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Elements bàsics d’identificació Símbol 

Amb aquest símbol s’ha donat molta importància a la 
corona mural de vila, simplificant la versió anterior. Les 
quatre barres envolten tot el símbol juntament amb el 
palmó que apareix al centre de tot el conjunt. L’aplicació 
cromàtica es limita a un sol color: el verd, que en aquest 
cas denota natura, vitalitat, progrés, etc. Per veure 

diferents aplicacions cromàtiques podeu consultar les 
pàgines d’aquest manual. L’ús del símbol queda reservat 
a l’Ajuntament d’Argentona i els seus organismes.



Manual d’identitat corporativa Ajuntament d’Argentona | 6

Elements bàsics d’identificació Símbol /

Construcció del símbol

El símbol, en aquesta versió definitiva, evita qualsevol 
problema de reproducció, independentment de les 
dimensions o el mitjà on s’apliqui.

Adjuntem sistema de reproducció amb retícula per 
als casos on calgui reproduir el símbol amb unes 
mesures fora de les habituals.
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Elements bàsics d’identificació Marca

Color corporatiu

El color corporatiu és el PANTONE©355. Aquí es 
mostren les diferents conversions d’aquest color 
segons el sistema de reproducció utilitzat.

PANTONE©355 U
per a la impressió en papers no estucats

PANTONE©355 C
per a la impressió en papers estucats

C 95 / M 4 / Y 100 / K 20
valors per a la reproducció en quadricromia

R 53 / G 148 / B 68
valors per a pantalla
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Elements bàsics d’identificació Símbol

Versió del símbol a una tinta

En aquests exemples es mostra la reproducció del 
símbol a una tinta, quan no es pugui fer servir en el 
color corporatiu. 

Per a aquests casos i sempre que el color de fons 
sigui blanc o un color clar el símbol s’aplicarà en color 
negre.
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Elements bàsics d’identificació Símbol

Versió del símbol en negatiu

Quan el símbol s’hagi de reproduir sobre fons negre, 
color fosc o molt saturat es farà servir la seva versió 
en negatiu.
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Elements bàsics d’identificació Logotip

Logotip

És el nom de l’Ajiuntament d’Argentona escrit amb 
unes característiques tipogràfiques determinades.
La tipografia utilitzada és la Klavika en caixa alta i 
baixa, sempre ha d’anar acompayant el símbol. 

Ajuntament d’Argentona

Ajuntament 
d’Argentona
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Elements bàsics d’identificació Logotip

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcedefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Ajgae

Ajgae
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcedefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Klavika light                                                                       

Klavika light italic                                                                       

Tipografia corporativa

La tipografia Klavika, en totes les seves variants, 
será la nova tipografia corporativa de l’Ajuntament 
d’Argentona el logotip està compost per la Klavika 
medium.
Per mantenir la unitat formal i gràfica en tot el 
Programa d’identificació visual i, alhora, enriquir el 
ventall de possibilitats tipogràfiques i de composició 
visual, es recomana utilitzar la família tipogràfica 
Klavika en totes les seves variants, en les aplicacions 
que es generin.

És una tipografia Open True Type, compatible amb 
tots els sistemes (PC i MAC).
En els casos en què no es disposi de la família 
tipogràfica klavika(ex. formularis i documentació 
administrativa, presentacions multimèdia, 
publicacions...) es recomana utilitzar la família 
tipogràfica Arial. Per a la signatura de correu,
cal utilitzar la tipografia Verdana i la Titillium per a les
pàgines web.
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Elements bàsics d’identificació Logotip

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcedefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Ajgae

Ajgae
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcedefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Klavika regular                                                                      

Klavika light italic                                                                       

Ajgae

Ajgae

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcedefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcedefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Klavika regular                                                                    

Klavika regular italic                                                                       
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Elements bàsics d’identificació Logotip

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcedefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Ajgae

Ajgae

Ajgae

Ajgae

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcedefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcedefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcedefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Klavika medium                                                                   

Klavika medium italic                                                                       

Klavika bold                                                                         

Klavika bold italic                                                                       
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Elements bàsics d’identificació Marca

Construcció de la marca

Amb aquest esquema mostrem la relació entre els 
diferents elements que composen la marca de
l’Ajuntament d’Argentona. No es pot alterar aquestes 

proporcions, excepte aquelles aplicaciones que 
estiguin aceptades en el manual.

Ajuntament 
d’Argentona

Ajuntament d’Argentona

6x 1,5 x 13 x

25,5x

6x

12x

1,7x

1,3x

9x

x

x
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Elements bàsics d’identificació Marca

Color corporatiu

Els colors corporatius són el PANTONE©355 i el 
negre. Aquí es mostren les diferents conversions 

d’aquests colors segons el sistema de reproducció 
utilitzat.

