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Presentació

El Manual d’identitat visual (MIV) presenta un conjunt de nor-
mes que regulen els criteris gràfics bàsics de la identitat cor-
porativa de la Diputació de Girona.

També recull les pautes bàsiques d’aplicació de la marca en 
papereria, senyalització i altres elements institucionals. 

Complementen el MIV una sèrie d’annexos que tracten d’al-
tres aspectes més específics, relacionats amb la marca.

Objectius

L’objectiu principal del MIV és mantenir la continuïtat visual i el 
reconeixement de la marca de la Diputació de Girona i facilitar 
els criteris bàsics per usar-la correctament en les diferents 
aplicacions.

Així mateix, pretén garantir la coherència comunicativa i grà-
fica de la Diputació de Girona, i facilitar els criteris gràfics 
fonamentals de la marca de la Diputació de Girona a tots els 
professionals, interns i externs, que treballin en comunicació, 
publicitat, senyalització, disseny, edició, etc.

Destinataris

Les normes d’aquest Manual s’apliquen a totes les àrees, ser-
veis i oficines de la Diputació de Girona, així com als ens que 
en depenen.

També s’apliquen en les col·laboracions amb altres orga-
nismes o serveis externs. En aquest cas, cada àrea o ser-
vei implicat ha de vetllar per l’aplicació correcta de la marca 
d’acord amb les indicacions d’aquest Manual.

Responsabilitat

El MIV és promogut per l’Oficina de Difusió de la Diputació de 
Girona i està disponible en línia a: 

https://www.ddgi.cat/web/nivell/264/imatge-institucional

Consideracions 
prèvies

01
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La marca bàsica de la Diputació de Girona es compon de dos elements: 
el senyal i el logotip. El senyal consisteix en l’adaptació a una tinta de l’es-
cut heràldic original, i el logotip es construeix a partir de la denominació 
Diputació de Girona escrita en Helvetica Bold.

A continuació es detalla la normativa que regula la composició d’aquests 
dos elements i s’estableixen els criteris gràfics bàsics d’aplicació.

Normativa
02
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Des del mes d’abril de l’any 2000 la Diputació de Girona utilitza com a se-
nyal del president l’escut heràldic següent, dissenyat per Xavier Roqueta 
(Diputació de Girona / Oficina de Difusió). 

L’ús de l’escut heràldic està reservat exclusivament al president de la Di-
putació de Girona. 

A continuació se’n mostren les versions en color i a una tinta:

VERSIÓ EN COLOR

VERSIÓ A UNA TINTA

2.1  
Elements bàsics 
d’identificació

2.1.1  
El senyal del president

L’escut heràldic
Descripció del senyal 
del president
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La descripció de l’escut d’armes, segons Armand de Fluvià, conseller he-
ràldic i assessor d’heràldica i genealogia de Catalunya, és la següent:

«Escut caironat: d’or, 4 pals de gules amb un escussó caironat vairat d’ar-
gent i de gules; la bordadura, de gules i d’or. Per timbre, una corona mural 
de província».

2.1  
Elements bàsics 
d’identificació

2.1.1  
El senyal del president

L’escut heràldic
Descripció del senyal 
del president

Corona mural de nou torres
(provincial o de diputació catalana)

Quatre pals sobre camp d’or
(senyal reial català)

Bordadura quarterada de gules i d’or
(provincial o de diputació catalana)

Escussó amb vairat d’argent 
i de gules (senyal de la capital)
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El senyal d’ús ordinari es construeix a partir de l’adaptació a una tinta de 
l’escut heràldic de la Diputació de Girona. De manera predeterminada, el 
senyal s’ha de reproduir en el color vermell corporatiu: Pantone 1805. 

Es reserva l’ús d’aquest senyal a tota l’estructura organitzativa de la Diputació 
de Girona i a tots els seus ens dependents.

2.1  
Elements bàsics 
d’identificació

2.1.2  
El senyal

El senyal d’ús ordinari
El senyal en color
Reducció del senyal
Usos incorrectes 
del senyal

https://www.ddgi.cat/web/nivell/264/s-0/
imatge-institucional#logos-diputacio
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Per mantenir la coherència visual del senyal s’estableixen les variants cro-
màtiques següents:

— Sobre fons blanc o gris amb un grau de saturació d’entre el 0 % i el 
40 %, el senyal s’ha de reproduir en color vermell corporatiu o negre.

