i dimensions de la identitat visual gràfica 
de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

Invitacions

1. Invitació estàndard
Aquesta invitació s’utilitzarà en els casos en què la informació 
relacionada amb l’esdeveniment sigui escassa. És a dir, 
informació relacionada, per exemple, amb l’horari, data i lloc de 
l’esdeveniment.

2. Invitació estàndard díptic
Aquesta altra invitació s’utilitzarà quan la informació sigui més 
extensa i/o inclogui dades com una programació de l’esdeveniment 
o quelcom que necessiti un espai complementari.

Papereria bàsica
Invitacions
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Invitació estandart Format
210 x 99 mm

Tintes
Pantone 286
Pantone Black

Papereria bàsica
Invitacions

Identitat visual
El tamany del símbol és de 10mm.
Versió centrada. 

Text
Frutiger Light cos 9pt interlineat de 13pt. 
El tracking està ampliat a +30.

Text en “negreta”
Frutiger Bold cos 9pt interlineat de 13pt. 
El tracking està reduit a -10.

Concepte 
Frutiger Light Italic cos 15pt interlineat 
de 13pt. El tracking està ampliat a +20.

Adreça
Frutiger Light cos 7pt interlineat 8,5pt.
El tracking està modificat a +30.

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es complau a convidar-vos a l’acte 
d’homenatge i atorgament de la Medalla de la Ciutat, al pintor:

Nom Cognom Cognom
Que tindrà lloc el dissabte de novembre, a les 19 hores, 
al Saló de Plens de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
En el transcurs de l’acte, l’escriptor Oriol Pi de Cabanyes 

glossarà la figura i l’obra de l’homenatjat.

Vilanova i la Geltrú, Novembre de 2010

0

10

41

93

0 105

mides en mil·límetres
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Al Saló de Plens de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú tindrà lloc el 
Pregó de la Fira de Novembre de 2002 a càrric del rector de la Universitat 
Politècnica de Catalunya Josep Ferrer i Llop.

Davant la porta principal de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú tindrà 
lloc la Inauguració oficial de la Fira de Novembre de 2002.

Dijous, 7 de novembre

A les 18 hores

A les 19 hores

Invitació estàndard diptic Format
Diptic 420 x 99 mm

Tintes
Pantone 286
Pantone Black

Papereria bàsica
Invitacions

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es complau a convidar-vos a l’acte 
d’homenatge i atorgament de la Medalla de la Ciutat, al pintor:

Nom Cognom Cognom
Que tindrà lloc el dissabte de novembre, a les 19 hores, 
al Saló de Plens de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
En el transcurs de l’acte, l’escriptor Oriol Pi de Cabanyes 

glossarà la figura i l’obra de l’homenatjat.

Vilanova i la Geltrú, Novembre de 2009

0

0

10

10

41

41

93

52,5

0

0

105

15 52

Identitat visual
El tamany del símbol és de 10mm.
Versió centrada. 

Text
Frutiger Light cos 9pt interlineat de 13pt. 
El tracking està ampliat a +30.

Text en “negreta”
Frutiger Bold cos 9pt interlineat de 13pt. 
El tracking està reduit a -10.

Concepte 
Frutiger Light Italic cos 15pt interlineat 
de 13pt. El tracking està ampliat a +20.

Adreça
Frutiger Light cos 7pt interlineat 8,5pt.
El tracking està modificat a +30.

mides en mil·límetres
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Invitació estàndard amb organitzador Format
210 x 99 mm

Tintes
Pantone 286
Pantone Black

Papereria bàsica
Invitacions

Organitzador
L’alçada de les altres identitats 
no ha de superar els 10mm. 

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es complau a convidar-vos a l’acte 
d’homenatge i atorgament de la Medalla de la Ciutat, al pintor:

Nom Cognom Cognom
Que tindrà lloc el dissabte de novembre, a les 19 hores, 
al Saló de Plens de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
En el transcurs de l’acte, l’escriptor Oriol Pi de Cabanyes 

glossarà la figura i l’obra de l’homenatjat.

