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50 mm
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50 mm

50 mm
10 mm

OFICI DIN A4
ALCALDIA
Alcaldia disposa d’un paper de carta institucional propi i exclusiu
per a ocasions especials.
99 mm

Aquest paper de carta format DinA4 (210x297 mm) s’imprimeix
amb tinta plata Pantone 877 i negre sobre paper d’especialitat
Conqueror verjurat blanc o similar.
Al centre de la carta com a marca d’aigua hi figura la caldera
pròpia de l’escut amb un 8% de trama de negre.
A 99 mm hi ha una petita ratlla en plata Pantone 877 que indica
la marca de plec perquè el plegat a terços quadri bé.

marca de plec

Al peu de pàgina hi ha l’adreça, telèfon directe, correu electrònic i
web en negre separats per barres verticals en plata Pantone 877
(la T del telèfon també va en plata Pantone 877).

297 mm

La família tipogràfica és la Brix Sans Light de 7,5 pt per a l’adreça,
la T de telèfon i el correu electrònic; Brix Sans Bold de 7,5 pt per
al telèfon i la web; i Brix Sans Light Extra Light de 9 pt i 0,5 pt de
desplaçament vertical per a les barres separadores.

NEGRE
100% Pantone Black
C00 M00 Y00 K100
R000 G000 B000
RAL 9005
PLATA
100% Pantone 877
R165 G165 B165
RAL 9006
Plaça de la Font del Lleó, 11 | 08140 Caldes de Montbui | T 93 862 70 27 | alcaldia@caldesdemontbui.cat | www.caldesdemontbui.cat

10 mm
DIN A4 210x297 mm
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Opció 2
DIN A4 210x297 mm
Impressió amb marge de 4 mm

ÍNDEX INTERACTIU

Opció 1
DIN A4 210x297 mm
Impressió a sang
10 mm

OFICI DIN A4, PRIMERA PÀGINA
ÚS GENERAL

20 mm

Per a la documentació que genera l’Ajuntament de Caldes de
Montbui hi ha un model d’ofici d’ús general, amb un disseny
per a la primera pàgina que actua com a portada, i un disseny
més sobri per a la segona pàgina i següents.

15 mm
Non corenem as utem ea volecestrum as et aut expero et aute pera sinciate omnis utem hit ex
eum vent liquia conem laccatur adi sequibus repuda et, aligendempos in nosam, necte quas adi
nonsequi consequ iaectatia cuptatium iderrovitat aborrum natur? Volut rere nia dolent est quia
conestotat.

99 mm

En aquest apartat es descriu el model de la primera pàgina.

As disima aut que exeribusda eaquatia del mi, nulparcienis milliquam et vel id quiaesti bla quia
parum rem debitat ustissu ntemporem. Ut hit, sequi omnis doluptur accum everum unt ad qui
solum accullorerro beaque am rati voluptatum liqui dolorpore, simolore pedit occulpa rchiliqui
volores sim am quae voluptam verspedis etur autatatet de quis nonseque volore natem am
faccum earum sam, senis nones dolorer ferovitam, ad ut quam quunt la velenda epratem
porporempor si res ipsaped eos doluptam nisci qui a eatis re, totatiur sequi conse pro venis
accus sinveris aut porro qui cus repro iderita quos aut eaquas consers perrum rector ad ut aute
nonecaero eos pelecus num voluptatur restrumeni de officabor rendita volut omnim et ommos
volorei umquidis eaqui ressim landio dem. Volorae eatqui siminis ium, niam, officie ntotatur,
sunt quia cum facepellit, cusapient fuga. Sinisqui ad magnimus, quost, accum velignimus estem
dolecus por milicidenti non corem et omnis experfero omnihil es a dolorerumque officaturi tem ra
des endempos verferferum lam volo dolenda dolupta tibus, quosapedit dipidebis dolorro dollabo.
Et et ex eosam, iunt lam audant ent ad quuntur? Quibusci consequiae voluptatiae sin exeri aut
mil ipsam natur autem nis et ea cores doluptur?