— Es reserva la reproducció del senyal en blanc als fons de color vermell 
corporatiu, negre o gris amb un grau de saturació superior al 40 %.

Per a més informació sobre els codis de colors, consulteu l’apartat 2.3.1, 
«Els colors corporatius».

2.1  
Elements bàsics 
d’identificació

2.1.2 
El senyal

El senyal d’ús ordinari
El senyal en color
Reducció del senyal
Usos incorrectes 
del senyal
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El senyal de la Diputació de Girona es pot reproduir en diferents mides, 
que es fixen d’acord amb l’alçària. 

La màxima reducció possible del senyal s’estableix en 5 mm d’alçària, tal 
com es mostra a continuació. 

2.1  
Elements bàsics 
d’identificació

2.1.2  
El senyal

El senyal d’ús ordinari
El senyal en color
Reducció del senyal
Usos incorrectes 
del senyal

5 mm
Màxima reducció 

possible del senyal

18 mm

50 mm
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A l’hora d’aplicar el senyal no es permet cap modificació ni distorsió (allar-
gant-lo o eixamplant-lo), ja que es desvirtua i es malmet la identitat gràfica, 
i es perd la simetria i la proporcionalitat del senyal.

2.1  
Elements bàsics 
d’identificació

2.1.2 
El senyal

El senyal d’ús ordinari
El senyal en color
Reducció del senyal
Usos incorrectes 
del senyal
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El logotip bàsic Diputació de Girona es construeix amb la tipografia Helve-
tica Bold. El logotip sempre ha d’anar acompanyat del senyal.

Ha d’estar compost tal com es mostra a continuació.

2.1  
Elements bàsics 
d’identificació

2.1.3  
El logotip

Composició del logotip
Tipografia del logotip
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Al logotip bàsic, compost per la denominació Diputació de Girona, s’utilit-
za la lletra Helvetica Bold.

Al logotip amb variants de la marca, en què consten àrees, serveis, etc., 
s’utilitza la lletra Helvetica Regular.

2.1  
Elements bàsics 
d’identificació

2.1.3 
El logotip

Composició del logotip
Tipografia del logotip

Helvetica Bold

Helvetica Regular
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La marca bàsica de la Diputació de Girona consta del conjunt format pel 
logotip i el senyal. Entre les versions normalitzades de la marca s’accepta 
la composició a caixa esquerra o centrada, amb el logotip a un o dos 
nivells en tots dos casos, tal com s’indica a la il·lustració inferior. Preferent-
ment, s’han d’utilitzar les versions de la marca a un nivell. 

En les composicions a caixa esquerra, el senyal se situa a l’esquerra del 
text a una distància igual a l’alçària del logotip a un nivell, és a dir, en una 
sola línia.

En les composicions centrades, el senyal se situa sobre el text, a una dis-
tància igual a l’alçària del logotip a un nivell.

Elements de la marca 
i disposició
Interlineat
Longitud màxima

2.2  
La marca

2.2.1 
Composició de la marca

VERSIONS A UN NIVELL

VERSIONS A DOS NIVELLS

https://www.ddgi.cat/web/nivell/264/s-0/
imatge-institucional#logos-diputacio
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La marca pot anar acompanyada dels diferents nivells orgànics de la ins-
titució (àrea, servei, oficina, etc.), si l’aplicació ho requereix.

El primer nivell d’informació correspon al logotip de la Diputació.

El segon nivell d’informació ha de contenir la denominació de l’àrea cor-
responent, col·locada just a sota del logotip. S’escriu en Helvetica Light i 
en un cos de text corresponent a 2/3 del logotip.

Al tercer nivell d’informació hi consta el nom del servei, oficina, etc., escrit 
en Helvetica Bold i en el mateix cos de text que l’àrea. Aquest nivell sem-
pre ha d’anar acompanyat de la denominació de l’àrea.   

Tot seguit es mostren diverses possibilitats de composició. 

2.2  
La marca

2.2.1 
Composició de la marca

Elements de la marca 
i disposició
Interlineat
Longitud màxima

Àrea de Presidència
Àrea de Presidència

Gabinet de Presidència
Àrea de Presidència Àrea de Presidència

Gabinet de Presidència
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La longitud màxima de les línies de text de les composicions de la marca 
amb els diferents nivells orgànics es fixa calculant cinc vegades l’amplada 
del senyal, segons es mostra a la il·lustració.