Vilanova i la Geltrú, Novembre de 2009

0

10

41

93

1050 15 15
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Al Saló de Plens de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú tindrà lloc el 
Pregó de la Fira de Novembre de 2002 a càrric del rector de la Universitat 
Politècnica de Catalunya Josep Ferrer i Llop.

Davant la porta principal de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú tindrà 
lloc la Inauguració oficial de la Fira de Novembre de 2002.

Dijous, 7 de Novembre

A les 18 hores

A les 19 hores

Invitació estàndard díptic amb col·laboradors Format
Diptic 420 x 99 mm

Tintes
Pantone 286
Pantone Black

Papereria bàsica
Invitacions

0

10

41

52,5

0 15 52

Col·laboradors
L’alçada de les altres identitats 
no ha de superar els 10mm. 

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es complau a convidar-vos a l’acte 
d’homenatge i atorgament de la Medalla de la Ciutat, al pintor:

Nom Cognom Cognom

Que tindrà lloc el dissabte de novembre, a les 19 hores, 
al Saló de Plens de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
En el transcurs de l’acte, l’escriptor Oriol Pi de Cabanyes 

glossarà la figura i l’obra de l’homenatjat.

Vilanova i la Geltrú, Novembre de 2009

0

10

41

93

1050 15 15
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S’han normalitzat els formats de carpetes a una mida 
estandard de 230x320 mm plegada.

Carpetes

Carpeta general
230 x 320 mm

Carpeta d’expedient
230 x 320 mm

Carpeta de casament
230 x 320 mm

Papereria bàsica
Carpetes
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Carpeta General Format
Díptic
230 x 320 mm

Detalls
El símbol estarà marcat 
amb un relleu en sec

Tintes
Pantone Black

Papereria bàsica
Carpetes
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Carpeta d’expedient

Papereria bàsica
Carpetes

Format
Díptic
230 x 320 mm

Tintes
Pantone Black
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Carpeta de casament

Casament:

Data

Hora

Lloc

Tintes
Pantone Black

Format
Díptic
230 x 320 mm

Papereria bàsica
Carpetes
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Tintes
Pantone Black

Sol·licitud

Format
DIN A4
210 x 297 mm

Papereria bàsica
Sol·licitud

Plaça de la Vila, 8  08800 Vilanova i la Geltrú  Tel. 93 814 00 00  www.vilanova.cat  atencio@vilanova.cat
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Núm.

Data:

Contingut:

Notes:

Format
Caràtula CD
120 x 120 mm

Tintes
Blau
Negre

Caràtula CD/DVD

La caràtula dels CD’s o DVD’s anirà impresa en format 
digital, a partir d’una plantilla word que s’adjunta en el 
CD del manual.

Papereria bàsica
Caràtula CD/DVD
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Format
Galeta CD
120 mm ø

Tintes
Blau
Negre

Galeta CD/DVD

Núm.

Data:

Contingut:

La galeta dels CD’s o DVD’s anirà impresa en format 
digital, a partir d’una plantilla word que s’adjunta en el 
CD del manual.

Papereria bàsica
Galeta CD/DVD
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Format
85 mm x 55 mm

Tintes
Blau
Negre

Adhesiu genèric

L’adhesiu genèric s’utilitzarà per personalitzar totes 
aquelles trameses per a les quals no hi ha dissenyat un 
sobre específic, tipus paquets, caixes, etc.

És una eina d’identificació amb múltiples aplicacions.

Plaça de la Vila, 8  08800 Vilanova i la Geltrú  www.vilanova.cat

Papereria bàsica
Adhesiu genèric



Aplicació en
documents
impresos
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Documents organitzats per l’Ajuntament
En els casos en què la identitat visual de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú aparegui en material imprès (díptic, 
tríptic, cartelleria, edicions etc.) es poden diferenciar 
dos supòsits:

1. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú com a programador/
organitzador (ex. programació de teatre)

2. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú és un 
col·laborador (ex. Associació dels Tres Tombs)

Presentació

Aplicació en
documents impresos
Presentació
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La Identitat visual de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
ha de figurar a la portada, acompanyat de la campanya 
d’imatge que pertoqui. La identitat es reproduirà dins 
d’una pastilla definida segons el format.

