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article 1 Classificació dels elements arquitectònics 

 
Els diferents elements arquitectònics de les façanes s’han desglossat i classificat de la manera 
següent:  

1. Façana principal:  
revestiment de la façana de major superfície, que serà el tancament amb el color 
dominant de l’edificació. També s’inclou en aquest grup els tancaments de mitgera 
sempre que sigui vista.  

2. Elements secundaris:  
elements arquitectònics secundaris com cornises, forjats en voladiu o balconeres, 
estructura portant vista, franges horitzontals o verticals, etc. Es pot incloure en aquest 
grup, si es creu convenient, el revestiment de la façana en planta baixa i cossos sortints 
tancats, sempre que la seva superfície no sobrepassi el 30% de la total.  

3. Emmarcaments d’obertures:  
llindes i laterals d’obertures. A més d’una franja perimetral d’amplada de 15 a 30 cm 
que delimita, a vegades, les pròpies obertures de la façana.  

4. Tancaments practicables:  
portes, finestres, porticons i persianes integrades a l’arquitectura.  

5. Serralleria:  
correspon a elements metàl·lics, principalment reixes i baranes.  

Cal tenir present també uns altres elements arquitectònics com les canals i baixants i les 
persianes externes enrotllables, el color dels quals es defineix a l’apartat 3 de l’estudi.  
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article 2 Disposicions generals  

Prenent com a model de possibles combinacions cromàtiques les fitxes corresponents a 
Combinacions cromàtiques, s’admet qualsevol combinació tenint en compte que:  

- Només s’admet un color per grup d’element arquitectònic. És a dir, la façana principal 
ha de ser d’un sol color i si té elements secundaris han de ser tots d’un mateix color, de 
la mateixa manera que la resta d’elements arquitectònics descrits anteriorment.  

- En el cas que el color de la façana principal (1) i els elements secundaris (2) siguin 
diferents, el canvi de color entre els dos elements arquitectònics es farà coincidir, 
sempre que es pugui, amb algun element arquitectònic horitzontal o inici i final d’un de 
vertical de la pròpia façana (línia de forjat, balconeres, ràfecs, obertures, etc.)  

- Quan s’inclogui el revestiment de la façana en planta baixa dins el mateix grup de 
façana principal (1) es podrà pintar un sòcol en planta baixa del color que li 
correspongui als elements secundaris (2). Aquest sòcol serà una franja inferior al llarg 
de tota l’amplada de façana de fins a 1,20 metres d’alçada seguint els criteris cromàtics 
establerts.  

- El grup de gamma de color de la façana principal (1) s’ha de procurar que no sigui el 
mateix que el de les façanes adjacents.  

- Quan es vulguin fer emmarcaments d’obertures (3) hauran de ser del color que li 
correspongui segons la carta cromàtica adjunta. Quan no es facin s’entén que tindran 
el mateix color que la façana.  

- Els tancaments practicables (4), sempre que siguin nous o de substitució, hauran de 
complir estrictament la carta cromàtica que li pertoqui. En el cas que aquests elements 
siguin existents s’admetrà la conservació del color.  

- El tractament de les mitgeres es farà amb el mateix acabat que la façana principal o 
amb envà pluvial a partir de plaques llises (no s’admetrà la placa ondulada). En 
ambdós casos l’acabat cromàtic es farà amb el color que s’hagi aplicat a la façana 
principal (1) de l’edificació.  

Quan es proposi la utilització d’altres colors en algun element arquitectònic serà el tècnic 
competent de l’ajuntament qui doni el vist-i-plau per a la seva aplicació.  

En el cas de conjunts s'aplicaran aquest criteris a cada edificación per separat, donat que els 
colors de la carta no tenen problemas de combinación entre ells. Així les diverses façanes d'un 
conjunt poden variar la tonalitat accentuant l'identitat de cada casa. 
 

article 3 Carta cromàtica genèrica de façanes 

En les següents pàgines s'adjunta la carta cromàtica en la que es referencíen els colors segons 
el sistema de codificació NCS, Natural Color System ®. Aquest codi de color serà el 
normatiu. 
També es codifica i es representa segons el codi d'impressió RGB. Aquesta visualització no es 
normativa ja que depèn de la qualitat de l'impresora amb le que ha sigut reproduït. 
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ELEMENTS PRINCIPALS 
 

NCS RGB COLOR 

0300-N 255-255-255  

0510-R60B   244 241 251  

1005-R50B   231 226 230  

2000-N 216 216 215  

1020-Y70R 255 193 166  

1020-Y80R 255 200 179  

0510-Y20R 255 240 189  

0515-Y20R 255 234 177  

1040-Y10R 255 213 102  

0530-Y20R 255 209 122  

0530-Y40R 255 195 136  

1040-Y30R 254 186 111  

2040-Y20R 235 171 87  

S 2020-Y40R 213-165-118  

S 2020-Y50R   218 164 125  

S 2020-Y30R   221 178 126  

S 1515-Y70R   240 196 170  

S 2020-Y50R   218 164 125  

S 2010-Y20R   201 184 146  

S 2010-Y70R   209 175 158  

S 1505-Y50R   233 219 203  

2030-Y80R 222 136 117  

0520-G40Y 241 248 203  

1040-G50Y 220 234 110  

1010-G30Y 230 239 208  

0520-R50B 248 227 247  

0525-R70B 215 224 245  

S 1510-R80B 197 209 219  
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ELEMENTS SECUNDARIS 
 

NCS RGB COLOR 

3010-Y80R 173 149 140  

3020-Y70R 183 131 111  

3020-Y50R 187 136 107  

2030-Y80R 222 136 117  

2030-G50Y 174 189 113  

3010-B90G 146 169 158  

1510-R80B 197 209 219  

3010-R80B 141 152 159  

3000-N 192 191 190  

4000-N 165 165 164  

5000-N 142 142 141  

 
 
 
 
EMMARCAMENTS OBERTURES 
 

NCS RGB COLOR 

0500-N 252 252 251  

2000-N 216 216 215  

3000-N 192 191 190  

4000-N 165 165 164  

5000-N 142 142 141  

S 0300-N   255 255 255  

S 0907-Y70R   247 228 209  

S 1030-R80B   182-212-237  

S 1515-Y70R   240 196 170  
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FUSTERIES 
 
3000-N 192 191 190  

4000-N 165 165 164  

5000-N 142 142 141  

S 5020-Y60R   132 83 65  

S 5020-Y70R   131 78 63  

S 7005-Y80R   73 62 58  

S 4020-R90B   92 115 132  

S 7010-G10Y   57 81 58  

5040-Y30R 136 82 41  

7020-Y30R 76 44 21  

 
 
 
 
SERRALLERIA 
 

NCS RGB COLOR 

7000-N 96 96 94  

7500-N 84 84 82  

8000-N 67 66 65  

 
 