Aquest paper de carta format DinA4 (210x297 mm) s’imprimeix
en negre sobre paper ecològic.
Prioritàriament la marca es reprodueix amb l’escut en un 40%
de negre i el logotip al 100% de negre.

NIF P0803300C

NIF P0803300C

A 99 mm hi ha una petita ratlla en negre que indica la marca
de plec perquè el plegat a terços quadri bé.

marca de plec

A la part inferior esquerra de la carta, com a marca d’aigua, hi
ha un detall de l’escut amb un 8% de trama de negre. Aquest
escut està a sang sempre que la impressió ho permeti (Opció 1).
En impressions que no sigui possible, l’escut es redueix de tal
manera que quedin 4 mm de marge blanc sense perdre el tall a
la centralitat de l’escut (Opció 2).

Pa aut labo. Icaborrum nos dollab inullam, temolor audi occus ut occabor ehenet, aliquoste
velignimus, offic tem exere, et dolut eniscia eos ma voloris non porem verum imendaepudae
planda cupient estia necte sant, con reseque incieni enihiciam adipis vel ipsa dendelest,
nossum ipsunto tasimin velita denis rempor aliquae por acepratio commod quunda quos dit
voluptatem quiae net quiassint.

Al peu de pàgina hi ha l’adreça, telèfon directe, correu electrònic
i web separats per barres verticals en 100% negre. La família
tipogràfica és la Brix Sans Regular per a la T de telèfon, Brix Sans
Light de 7,5 pt per a l’adreça i el correu electrònic; Brix Sans Bold
de 7,5 pt per al telèfon i la web; i Brix Sans Light Extra Light de 9
pt i 0,5 pt de desplaçament vertical per a les barres separadores.

Aceperum acepellandae nosandu cillese rovidignate cus ad explatis ut quibus ut est ut aperum
is cus moluptas non plandae pa qui nobit, officia nis disci optiis aspicil luptata quidendam ressin
etusam aliquatquia saestisima comnimi, omnisto ruptatur? Ebis solorro viderat uribus aut re,
officiassim voluptatiur saperis dolo molorup tianis numendam, simpedia a duntiunt ut quisimus
ilit, omnimus culpa doloribusci dolo voluptat.Tia quatiant optiorepro et que quae perspicia
praerchit latatur erereicimi, vel imodis magnatur?

COMPOSICIÓ DE TEXTOS
Marge superior: 45 mm*
Marge inferior: 25 mm
Marge esquerre: 35 mm
Marge dret: 25 mm
Tipografia: Arial, 10 pt., interlineat 14 pt o proporcional al 140%
Alineació esquerra

Iquam fuga. Ehenit explique audipsant, odi officipsam dis etus aut moditatur, officiis et lant rem
senis exped enis escienimi, sus, abore, offictem fuga. Ta consequiae eostia num iminctotatem
etur, ipsapienim alia volo maxim reptatem reped quas inctusc iendia provid quae od mi, cuscit
res denditat laceptate ne dicipiciae. Nam fugit, sedistia sequid quatis del is eostibuscius est,
si omnit as eossundi derum sequate mporrum explab in nulles nonsequ ametur molla coreped
eaqui nimus nobis nobitio est, solenient et fugiatem il is atur, nonsendis sunt ut re alitam
voloratque sim nusanda ntist, cullacc ullant omnis es sae. Nam aut ipsunti culla con rero
milicidendit la nisimilia dolestem eostotaere idemporion rem. Ita que quatur, ulparum quaeperor
abo. Ehenist, sundero eosa quae voloria est landit laborem. Utemquasi officil lacestrum
eiciducipsam undis idi cone apit molupta teturio mosam repeliqui consequia nesecat quiati
to consero vellor aut estiiscimus estio bea volut modia natquam elecae re dus pos mod que
quam fugiae velibea nobitam, occab ipit faciatur sequatur rescius aperepuditae vitatur? Solupta
voloritem qui con pelitat aut eosam.