PANTONE©355 U
per a la impressió en papers no estucats

PANTONE©Process Black U
per a la impressió en papers no estucats

PANTONE©355 C
per a la impressió en papers estucats

PANTONE©Process Black C
per a la impressió en papers estucats

C 95 / M 4 / Y 100 / K 20
valors per a la reproducció en quadricromia

0%C 0%M 0%Y 100%K
valors per a la reproducció en quadricromia

R 53 / G 148 / B 68
valors per a pantalla

R0 / G0 / B0
valors per a pantalla

Ajuntament d’Argentona
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Elements bàsics d’identificació Marca

Versió del símbol a una tinta

En aquests exemples es mostra la reproducció del 
símbol a una tinta, quan no es pugui fer servir en el 
color corporatiu. 

Per a aquests casos i sempre que el color de fons 
sigui blanc o un color clar el logotip s’aplicarà en color 
negre i el símbol en un 60% negre.

Ajuntament d’Argentona

Ajuntament d’Argentona

Ajuntament d’Argentona

Ajuntament d’Argentona

Ajuntament d’Argentona
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Elements bàsics d’identificació Marca

Mida mínima recomanada

Per garantir la correcta llegibilitat de la marca i una 
bona reproducció del símbol, aconsellem la següent 
mesura de reproducció mínima.

Ajuntament 
d’Argentona

Ajuntament d’Argentona

6,5 mm

9 mm
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Elements bàsics d’identificació Marca

Usos incorrectes

La marca és l’element principal de la identitat visual. 
En cap cas s’ha de modificar.

Ajuntament d’Argentona Ajuntament 
d’Argentona

Ajuntament 
d’Argentona

Ajuntament 
d’Argentona

Ajuntament            d’Argentona

Ajuntament d’Argentona

No canviar la proporcióNo canviar la proporció

No canviar la proporció
No modificar la marca

No modificar la marca No modificar la marca

Ajuntament d’Argentona

No afegir-hi elements gràfics
No deformar la marca

Ajuntament 
d’Argentona
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Papereria 

Elements de la papereria habitual

Carta A4
297 X 210 mm

Bolssa C-4
324 X 229 mm

Targetó A5
148 X 210 mm

Targeta
100 x 200 mm

Sobre americà DL
110 X 220 mm
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Papereria Paper de carta

Ajuntament 
d’Argentona

Nom i cognom (persona destinatària)
càrrec

Aximaximillab il earumque nis ex eatis ex es adigenest, voluptatem eic tor sed mi, 
officipsunto magnam, idel iliquat asperup taspicil inus simporu menestios atibus 
ut excepe si desecab oreicatur, quia ium veliquas pellore strundae volupxsdstam 
dolore vollorectis dunt qui con remporum hil mo optature, et ellibero volusf pta 
quistis net quiatia della nonsed quosaperum quaection perchil igenditatia de re 
pro beaqui audit fuga. Teni uteni dentiur, qui occabore omnimi, od uts essedis 
ant hic to cusciunti de magnam volore num sani coria volo volorpos anducienis 
esequam, aut qui vel illaut quis sa volore, optatur ma sam asin con nihit, sque 
rehendi quodiciendis doluptas evelit voluptatur rem int aut vendemo loremssol 
uptaestiae et haribus quatqui cum earum vit exercil id es eos ame volorems ad 
moloria ndandendis dunt.
Offic tem iusaperferia vendipicae es nemporeic tem volupitate moluptatis andae 
nonet volumquam labor as aboremo blatur si optiberum antia voloribus, ium, sin-
cimusant antium quunt volupit, quam acid que od qui rem rest, simpost, volupidit 
aut eos quame ex eum aut aut modia is re nienda volendae. Ita simus eum ipis as 
et ulparch illitemque ni nos quaspit evel min erum eiur asped quo quaecto erum 
num, etur moluptatur aut quunt, comnis et at.
Expla es nem fugi num eum aut aut modia is re nienda volendae. Ita simus eum 
ipis as et ulparch illitemq.

Nom i cognom  
càrrec

Argentona, 7 d’abril 2018

Gran, 59 - 08310 Argentona - T. 937 974 900 - F. 937 970 800 / info@argentona.cat
www.argentona.cat

Format
DINA-4: 210 X 297 mm

Tipus de paper:
Cyclus Offset blanc de 80 grs

Símbol i composició tipogràfica:
Composició a caixa esquerra. Tipografia cos de 
text: Titillium web regular cos 10

Impressió
2 tintes: pantone 355 C i negre. El símbol anirá 
ampliat i fent caixa a la dreta, imprès 5% negre 
sobre fons blanc.