Aquesta pastilla ha de ser d’un 7% de l’alçada del format 
tan en els casos verticals com en els casos horitzontals.

Portada

Aplicació en
documents impresos
Programador/Organitzador

1. Programador/Organitzador 
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Per a la construcció de la pastilla s’utilitzaran els criteris 
de l’espai de respecte definits anteriorment. L’amplada 
de la torre defineix els marges en què situem la identitat 
visual de l’Ajuntament.

Construcció de la pastilla

Aplicació en
documents impresos
Programador/Organitzador

a

a

a
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Aplicació en
documents impresos
Programador/Organitzador

Per a la construcció de la pastilla s’utilitzaran els criteris 
de l’espai de respecte definits anteriorment. L’amplada 
de la torre defineix els marges en què situem la identitat 
visual de l’Ajuntament.

Criteri de reproducció de la pastilla

Color
Per a les aplicacions impreses a 
color, s’utilitzarà una pastilla blava, 
utilitzant la normativització del color, 
descrita en el capítol d´identitat 
corporativa en l’apartat de color.  

1 Tinta
Per a les aplicacions impreses a 1 tinta 
s’utilitzarà la versió en pluma, procurant 
el contrast i la llegibilitat de la pastilla.
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Aplicació en
documents impresos
Programador/Organitzador

Aquesta pastilla ha de ser d’un 7% de l’alçada del 
format vertical.

Formats verticals

7% 7%

7%

7%
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Aplicació en
documents impresos
Programador/Organitzador

Ens els casos en que el format sigui horitzontal la pastilla 
haurà de ser d’un 7% de l’alçada.

Formats horitzontals

7%7%

7%

7%
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La identitat visual de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
també figurarà en les contraportades dels documents 
impresos. La seva colocació serà sempre a la part inferior 
esquerra. I comptarà també amb un espai de respecte 
amb les altres identitats.

Aquesta normativització serà aplicada a tots els 
documents impresos en què hi aparegui la identitat 
visual de l’Ajuntament, inclosos els pòsters. 

Programador/Organitzador contraportada

Aplicació en
documents impresos
Programador/Organitzador

x 1/2x

marca 1

Color
Per a la identitat visual de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú, disposada 
en la part de contraportada o de 
crèdits, se seguiran els criteris de 
reproducció del capítols d´identitat 
visual en l’apartat de color. 

Ex. 1 Fila Ex. 2 Files
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En el cas que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
sigui el col·laborador principal, la identitat visual de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha d´aparèixer en 
la contraportada posicionat en la part inferior esquerra, 
seguint l’espai de respecte descrit en el capítol d´identitat 
visual en l’apartat espai de respecte. 

Aquesta normativització serà aplicada a tots els 
documents impresos en què hi aparegui la identitat 
visual de l’Ajuntament, inclosos els pòsters. 

Colaborador principal

Aplicació en
documents impresos
Col·laborador

2. Col·laborador

Ex. 1 Fila Ex. 2 Files Color
Per a la identitat visual de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú, disposada 
en la part de contraportada o de 
crèdits, se seguiran els criteris de 
reproducció del capítols d´identitat 
visual en l’apartat de color. 
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En el cas que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú sigui 
un col·laborador més no es farà diferenciació amb les 
altres marques.

Col·laborador

Aplicació en
documents impresos
Col·laborador

Ex. Color
Per a la identitat visual de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú, disposada 
en la part de contraportada o de 
crèdits, se seguiran els criteris de 
reproducció del capítols d´identitat 
visual en l’apartat de color. 



Senyalètica
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En aquest capítol es descriu de forma bàsica el codi 
que utilitzarem per a la comunicació exterior. En aquest 
sistema de comunicació, en el que utilitzem les tipografies, 
els signes i els colors que componen la identitat visual de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, es pretén orientar, 
informar, situar o comunicar un missatge en un espai 
públic. L’àmbit d’aplicació pot ser tant exterior com interior. 