120 mm

* Marge mínim per a pàgines completes. Per a pàgines inicials,
es dóna llibertat de marge superior en funció de les necessitats
de comunicació: encapçalament, destinatari...

NEGRE
100% Pantone Black
40% Pantone Black

Plaça| de
la Font del Lleó, 11 | 08140 Caldes de Montbui
Plaça de la Font del Lleó, 11 | 08140 Caldes de Montbui | T25
93 mm
865 56 56 | caldesm@caldesdemontbui.cat
www.caldesdemontbui.cat

| T 93 865 56 56 | caldesm@caldesdemontbui.cat | www.caldesdemontbui.cat

10 mm
4 mm

35 mm

25 mm
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DIN A4 210x297 mm

10 mm

OFICI DIN A4, SEGONA PÀGINA
ÚS GENERAL

20 mm

En aquest apartat es descriu el model de la segona pàgina.

15 mm

Aquest paper de carta format DinA4 (210x297 mm) s’imprimeix
en negre sobre paper ecològic.

Non corenem as utem ea volecestrum as et aut expero et aute pera sinciate omnis utem hit ex
eum vent liquia conem laccatur adi sequibus repuda et, aligendempos in nosam, necte quas adi
nonsequi consequ iaectatia cuptatium iderrovitat aborrum natur? Volut rere nia dolent est quia
conestotat.

El disseny és més sobri: a la capçalera només hi ha l’escut,
despareix la marca d’aigua de la part inferior esquerra,
i també el NIF i la marca de plec.

As disima aut que exeribusda eaquatia del mi, nulparcienis milliquam et vel id quiaesti bla quia
parum rem debitat ustissu ntemporem. Ut hit, sequi omnis doluptur accum everum unt ad qui
solum accullorerro beaque am rati voluptatum liqui dolorpore, simolore pedit occulpa rchiliqui
volores sim am quae voluptam verspedis etur autatatet de quis nonseque volore natem am
faccum earum sam, senis nones dolorer ferovitam, ad ut quam quunt la velenda epratem
porporempor si res ipsaped eos doluptam nisci qui a eatis re, totatiur sequi conse pro venis
accus sinveris aut porro qui cus repro iderita quos aut eaquas consers perrum rector ad ut aute
nonecaero eos pelecus num voluptatur restrumeni de officabor rendita volut omnim et ommos
volorei umquidis eaqui ressim landio dem. Volorae eatqui siminis ium, niam, officie ntotatur,
sunt quia cum facepellit, cusapient fuga. Sinisqui ad magnimus, quost, accum velignimus estem
dolecus por milicidenti non corem et omnis experfero omnihil es a dolorerumque officaturi tem ra
des endempos verferferum lam volo dolenda dolupta tibus, quosapedit dipidebis dolorro dollabo.
Et et ex eosam, iunt lam audant ent ad quuntur? Quibusci consequiae voluptatiae sin exeri aut
mil ipsam natur autem nis et ea cores doluptur?

Aquest model de segona pàgina no té cap element gràfic a sang
i, per tant, no necessita cap adaptació per a la impressió en
impressores que no permetin impressions a sang.
L’escut es reprodueix amb un 40% de negre.
Al peu de pàgina hi ha l’adreça, telèfon directe, correu electrònic
i web separats per barres verticals en 100% negre. La família
tipogràfica és la Brix Sans Regular per a la T de telèfon, Brix Sans
Light de 7,5 pt per a l’adreça i el correu electrònic; Brix Sans Bold
de 7,5 pt per al telèfon i la web; i Brix Sans Light Extra Light de 9
pt i 0,5 pt de desplaçament vertical per a les barres separadores.

