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La Diputació de Barcelona, mitjançant el Pla «Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019», desplega un conjunt 
d’accions de cooperació amb els ens locals de la 
demarcació, destinades a fomentar polítiques públiques 
de qualitat i a impulsar el treball en xarxa. 

En els senyals d’obres d’aquestes accions cal preveure la 
presència de la marca corporativa de la Diputació de 
Barcelona i la dels ens locals que en són responsables, en 
els termes establerts per les Instruccions de gestió 
d’actuacions derivades del Pla.

Hi ha dos models de disseny: el model A, el senyal preferent, i el 
model B, que cal utilitzar quan, per motius d’espai, no es pot fer 
servir el model A.

Disseny

A la part superior      de tots dos models es reserva una franja 
de color Pantone 201 C o C25 M96 Y73 K18, en la qual 
s’insereixen el logotip de la Diputació de Barcelona i el logotip de 
l’ens local, en aquest ordre. S’ha d’utilitzar la versió horitzontal 
negativa (logotip en blanc) de tots dos logotips.

La informació sobre l’obra que es duu a terme      amb el 
suport de la Diputació es posa a l’espai central, i també va escrita 
en color pantone 201 C o C25 M96 Y73 K18. La tipogra�a ha de 
ser preferentment Helvetica Neue LT Std Heavy, o si no, Arial 
Bold.

A la part inferior del senyal      es posa el tancament:          
Pla «Xarxa de Governs Locals 2016-2019».

A la part inferior esquerra, a més, es pot posar el logotip del 
constructor o d’alguna altra institució, així com altra informació

El títol de les actuacions ha de ser breu i no duu punt �nal.

Els noms de les actuacions i els projectess s’escriuen amb 
minúscula, excepte la primera paraula. Exemples: 
     Projecte de remodelació de l’avinguda de Catalunya
     Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM)

Les sigles i els símbols no duen punts. Exemples:
     Obres de millora del ferm de la carretera BV-000 entre el
     PK 00 i el PK 00
     Remodelació del CAP del barri del centre, etc.

Les abreviatures més usuals relatives a les adreces són: 
av. (avinguda)
c. o c/ (carrer)
ctra. (carretera)
ptge. (passatge) 
pl. (plaça)
pg. (passeig)
trav. (travessera)

Materials

Senyal: llata de ferro galvanitzat, de gruix no deformable, o 
d’alumini extrudit, de gruix estàndard.

Suports verticals: tub o per�l de ferro galvanitzat. (L’alçada �nal 
del senyal dependrà de l’alçada d’aquests tubs, i en tot cas ha de 
garantir una visibilitat òptima).

Vinilat

Vinil imprès en quadricromia, mat i adhesiu col·locat sobre el 
senyal.

El senyal s’ha de col·locar sempre en un lloc ben visible, i ha de 
complir la normativa municipal vigent sobre la via pública i sobre les 
normes de seguretat.

INSTRUCCIONS DE DISSENY

UBICACIÓ DEL SENYAL INSTRUCCIONS DE PRODUCCIÓ

CRITERIS DE REDACCIÓ

CONTACTE

MODEL MODEL

El Gabinet de Premsa i Comunicació és el referent per a qüestions de disseny. Si necessiteu el document 
complet de la plantilla del senyal, envieu un correu electrònic a senyalitzacio@diba.cat. En aquesta adreça 
també podeu demanar ajuda per a dissenyar el vostre senyal o per a consultar altres opcions de producció.
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d’interès que l’ens local consideri oportú. Aquests logotips hauran 
d’anar en la seva versió horitzontal a una tinta.

El fons del senyal       va en color pantone 115 C o C5 M20 Y90 K0. 
A la part inferior esquerra anirà, en gran, l’imagotip del logotip de la 
Diputació de Barcelona en color pantone 106 C o C0 M0 Y80 K0.

Les característiques tècniques comunes per als dos models 
son les següents:

Mides

Model A: 220 x 157,5 cm 

Model B: 160 x 175 cm

Característiques grà�ques

Arxiu i programa: format PDF editable, que es pot tractar amb 
l’Adobe Acrobat Professional, l’Adobe Illustrator o l’Adobe InDesign.

Tipogra�a: Helvetica Neue LT Std Heavy, o si no, Arial Bold.
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