Presentació

Senyalètica
Presentació
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Senyalètica
Senyalització d’obres

Tanca d’obres
És l’aplicació més bàsica de senyalització on s’aplicarà 
la identitat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en 
positiu, si és possible, i en els casos que no sigui possible 
en negatiu.

Senyalització d’obres
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Senyalètica
Senyalització exterior

Senyalització exterior

Per a la construcció de la pastilla s’utilitzaran els criteris 
de l’espai de respecte definits anteriorment. L’amplada 
de la torre defineix els marges superiors i inferiors. Els 
marges drets i esquerres dependran de l’alineació de la 
identitat amb l’amplada de la pastilla, tal com es descriu 
a continuació:

La referència per a l’alineació central de la imatge visual 
de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en la versió 
horitzontal de la identitat serà la punta dreta del castell. 
Es guardarà l’espai d’amplada d’un castell com a espai 
de respecte per assegurar una bona visualització.

L’alçada de la pastilla serà determinada per l’alçada del 
format. La pastilla mesurarà un 15% de l’alçada.

Construcció de la pastilla

a

b

15% b

centre
a a
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Senyalètica
Senyalització interior

Acotacions per al directori de planta
En aquest cas apareix el símbol sense logotip (lletres) 
ja que ens trobem a dins d’un edifici de titularitat de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

Senyalització interior

a

centre

1a  PLANTA

Regidoria

Personal

Comunicació i Qualitat

Gerència

Administració
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Senyalètica
Senyalització interior

Rètol específic
En aquest cas es descriu com utilitzar la senyalètica 
en portes. 

Arxiu
Administratiu

a

centre



Parc mòbil
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Vehicles de l’Ajuntament
A continuació es descriu la normalització bàsica per a 
identificar el conjunt de vehicles de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú fent dues distincions:

 1. Organització municipal

 2. Serveis municipals, organismes  
     autònoms o empreses municipals

Presentació

Parc mòbil
Presentació
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Parc mòbil
Cotxe

0 725mm

Organització municipal
A les portes de davant, dreta i esquerra ha d’aparèixer la 
identitat visual de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
amb els colors corporatius definits a l’apartat de color.

Cotxe

Tintes
Pantone 286
Pantone Black
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Parc mòbil
Furgonetat petita

0 725mm

Furgoneta petita

Organització municipal
A les portes de davant, dreta i esquerra ha d’aparèixer la 
identitat visual de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
amb els colors corporatius definits a l’apartat de color.

En aquest cas podria apareixer a la part de la “caixa” la 
campanya en curs

Tintes
Pantone 286
Pantone Black
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Parc mòbil
Furgonetat petita

0 725mm

Furgoneta petita

Serveis municipals, organismes autònoms
o empreses municipals
A les portes de davant, dreta i esquerra ha d’aparèixer  
la identitat visual de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
amb els colors corporatius definits a l’apartat de color.

En aquest cas ha d´apareixer a la part de la “caixa” la 
imatge visual del servei municipal, organisme autònom 
o empresa municipal.

Tintes
Pantone 286
Pantone Black
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Parc mòbil
Furgonetat gran

0 725mm

Furgoneta gran

Tintes
Pantone 286
Pantone Black

Organització municipal
A les portes de davant, dreta i esquerra ha d’aparèixer la 
identitat visual de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
amb els colors corporatius definits a l’apartat de color.

la imatge visual del servei municipal, organisme autò-
nom o empresa municipal.
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Parc mòbil
Furgonetat gran

0 725mm

Furgoneta gran

Tintes
Pantone 286
Pantone Black

Serveis municipals, organismes autònoms
o empreses municipals
A les portes de davant, dreta i esquerra ha d’aparèixer  
la identitat visual de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
amb els colors corporatius definits a l’apartat de color.

En aquest cas ha d´apareixer a la part de la “caixa” la 
imatge visual del servei municipal, organisme autònom 
o empresa municipal.