Pa aut labo. Icaborrum nos dollab inullam, temolor audi occus ut occabor ehenet, aliquoste
velignimus, offic tem exere, et dolut eniscia eos ma voloris non porem verum imendaepudae
planda cupient estia necte sant, con reseque incieni enihiciam adipis vel ipsa dendelest, nossum
ipsunto tasimin velita denis rempor aliquae por acepratio commod quunda quos dit voluptatem
quiae net quiassint.

COMPOSICIÓ DE TEXTOS
Marge superior: 45 mm
Marge inferior: 25 mm
Marge esquerre: 35 mm
Marge dret: 25 mm
Tipografia: Arial, 10 pt., interlineat 14 pt o proporcional al 140%
Alineació esquerra

Aceperum acepellandae nosandu cillese rovidignate cus ad explatis ut quibus ut est ut aperum
is cus moluptas non plandae pa qui nobit, officia nis disci optiis aspicil luptata quidendam ressin
etusam aliquatquia saestisima comnimi, omnisto ruptatur? Ebis solorro viderat uribus aut re,
officiassim voluptatiur saperis dolo molorup tianis numendam, simpedia a duntiunt ut quisimus
ilit, omnimus culpa doloribusci dolo voluptat.Tia quatiant optiorepro et que quae perspicia
praerchit latatur erereicimi, vel imodis magnatur?
Iquam fuga. Ehenit explique audipsant, odi officipsam dis etus aut moditatur, officiis et lant rem
senis exped enis escienimi, sus, abore, offictem fuga. Ta consequiae eostia num iminctotatem
etur, ipsapienim alia volo maxim reptatem reped quas inctusc iendia provid quae od mi, cuscit
res denditat laceptate ne dicipiciae. Nam fugit, sedistia sequid quatis del is eostibuscius est,
si omnit as eossundi derum sequate mporrum explab in nulles nonsequ ametur molla coreped
eaqui nimus nobis nobitio est, solenient et fugiatem il is atur, nonsendis sunt ut re alitam
voloratque sim nusanda ntist, cullacc ullant omnis es sae. Nam aut ipsunti culla con rero
milicidendit la nisimilia dolestem eostotaere idemporion rem. Ita que quatur, ulparum quaeperor
abo. Ehenist, sundero eosa quae voloria est landit laborem. Utemquasi officil lacestrum
eiciducipsam undis idi cone apit molupta teturio mosam repeliqui consequia nesecat quiati
to consero vellor aut estiiscimus estio bea volut modia natquam elecae re dus pos mod que
quam fugiae velibea nobitam, occab ipit faciatur sequatur rescius aperepuditae vitatur? Solupta
voloritem qui con pelitat aut eosam.

NEGRE
100% Pantone Black
40% Pantone Black

25 mm
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TARGETES DE VISITA
AMB PERSONALITZACIÓ
Les targetes de visita de l’Ajuntament de Caldes de Montbui
tenen un mida de 50x85 mm i s’imprimeixen sobre un paper
d’especialitat Conqueror verjurat blanc o similar.
S’imprimeixen prioritàriament a 2 tintes:
- Alcaldia: Negre i Plata Pantone 877
- Regidors/es: Negre i Pantone Cool Gray 5
En cas de producció conjunta entre targetes d’alcaldia
i regidors/es, es poden imprimir totes en Negre i Pantone
Cool Gray 5.
El disseny de les targetes es disposa en un format vertical,
amb la marca de l’Ajuntament a la part superior.

50 mm

NEGRE
Pantone Black

CARA

7 mm

40 mm

PLATA
Pantone 877
85 mm

El dors de la targeta conté l’escut municipal sol de color gris
i un codi QR amb les dades de la targeta de visita en color negre.
Aquest codi va centrat verticalment i el seu eix horitzontal està
a 37 mm del peu de la targeta. La mida total del codi pot variar
en funció de la complexitat de la informació que contingui, però
en tot cas, sempre ha de preservar un marge mínim de cortesia
respecte els talls verticals.