20 mm

20 mm

35 mm 30 mm
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Papereria Targetes

31 mm

46,5 mm

Ajuntament 
d’Argentona

Cara

Dors

Maria kauer
Servei de Gestió Econòmica

Gran, 59 - 08310 Argentona - BCN
937 97 49 00 | info@argentona.cat 
www.argentona.cat

Format
80 x 55 mm

Tipus de paper:
Offset allisat blanc de 250 grs

Símbol i composició tipogràfica:
Composició a caixa esquerra amb el logotip. Tipografia Titillium web regular / 
Titillium web semibold per a el nom de la persona e i Titillium web talic per 
l’organisme o el càrrec / Titillium web semibold per al web
Cos de text: 9 pt

Impressió
Cara: 2 tintes: pantone 355 C i negre. 
Dors: 1 tinta pantone 355 i vernìs ubi per el sìmbol. Pelicul·lades mate 2 cares
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Papereria Targetó

41,5 mm

22,5 mm Ajuntament 
d’Argentona

Gran, 59 - 08310 Argentona - BCN | 937 97 49 00 | info@argentona.cat  
www.argentona.cat

Format
A5 / 148 x 105 mm

Tipus de paper:
Offset allisat blanc de 250 grs

Símbol i composició tipogràfica:
Composició a caixa esquerra amb el logotip. Tipografia Titillium web regular / 
 Titillium web semibold per al web
Cos de text: 10 pt

Impressió
2 tintes: pantone 355 C i negre. 
Vernìs ubi per el sìmbol o impressió 5% negre. Pelicul·lades mate 2 cares
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Papereria Etiqueta i segells

Ajuntament 
d’Argentona

Ajuntament 
d’Argentona

Nom i cognoms
Adreça
Codi postal / Localitat

Format segells
1. 35 x 17
2. 30 x 32
3. 35 x 36
4. 35 x 26

Format etiqueta:
Mida: 70 x 70 mm
Tipus de paper:
Offset autoadhesiu blanc de100 grs
Impressió
2 tintes: pantone 355 C i negre. Composició alineada a l’esquerra text amb el 
logotip

1

 

Ajuntament d’Argentona             

Secretaria General                   

Data                                            

Ajuntament d’Argentona            

Departament de Cultura               

Conforme                                   

Data                                            

Ajuntament d’Argentona           

Compres i Contractacions                                          

2 3 4
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Papereria Firma email

Signatura logo / nom / adreça
Composició a caixa esquerra text amb el logotip  
Tipografia : Arial cos 8

Sempre hi haurà una linea puntejada de color 
verd de separació entre el missatge i el logo

Text del missatge
Tipografia Arial cos 9, alineada amb el simbol. 

Ajuntament 
d’Argentona

Anna dkue kaue
Gestió Ambiental

Gran, 59 
08310 Argentona - BCN 
937 97 49 00 
info@argentona.cat  
www.argentona.cat

Estimat ciutadà

Essim re, optiostion peliciis re, con eos aniaece stotaquam fugia quam andicaborrum eum estrum imet vide ne ex esciene plaborest platur, quat 
molorrorum invendu stionem susa etur sit as et as am, culparc hillab int et et fugia sunteces in eum et moditate cus prae ad quibus sendae. Et 
audanditis aut hTiur aut quamenimus cusa quosam resti cum autem. Et rerepta quundis es eiunt, con nem aut audictorae nat pel eos delessit 
volorrunt, nitionseque porem faccuptam cor andis dolecus cimagnatis rem qui aut enimeni squibus eatur sum re, offic te cusciatur si dipsum in-
cilla borera sin rem namusdaest ese denim a nes dis eaquid modiciet pe nossedi tiaecaes ratur acerunto doleni con ne omnimagnatus quaerum 
non pratusam nate debiti cus, sim eatas volor as nam, eossinv elluptati officiam quia nosanis providi assim as etur re pro min cor atibusciur adis 
volor ad quunt ipsapit iandignis cones et fugiae. Et lam, aut idita voluptae parum hitatestenes dolupta dolupta veligent reptatem quame cuptate 
mporum volut eumquiae nullum, offictas eos ma eumquat fuga. Essed quam quis molupturitis et, untotat si dollitate litate vere, eossequatiis in 
pereption rempor mo denda qui si sitatur?
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Elements promocionals Bossa de paper

Ajuntament d’Argentona

A
ju

nt
am

en
t 

d’
A

rg
en

to
na

Bossa de paper
320 x 400 mm
Impressió:
1 tinta
Pantone 355

.
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Elements promocionals Bossa de paper

Tassa
81 x 95 mm
Impressió:
Àrea d’impressió: 8 x 8 cm 1 tinta: Pantone 355

.

55 mm

81 mm

95 mm 80 mm
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Elements promocionals Bossa de paper

Samarreta
Samarreta de color verd amb mànigues i coll 
blanc i també es pot fer blanca amb màgiques i 
coll verd-

Impressió:
Amb serigrafia color blanc o pantone 355 si la 
samarret és blanca.

150 mm