Les línies de text no poden superar aquesta amplada màxima establerta.

Quan es parteix una expressió tipogràfica s’ha de procurar que les prepo-
sicions i les conjuncions sempre estiguin al començament de línia.

Elements de la marca 
i disposició
Interlineat
Longitud màxima

2.2  
La marca

2.2.1 
Composició de la marca

La longitud màxima 
de la línia és cinc vegades 
l’amplada del senyal. Àrea de Presidència

Gabinet de Presidència
Àrea de Presidència
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La marca bàsica normalitzada en color de la Diputació de Girona està 
formada pel senyal en color vermell corporatiu (Pantone 1805) i el logotip 
en negre, tal com es mostra a continuació. Per a més informació sobre els 
codis de colors, consulteu l’apartat 2.3.1, «Els colors corporatius».

La marca en color s’ha d’aplicar sobre fons blanc o amb un grau de satu-
ració d’entre el 0 % i el 40 %.

2.2  
La marca

2.2.2 
La marca en color

Versió en color
Versió a una tinta
Usos incorrectes

https://www.ddgi.cat/web/nivell/264/s-0/
imatge-institucional#logos-diputacio
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En els casos en què es requereixi l’ús de la marca a una tinta hi ha tres 
versions cromàtiques possibles (blanca, vermella i negra), segons el fons.

— Sobre fons blanc o gris amb un grau de saturació d’entre el 0 % i el 40 %, 
la marca es reprodueix íntegrament en color vermell corporatiu o negre.

— Es reserva la reproducció de la marca en blanc als fons de color vermell 
corporatiu, negre o gris amb un grau de saturació superior al 40 %.

Per a més informació sobre els codis de colors, consulteu l’apartat 2.3.1, 
«Els colors corporatius».

Versió en color
Versió a una tinta
Usos incorrectes

2.2  
La marca

2.2.2 
La marca en color

https://www.ddgi.cat/web/nivell/264/s-0/
imatge-institucional#logos-diputacio
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No es permet cap versió cromàtica diferent de les especificades en aquest 
Manual d’identitat visual. 

A continuació es mostren alguns exemples simulats d’errors comuns en 
l’aplicació cromàtica de la marca.

2.2  
La marca

2.2.2 
La marca en color

Versió en color
Versió a una tinta
Usos incorrectes



 24Manual
d’identitat visual

El color bàsic de reproducció del senyal de la Diputació de Girona en la 
majoria de les aplicacions és el vermell (Pantone 1805). Per això es con-
cep com a color corporatiu de la institució. Els colors secundaris són el 
blanc i el negre.

A continuació es detallen les diferents conversions d’aquests colors se-
gons el sistema de reproducció utilitzat.

CMYK (suports brillants): 0/92/100/23
CMYK (suports mats): 0/94/94/6
RGB: 189/39/22
Hexagesimal: #bd2716
Ral: 3020

CMYK: 0/0/0/100
RGB: 0/0/0
Hexagesimal: #000000
Ral: 9005

2.3  
El color

2.3.1 
Els colors corporatius

Pantone 1805

Pantone Process Black
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La tipografia institucional de la Diputació de Girona és l’Helvetica en totes 
les seves variants: Light, Light Oblique, Regular, Oblique, Bold, Bold Obli-
que, Black i Black Oblique.

2.4  
La tipografia

2.4.1 
La tipografia institucional

Helvetica Bold
Helvetica Bold Oblique

Helvetica Light
Helvetica Light Oblique

Helvetica Black
Helvetica Black Oblique

Helvetica Regular
Helvetica Oblique
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La identificació de la marca de la Diputació de Girona preveu quatre pos-
sibles versions: la versió a caixa esquerra i la versió centrada amb el logo-
tip a un o dos nivells en tots dos casos.

Totes les versions s’han de compondre tal com s’especifica a l’apartat 
2.2.1, «Composició de la marca», i com es mostra a continuació.

2.5  
Identificacions

2.5.1 
Identificació bàsica

Identificació bàsica
Àrees i serveis
Programes amb identitat 
pròpia

VERSIONS A UN NIVELL

VERSIONS A DOS NIVELLS

https://www.ddgi.cat/web/nivell/264/s-0/
imatge-institucional#logos-diputacio
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La identificació bàsica la constitueixen totes les identificacions possibles 
de l’estructura orgànica de la Diputació de Girona, amb totes les àrees, 
serveis i oficines integrats en l’estructura organitzativa de la institució.