ALCALDE

Plaça de la Font del Lleó, 11
08140 Caldes de Montbui
T 93 862 70 27
alcaldia@caldesdemontbui.cat
www.caldesdemontbui.cat

Nom Cognom i Cognom
PRIMER TINENT D’ALCALDE

Cultura i Patrimoni, Turisme i Termalisme,
Participació Ciutadana i Voluntariat
Cooperació i Solidaritat
Plaça de la Font del Lleó, 11
08140 Caldes de Montbui
T 93 862 70 24 M 673 023 823
pinedami@caldesdemontbui.cat
www.caldesdemontbui.cat

8 mm

El càrrec va amb la família tipogràfica Brix Sans Bold de 8 pt,
150% d’interlineat, amb caixa alta, centrada i de color gris
(Plata Pantone 877 o Pantone Cool Gray 5).

Al peu de la targeta hi ha les dades següents:
Adreça: Brix Sans Light de 7,5 pt, 110% d’interlineat, caixa
combinada, centrada i de color negre.
Telèfon: la T amb Brix Sans Regular de 7,5 pt, 130% d’interlineat,
caixa alta, centrada i de color gris; els números amb Brix Sans
Bold de 7,5 pt, 130% d’interlineat, centrats i de color negre.
Correu electrònic: Brix Sans Light de 7,5 pt, 130% d’interlineat,
centrat i de color negre.
Web: Brix Sans Bold de 7,5 pt, 110% d’interlineat, centrat i de
color negre.

Nom Cognom i Cognom

GRIS
Pantone Cool Gray 5

El nom va al centre amb la família tipogràfica Brix Sans
Bold d’11 pt, amb caixa combinada, centrada i de color negre.

La identificació de l’àrea va al centre amb la família
tipogràfica Brix Sans Bold de 7,5 pt, 110% d’interlineat, amb
caixa combinada, centrada i de color color gris (Plata Pantone
877 o Pantone Cool Gray 5).

20 mm

50 mm
DORS

7 mm

85 mm

37 mm
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TARGETES DE VISITA
NEUTRES
Les targetes neutres de l’Ajuntament de Caldes de Montbui
tenen la mateixa mida de 50x85 mm i també s’imprimeixen
sobre un paper d’especialitat Conqueror verjurat blanc o similar.
S’imprimeixen prioritàriament a 2 tintes:
Negre i Pantone Cool Gray 5.

20 mm

NEGRE
Pantone Black

GRIS
Pantone Cool Gray 5

El disseny de les targetes es disposa en un format vertical,
amb la marca de l’Ajuntament a la part superior.
Al peu de la targeta hi ha les dades següents:
Adreça: Brix Sans Light de 7,5 pt, 110% d’interlineat, caixa
combinada, centrada i de color negre.
Telèfon: la T amb Brix Sans Regular de 7,5 pt, 130% d’interlineat,
caixa alta, centrada i de color gris; els números amb Brix Sans
Bold de 7,5 pt, 130% d’interlineat, centrats i de color negre.
Correu electrònic: Brix Sans Light de 7,5 pt, 130% d’interlineat,
centrat i de color negre.
Web: Brix Sans Bold de 7,5 pt, 110% d’interlineat, centrat i de
color negre.

7 mm

85 mm

PLATA
Pantone 877
Plaça de la Font del Lleó, 11
08140 Caldes de Montbui
T 93 865 56 56
info@caldesdemontbui.cat
www.caldesdemontbui.cat

8 mm

50 mm

El dors de la targeta resta en blanc.

20 mm

Alcadia té unes targetes neutres diferenciades, amb la marca
pròpia de l’àrea i les seves dades. S’imprimeixen prioritàriament
a 2 tintes: Negre i Plata Pantone 877.

7 mm

85 mm

Plaça de la Font del Lleó, 11
08140 Caldes de Montbui
T 93 862 70 27
alcaldia@caldesdemontbui.cat
www.caldesdemontbui.cat

8 mm

50 mm
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24
SOBRE AMERICÀ O DL
ALCALDIA
Alcaldia disposa d’un sobre noble per a l’entrega de
documentació, invitacions, salutacions... sense necessitat
de franqueig.

