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Introducció 

El Manual d’Imatge Visual respon a la necessitat d'assegurar la correcta aplicació dels elements de 

la identitat visual corporativa de l’Ajuntament de Molins de Rei. Es desenvolupa després d'un 

programa de disseny estudiat i planificat per professionals externs, per traduir la personalitat de 

l'Ajuntament de Molins de Rei, dotant-la d'una imatge visual pròpia i ben diferenciada.  

  

El Manual configura el conjunt de normes que regulen l'ús i aplicació de la identitat en els elements 

comunicatius de l’organització. És el document en què es dissenyen les línies mestres de la imatge 

de la Institució, es defineixen les normes que s'han de seguir per imprimir el logotip en els diferents 

suports interns i externs i especialment aquells que es mostraran a la ciutadania.  

  

El manual descriu els signes gràfics i elements comunicatius escollits per l’Ajuntament de Molins 

de Rei per mostrar la seva imatge així com totes les seves possibles variacions : forma , color , 

mida , etc . S'explica la seva forma, oportunitat i lloc d'utilització mitjançant la inclusió d'exemples 

gràfics . El manual d'identitat és per tant, un document normatiu que ha de guiar les actuacions de 

la institució en matèria d'identitat corporativa. Però, sobretot , és un manual de consulta a què s'ha 

d'acudir per conèixer les possibilitats gràfiques de la imatge visual de l’organització 

  

Amb l'adequat ús dels elements d'aquest manual s'aconseguirà preservar la identitat visual de la 

Institució i augmentar el grau de record simbòlic de cadascun dels seus elements per part de la 

ciutadania de Molins de Rei. 

  

Els casos especials o que ofereixin dubtes, caldrà consultar-ho amb el Departament de 

Comunicació de l’Ajuntament. L'ús adequat del logotip en totes les peces de comunicació és 

fonamental per crear una imatge forta i duradora. 

  

El Manual d'Identitat Visual constitueix un instrument de consulta i treball per a totes aquelles 

persones responsables de la correcta utilització i aplicació dels diferents elements que composen 

la imatge visual  de l'Ajuntament de Molins de Rei. 

 

L’abast d’aquest Manual és en relació a tots aquells elements comunicatius elaborats per 

l’Ajuntament de Molins de Rei en base a actes, events ... organitzats per l’Ajuntament de Molins  de 

Rei. 

 

La responsabilitat de la correcta aplicació d’aquest Manual correspon al Departament de 

Comunicació de l’Ajuntament de Molins de Rei, el qual dissenyarà i elaborarà els productes 

comunicatius així com, si s’escau, encarregarà a proveïdors externs  elements comunicatius 

singulars o d’especial interès. 

 

Davat a elements comunicatiu no idenfiticats en aquest manual serà el criteri del Departament de 

Comunicació el qual dictaminarà la seva aplicació. 

 

Cal fer èmfasi que el Manual d’Imatge Visual de l’Ajuntament de Molins de Rei és una eina viva, 

que s’actualitza en funció de les noves necessitats comunicatives així com la revisió de les 

existens. 
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Pautes per als proveïdors externs 

En acceptar un encàrrec professional de l’Ajuntament de Molins de Rei en relació al 

desenvolupament o creació d’una producte gràfic i/o visual, el  proveïdor haurà de tenir en 

compte i acceptar els següents criteris i consideracions: 

 

– Establir una comunicació prèvia amb l’Ajuntament per tal de definir  l’objectiu concret de 

l’encàrrec. 

– Seguir les pautes i indicacions del Manual d’Identitat Visual.  

– Lliurar a la finalització del projecte: 

– JPG (Alta resolució) 

– JPG (Baixa resolució) 

– PNG (Alta resolució) 

– PDF (Alta resolució) 

– FITXER FONT 

 

Els autors dels possibles dissenys autoritzant expressament la utilització de les seves obres en 

aquells àmbits d’activitat de l’Ajuntament de Molins de Rei i cedeixen en exclusiva els drets 

d’explotació per un període de deu anys en l’àmbit territorial de l’Estat Espanyol. La cessió dels 

drets de l’obra serà en les condicions següents: 

 

– L’Ajuntament de Molins de Rei és lliura de copiar, reproduir, modificar, distribuir i comunicar 

públicament l’obra per a usos sense ànim de lucre en qualsevol modalitat existent o 

coneguda i en suports electrònics i/o digitals. 

– L’Ajuntament de Molins de Rei port transformar, reenquadrar, emmagatzemar en suports 

magnètics, transmetre i mesclar amb altres imatges i/o dissenys d’altres autors. 