Aquestes identificacions han de seguir les normes de composició esta-
blertes a l’apartat 2.2.1, «Composició de la marca».

[Nom de l’àrea]

2.5  
Identificacions

2.5.2 
Àrees i serveis

Identificació bàsica
Àrees i serveis
Programes amb identitat 
pròpia

[Nom de l’àrea]
[Nom del servei o l’oficina]

[Nom de l’àrea]

[Nom de l’àrea]
[Nom del servei o l’oficina]

NIVELL 2: ÀREA

NIVELL 3: SERVEI O OFICINA
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Els programes de la Diputació de Girona amb identitat pròpia han d’har-
monitzar la seva marca amb la de la Diputació de Girona, segons els crite-
ris que s’estableixen a continuació per mitjà de diferents exemples.

2.5  
Identificacions

2.5.3 
Programes amb identitat pròpia

Identificació bàsica
Àrees i serveis
Programes amb identitat 
pròpia

EXEMPLE DE LOGOTIP 1

EXEMPLE DE LOGOTIP 2

b × 1,5

b × 1,5
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Pautes
bàsiques
d’aplicació

03
A continuació es donen unes pautes que tenen per objecte mantenir la 
continuïtat visual i el reconeixement de la marca «Diputació de Girona» 
en els documents bàsics de papereria, de comunicacions electròniques i 
senyalitzacions.

Aquestes pautes afecten la composició i adaptació de la marca a papers 
de carta, sobres, segells, targetes, bosses, signatures de correu electrò-
nic, senyalització interior i exterior i retolació de vehicles.

Complementen aquestes pautes els annexos que regulen altres as-
pectes específics relacionats amb la marca.
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3.1  
Papereria

3.1.1 
Papereria del president

El paper de carta
El sobre

El paper de carta del president ha de dur el senyal reservat al president 
conjuntament amb el logotip de la denominació El president de la Diputació 
de Girona, compost en versaletes. El paper ha de ser verjurat i de color cru.

L’escut i el text han d’anar centrats i compostos sobre el paper tal com es 
mostra a continuació.

Format: 
210 × 297 mm
Mostra:
a 55 %
Unitat de mesura: 
mm
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El sobre del president ha de dur el senyal reservat al president, compost 
de la mateixa manera que el paper de carta. El sobre, com el paper de 
carta, ha de ser verjurat i de color cru.

La marca s’aplica a la part del darrere del sobre, amb les dimensions i la 
posició que s’assenyala a continuació.

Format: 225 × 115 mm
Mostra: a 70 %
Unitat de mesura: mm

3.1  
Papereria

3.1.1 
Papereria del president

El paper de carta
El sobre



 34Manual
d’identitat visual

Tot seguit es mostra una plantilla de paper de carta amb la identificació de 
l’àrea i del servei o oficina.

3.1  
Papereria

3.1.2 
Papereria per a serveis i programes

Àrees, serveis i oficines 
de la Diputació
Programes i campanyes 
amb identitat pròpia

Format: 
210 × 297 mm
Mostra: 
a 55 %
Tipografia: 
Helvetica Regular
Cos del text: 
11 punts
Unitat de mesura: 
mm

Límit del text
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Tot seguit es mostra una plantilla de paper de carta amb l’exemple de la 
marca d’un programa amb identitat pròpia.

3.1  
Papereria

3.1.2 
Papereria per a serveis i programes

Àrees, serveis i oficines 
de la Diputació
Programes i campanyes 
amb identitat pròpia

Format: 
210 × 297 mm
Mostra:
a 55 %
Tipografia: 
Helvetica Regular
Cos del text: 
11 punts
Unitat de mesura:
mm

Límit del text
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Tot seguit es mostra una plantilla de paper de carta per a sobre americà.

El cos de text de la carta ha d’anar preferentment en Helvetica, i en el cas 
que no sigui possible, en Arial.

3.1  
Papereria

3.1.3 
Paper de carta

Per a sobre americà
Per a sobre amb finestra
Segon full
Amb textos secundaris

Format: 
210 × 297 mm
Mostra: 
a 55 %
Tipografia: 
Helvetica Regular
Cos del text: 
11 punts
Unitat de mesura: 
mm

Límit del text
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Tot seguit es mostra una plantilla de paper de carta per a sobre amb finestra.

