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1. Signe d’identitat 

Marca en color

Marca / logotip horitzontal (principal)

Negre sobre fons blanc

Marca / logotip vertical (secundari)

Colors corporatius Marca en positiu (negre) Marca en negatiu (negre)

Color corporatiu sobre fons amb grau 
de satruració d’entre 0 i 40%

Blanc sobre color corporatiu Color corporatiu sobre negre

Negre sobre sobre fons amb grau 
de satruració d’entre 0 i 40%

Blanc sobre fons amb grau 
de satruració superior al 40%

Blanc sobre negre

Color corporatiu sobre fons blanc

B B

A

A

B

2/3 B
A

A



31. Signatura de l’Espai Natural de Les Gavarres amb la Generalitat de Catalunya

Amb la identificació de la Generalitat de Catalunya d’un cos de lletra 12 o superior a 12.

Amb la identificació de la Generalitat de Catalunya d’un cos de lletra inferior a 12.

B

BB

A partir de  més de 110 mm aprox.

A partir de  menys de 95 mm aprox.

B

B

B

B

B/2

B/2

B/2

B/2

B

Negre sobre fons blanc

Color corporatiu sobre fons amb grau 
de satruració d’entre 0 i 40%

Blanc sobre color corporatiu Color corporatiu sobre negre

Negre sobre sobre fons amb grau 
de satruració d’entre 0 i 40%

Blanc sobre fons amb grau 
de satruració superior al 40%

Blanc sobre negre

Color corporatiu sobre fons blanc



41. Signatura de l’Espai Natural de Les Gavarres amb la Generalitat de Catalunya i el Consorci Gavarres

BB

B/2 B/2

B

B

B/2

B/2

B/2



51. Signatura de l’Espai Natural de Les Gavarres amb la Generalitat de Catalunya i el Consorci Gavarres

Negre sobre fons blanc

Color corporatiu sobre fons amb grau 
de satruració d’entre 0 i 40%

Blanc sobre color corporatiu Color corporatiu sobre negre

Negre sobre sobre fons amb grau 
de satruració d’entre 0 i 40%

Blanc sobre fons amb grau 
de satruració superior al 40%

Blanc sobre negre

Color corporatiu sobre fons blanc



6

Subtítol
Títol
Text complementari

2. Característiques principals de les publicacions

105x210 mm (portada/dors) 105x210 mm (portada/dors)
Signatura compartida

3,5 mm Logotips: alçada 9mm 

6,5 mm

8 mm

5 mm

5 mm 5 mm 5 mm

10 mm 7 mm

13 mm

8 mm

5 mm5 mm

5 mm

5 mm

Subtítol
Títol
Text complementari

Tipografia corporativa
Justificació a l’esquerra. 

HELVETICA
Diferents gruixos: regular, medium i bold

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 1234567890
(.,:;?¿!¡ ́’*@&®©-~€) áàéèíìïóòúùüç

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 1234567890
(.,:;?¿!¡ ́’*@&®©-~€) áàéèíìïóòúùüç

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 1234567890
(.,:;?¿!¡ ́’*@&®©-~€) áàéèíìïóòúùüç
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Dolmens
i menhirs
Ruta arqueològia 
a les Gavarres

Exposició
Història del suro 
a Cassà
Gener/Setembre 2022

2. Característiques principals de les publicacions

105x210 mm (exemples portada/dors)



82. Característiques principals de les publicacions

A4 210x297 mm (portada/dors)

Subtítol
Títol
Text complementari

Oferta 
pedagògica
Monitoratge, guies i visites

3,
5 

m
m

6,5 mm
5 mm

5 mm

10 mm10 mm 12 mm5 mm5 mm

9,5 mm9,5 mm
8 mm8 mm



92. Característiques principals de les publicacions

A4 210x297 mm (portada/dors)
Signatura compartida

Subtítol
Títol
Text complementari

3,
5 

m
m

6,5 mm
5 mm

5 mm

10 mm10 mm

Col·labora:

10 mm

12 mm

12 mm

5 mm5 mm 10 mm10 mm

9,5 mm9,5 mm

16 mm

8 mm8 mm

8 mm



102. Característiques principals de les publicacions

A5 148,5x210 mm (portada/dors)

Subtítol
Títol
Text complementari

V Jornades
Turisme sostenible
22 de juny de 2022

3,
5 

m
m

3,
5 

m
m

6,5 mm 6,5 mm
5 mm

5 mm 5 mm

10 mm 10 mm

3,5 mm 3,5 mm

7,6 mm 7,6 mm
8 mm 8 mm

12 mm



112. Característiques principals de les publicacions

Referència projecció 
Pantalla obertura
(power point)

Pantalla tancament

Pantalla tancament

Títol
Text complementari

Títol
Text complementari



122. Característiques principals de les publicacions

Referència projecció 
(power point)

Els Àngels
Senderisme

DestIquiatur eicillupta voluptin reri 
dolupta quo erovide ndebit maiossequi 
doluptaquam alicae. Minctatur magnihi-
tas dis esserum nesedit ex ex eum et 
imus dolorro quatur ab iumquatiatum 
culparu ntorendigent il ipsa quodign 
atustorero excero cus eatiate nonse-
quid molut inctempore.

Espai Natural Protegit de les Gavarres

Espai Natural Protegit de les Gavarres

Ref. apartat

Ref. apartat

Actuació 1
Veridere et quia volorrum rerum rem am que pra 
cum et voloreseque doluptatem experunte voies.

Actuació 2
Vat neue cosum aespic it apic tectotaquo cus int 
volendit, nimust andisci atiisitis intur, non peditas 
magnatur atem. 

Actuació 3
Rendaec turentota niscill uptatus, es de rendeni 
musapic iatur, optatemolum et valen 2025.

·2017:  Bere et quia volorrum rerum rem am que pra cum.

· 2018: Barpic tectotaquo cus int volendit, nimust andisci 
peditas magnatur atem. 

· 2019: Voxivel endaec turentota niscill uptatus, es de rendeni 
musapic iatur, optatemolum et eossitature.

· 2020: Comis batiisitis inturs non um illo con represequias 
sus assit qui. 

· 2021: Rurer veriem num de nis mi ulpa doloritium ut volupita-
quis eum sint harchilibus.

Taula resum personal



133. Tipologies de senyals

Ex. senyalització (450x450mm)

 

Inici/final itinerari 3

Km

3,5 1h 35’
2h 10’
2h 35’

6,5
8,5

temps

3Mirador 
Puig d’Arques

Reserva NaturalEspai 
Natural Protegit 
de les Gavarres



143. Tipologies de senyals

Ex. senyalització 
(450x900mm)



153. Tipologies de senyals

1800x450 mm
Ex. senyalització

900x900 mm (escala)
Ex. senyalització

450x200 mm
Ex. senyalització

Forum Ateniensis
Capea Nostrum

Aexequos
Quam Caterbus orbis
Ille dixat et Maximus

Mirador del Puig d’Arques
Panoràmica sud-est

Iram et nequam ester
casterbus dixat et neroa
factor factorum est
Tuis procebantur

Lorem ipsum planet
exit esequam canibus 
excerbam

Diram Exit Telequam
Ego Sumit

Espai Natural