– L’Ajuntament de Molins de Rei pot cedir, de manera no exclusiva, a favor de tercers l’obra 

per a usos sense  ànim de lucre. Així mateix l’obra podrà cedir-se de la mateixa manera als 

mitjans de comunicació. 

– L’Autor no podrà utilitzar l’obra cedida sense acord previ d’ambdues parts. 

– Els autors responen de l'autoria originalitat de les obres. 

 

 

Qualsevol  producte gràfic i/o visual no serà validat sense la revisió i  autorització prèvia del 

Departament de Comunicació de l’Ajuntament de Molins de Rei. 
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Elements 
bàsics 01 
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Escut 01 



Composició principal 01 



Composició central 01 



Composició vertical 01 
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Composició a una tinta en negre 01 
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Composició escala de grisos 01 
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Composició negatiu en color 01 
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Composició negatiu en una tinta 01 
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C 70,   M50, Y0, K0 

R90, G122, B183 

PANTONE 7456 

WEB #5a7ab7 

C0, M0, Y0, K100 

R0, G0, B0 

PANTONE PROCESS BLACK 

WEB #0000 

Colors corporatius 01 



Benton Sans Book 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  À 

L·L Ç 

123456789 

Abcdefghijkmnopqrstuvwxyz  à l·l ç 

 

 

 

Tipografia corporativa 01 



Pautes 
d’utilització 02 
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Marge de seguretat 

X 

Y 

X 
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Codi de comunicació  
(Signatura de l’Ajuntament) 

És l’element identificatiu dels productes editats per l’Ajuntament. Consta d’una franja la que 

identifica els productes comunicatius que s’utilitzen com a suport de campanyes municipals: 

fulletons ( díptics, tríptic), flyers, cartells, posters, banderoles...Aquesta franja la denominem 

signatura municipal. 
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Aplicació del Codi de comunicació 

La franja es col·locarà a la part inferior del suport i tindrà la mida del 5, 10, 15 o 20 % de l’alçària 

total, segons convingui a l’escala del suport. Si la composició es del mateix color de la franja 

(negre) excepcionalment quan la creativitat sigui negre i no es pugui diferenciar la franja de 

signatura, s'utilitzarà un color alternatiu per tal de marcar la diferència de la franja. 
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Aplicació del Codi de comunicació 

Els logotips de terceres entitats coorganitzadores o col·laboradores, s’aliniaran a la dreta de la 

franja. Si és possible aquests logotips seran en color negatiu  (si no poden ser en color negatiu 

seran en blanc) 
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Pautes per als proveïdors externs 

En acceptar un encàrrec professional de l’Ajuntament de Molins de Rei en relació al 

desenvolupament o creació d’una producte gràfic i/o visual, el  proveïdor haurà de tenir en 

compte i acceptar els següents criteris i consideracions: 

 

– Establir una comunicació prèvia amb l’Ajuntament per tal de definir  l’objectiu concret de 

l’encàrrec. 

– Seguir les pautes i indicacions del Manual d’Identitat Visual.  

– Lliurar a la finalització del projecte: 

– JPG (Alta resolució) 

– JPG (Baixa resolució) 

– PNG (Alta resolució) 

– PDF (Alta resolució) 

– FITXER FONT 

 

Els autors dels possibles dissenys autoritzant expressament la utilització de les seves obres en 

aquells àmbits d’activitat de l’Ajuntament de Molins de Rei i cedeixen en exclusiva els drets 

d’explotació per un període de deu anys en l’àmbit territorial de l’Estat Espanyol. La cessió dels 

drets de l’obra serà en les condicions següents: 

 

– L’Ajuntament de Molins de Rei és lliura de copiar, reproduir, modificar, distribuir i comunicar 

públicament l’obra per a usos sense ànim de lucre en qualsevol modalitat existent o 

coneguda i en suports electrònics i/o digitals. 

– L’Ajuntament de Molins de Rei port transformar, reenquadrar, emmagatzemar en suports 

magnètics, transmetre i mesclar amb altres imatges i/o dissenys d’altres autors. 

– L’Ajuntament de Molins de Rei pot cedir, de manera no exclusiva, a favor de tercers l’obra 

per a usos sense  ànim de lucre. Així mateix l’obra podrà cedir-se de la mateixa manera als 

mitjans de comunicació. 

– L’Autor no podrà utilitzar l’obra cedida sense acord previ d’ambdues parts. 

– Els autors responen de l'autoria originalitat de les obres. 

 

 

Qualsevol  producte gràfic i/o visual no serà validat sense la revisió i  autorització prèvia del 

Departament de Comunicació de l’Ajuntament de Molins de Rei. 
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