El cos de text de la carta ha d’anar preferentment en Helvetica, i en el cas 
que no sigui possible, en Arial

Format: 
210 × 297 mm
Mostra: 
a 55 %
Tipografia: 
Helvetica Regular
Cos del text: 
11 punts
Unitat de mesura:
mm

3.1  
Papereria

3.1.3 
Paper de carta

Per a sobre americà
Per a sobre amb finestra
Segon full
Amb textos secundaris

Límit del text
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.Lorem 
ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, quis nostrud. 

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem 
ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex. Duis autem vel eum 
iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, 
cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.Lorem 
ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod. 

Tot seguit es mostra una plantilla del segon full d’una carta.

El cos de text de la carta ha d’anar preferentment en Helvetica, i en el cas 
que no sigui possible, en Arial.

Format: 
210 × 297 mm
Mostra: 
a 55 %
Tipografia: 
Helvetica Regular
Cos del text: 
11 punts
Unitat de mesura: 
mm

3.1  
Papereria

3.1.3 
Paper de carta

Per a sobre americà
Per a sobre amb finestra
Segon full
Amb textos secundaris

Límit del text
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Tot seguit es mostra una plantilla de paper de carta amb textos secundaris.

El cos de text de la carta ha d’anar preferentment en Helvetica, i en el cas 
que no sigui possible, en Arial.

3.1  
Papereria

3.1.3 
Paper de carta

Per a sobre americà
Per a sobre amb finestra
Segon full
Amb textos secundaris

Format: 
210 × 297 mm
Mostra:
a 55 %
Tipografia: 
Helvetica Regular
Cos del text: 
11 punts
Unitat de mesura:
mm

Límit del text
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Tot seguit es mostra una plantilla de la part frontal d’un sobre americà.

Format: 225 × 115 mm
Mostra: a 75 %
Unitat de mesura: mm

3.1  
Papereria

3.1.4 
Sobres i bosses

Sobre americà
Sobre americà amb finestra
Sobre A5
Bossa
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Format: 225 × 115 mm
Mostra: a 75 %
Unitat de mesura: mm

Tot seguit es mostra una plantilla de la part frontal d’un sobre amb finestra.

3.1  
Papereria

3.1.4 
Sobres i bosses

Sobre americà
Sobre americà amb finestra
Sobre A5
Bossa
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Tot seguit es mostra una plantilla de la part frontal d’un sobre A5.

Format: 230 × 160 mm
Mostra: a 45 %
Unitat de mesura: mm

3.1  
Papereria

3.1.4 
Sobres i bosses

Sobre americà
Sobre americà amb finestra
Sobre A5
Bossa
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Tot seguit es mostra una plantilla de la part frontal d’una bossa.

Format: 353 × 250 mm
Mostra: a 45 %
Unitat de mesura: mm

3.1  
Papereria

3.1.4 
Sobres i bosses

Sobre americà
Sobre americà amb finestra
Sobre A5
Bossa
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Tot seguit es mostren les tres versions de segells possibles de la Diputació 
de Girona.

La primera i la segona versió reprodueixen la marca bàsica. La tercera 
versió mostra l’exemple de la composició de la marca amb la denominació 
d’un servei o oficina.

VERSIÓ 1
Segell rectangular 
de la Diputació de Girona 
Format: 43 × 19 mm

VERSIÓ 2
Segell circular 
de la Diputació de Girona
Format: 27,5 × 27,5 mm

VERSIÓ 3
Segell circular d’una oficina 
o servei
Format: 27,5 × 27,5 mm

3.1  
Papereria

3.1.5 
Segells

Segells de la Diputació 
de Girona
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Tot seguit es mostra una plantilla d’una targeta individual.

Format: 
85 × 55 mm
Mostra: 
a 100 %
Tipografia: 
Helvetica Light 
i Helvetica Bold
Cos del text: 
7 punts
Unitat de mesura: 
mm

3.1  
Papereria

3.1.6 
Targetes

Targeta individual
Targeta gran



 46Manual
d’identitat visual

Tot seguit es mostra una plantilla d’una targeta gran.

Format: 
150 × 105 mm
Mostra: 
a 100 %
Tipografia: 
Helvetica Light 
i Helvetica Bold
Cos del text: 
10 punts
Unitat de mesura: 
mm

3.1  
Papereria

3.1.6 
Targetes

Targeta individual
Targeta gran
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La signatura dels correus electrònics del personal de la Diputació de Giro-
na s’ha d’adequar a l’estil gràfic que es mostra a continuació.

El servei de Noves Tecnologies de la Diputació de Girona facilita la sig-
natura electrònica a tot el personal, amb les dades identificatives corres-
ponents.

3.2  
Signatura

3.2.1 
Signatura de correus electrònics

[Cos de text del correu electrònic]
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Els senyals interiors de les dependències de la Diputació es construeixen 
amb estructures murals modulars.

En la senyalització de despatxos, lavabos, ascensors, etc. cal utilitzar una 
estructura quadrada d’aproximadament 20 × 20 cm. 

La tipografia que cal utilitzar en els senyals interiors ha de ser de la família 
Helvetica, en les variants Bold i Light.

3.3  
Senyalització

3.3.1 
Senyalització interior

Senyals interiors
Directoris interiors

Format: 200 × 200 mm
Mostra: a 18 %
Unitat de mesura: mm
Tipografia: Helvetica Bold i Light
Cos de la tipografia: 75 punts
Interlineat: 75 punts
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En la senyalització de grans proporcions, com els directoris interiors, s’ha 
de recórrer a mòduls de mides adequades a la quantitat d’informació que 
hagin de contenir, sempre mantenint el mateix estil gràfic normatiu.

3.3  
Senyalització

3.3.1 
Senyalització interior

Senyals interiors
Directoris interiors

Lí
m

it 
de

l t
ex

t

Lí
m

it 
de

l t
ex

t
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La senyalització exterior de la Diputació de Girona es compon, preferent-
ment, sobre fons blanc o clar, d’uns 450 × 450 mm. Sobre aquesta super-
fície s’imprimeix la informació corresponent. 

Quan no sigui possible aquest sistema de senyalització, es pot optar per 
un fons del color vermell corporatiu de la Diputació (Pantone 1805) que 
contingui la informació necessària i la marca o les marques corresponents 
en color blanc.

3.3  
Senyalització

3.3.2 
Senyalització exterior

Versions de senyalització
Ubicació de les signatures

VERSIÓ 1
Fons blanc
Format: 450 × 450 mm

VERSIÓ 2
Fons vermell corporatiu
Format: 450 × 450 mm
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A la senyalització exterior, el logotip de la Diputació de Girona se situa a la 
part inferior, centrat en relació amb el contingut.

En els casos que es requereixin dues signatures, totes dues han d’anar 
centrades a la part inferior sempre que sigui possible.

3.3  
Senyalització

3.3.2 
Senyalització exterior

Versions de senyalització
Ubicació de les signatures

Format: 
450 × 450 mm
Mostra: 
a 12 %

Format: 
450 × 450 mm
Mostra: 
a 12 %

SENYALITZACIÓ EXTERIOR AMB DUES SIGNATURES

SENYALITZACIÓ EXTERIOR AMB UNA SIGNATURA
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Tots els vehicles de la Diputació de Girona s’han de retolar a les dues 
portes davanteres, la part frontal i la part posterior.

A la part frontal s’ha de reproduir la marca bàsica de la Diputació, centra-
da sempre que sigui possible.

A la part posterior dreta del vehicle s’ha de col·locar el senyal de la Dipu-
tació. Si no és possible, s’ha de centrar el senyal al parabrisa del vehicle.

Les dues portes davanteres han de portar la marca bàsica de la Diputació 
de Girona o, si escau, la marca bàsica amb el servei (sense l’àrea).

3.4 
Vehicles

3.4.1 
Retolació de vehicles

Criteris generals 
de retolació amb vinil
Aplicació en turismes
Aplicació en furgonetes

PART ANTERIOR DEL VEHICLE 
Centrat sempre que sigui possible.

PART POSTERIOR DEL VEHICLE 
A la dreta quan sigui possible.

PORTES DEL DAVANT 
La marca bàsica o, si escau, la marca del 
servei a la porta del conductor i a la del copilot.
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Tot seguit es mostra la retolació corporativa que s’ha d’aplicar a un turisme.

3.4 
Vehicles

3.4.1 
Retolació de vehicles

Criteris generals 
de retolació amb vinil
Aplicació en turismes 
Aplicació en furgonetes
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Tot seguit es mostra la retolació corporativa que s’ha d’aplicar a una 
furgoneta.

3.4 
Vehicles

3.4.1 
Retolació de vehicles

Criteris generals 
de retolació amb vinil
Aplicació en turismes
Aplicació en furgonetes