14 mm

Aquests sobres van sense finestra i s’imprimeixen sobre
un paper d’especialitat Conqueror verjurat blanc o similar.
Plaça de la Font del Lleó, 11

| alcaldia@caldesdemontbui.cat | www.caldesdemontbui.cat

| 08140 Caldes de Montbui |

La marca de l’Ajuntament és la centrada a 1 línia, i va centrada
a la part inferior del sobre, deixant la part centrada superior
per a escriure el nom del destinatari.
S’imprimeixen prioritàriament a 2 tintes:
Negre i Plata Pantone 877.
La solapa del sobre té un 100% de tinta plata amb el símbol
de la caldera al centre en negatiu.
A banda i banda de la caldera hi ha l’adreça, correu electrònic
i web en negre, sseparats per barres verticals en blanc.
La família tipogràfica és la Brix Sans Light de 7,5 pt per a l’adreça
i el correu electrònic; Brix Sans Bold de 7,5 pt per a la web; i Brix
Sans Light Extra Light de 9 pt i 0,5 pt de desplaçament vertical
per a les barres separadores.

50 mm

115 mm

NEGRE
Pantone Black
14 mm

PLATA
Pantone 877

225 mm

MANUAL D’IMATGE CORPORATIVA I LLIBRE D’ESTIL
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25
SOBRE AMERICÀ O DL
ALCALDIA AMB FRANQUEIG
Alcaldia també disposa d’un sobre noble per a la tramitació
de documentació, invitacions, salutacions... amb franqueig.

14 mm

Aquests sobres van sense finestra i s’imprimeixen sobre
un paper d’especialitat Conqueror verjurat blanc o similar.
Plaça de la Font del Lleó, 11

La marca de l’Ajuntament és la centrada a 2 línies, i va a la part
inferior esquerra del sobre, deixant la part dreta superior pel
franqueig pagat i la part dreta inferior per a escriure el nom del
destinatari.

| alcaldia@caldesdemontbui.cat | www.caldesdemontbui.cat

| 08140 Caldes de Montbui |

S’imprimeixen prioritàriament a 2 tintes:
Negre i Plata Pantone 877.
14 mm

La solapa del sobre té un 100% de tinta plata amb el símbol
de la caldera al centre en negatiu.
A banda i banda de la caldera hi ha l’adreça, correu electrònic
i web en negre, sseparats per barres verticals en blanc.

20 mm

FRANQUEIG
PAGAT
Aut. núm. 000548

La família tipogràfica és la Brix Sans Light de 7,5 pt per a l’adreça
i el correu electrònic; Brix Sans Bold de 7,5 pt per a la web; i Brix
Sans Light Extra Light de 9 pt i 0,5 pt de desplaçament vertical
per a les barres separadores.

16 mm

27 mm

50 mm

20 mm

115 mm

NEGRE
Pantone Black
14 mm

PLATA
Pantone 877

225 mm

MANUAL D’IMATGE CORPORATIVA I LLIBRE D’ESTIL
DE L’AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI
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26
SOBRE AMERICÀ O DL
ÚS GENERAL
SENSE FINESTRA
SENSE FRANQUEIG

13 mm

L’Ajuntament de Caldes de Montbui disposa d’un sobre en
format americà o DL (225x115 mm) d’ús general sense finestra
i sense franqueig per a les necessitats que ho requereixin.
| caldesm@caldesdemontbui.cat | www.caldesdemontbui.cat

| 08140 Caldes de Montbui |

S’imprimeix a 1 tinta: escut al 40% de negre i la resta al 100%
de negre.

Plaça de la Font del Lleó, 11

S’hi aplica la marca lateral a l’esquerra, a la part inferior esquerra
del sobre, deixant la part dreta inferior per a escriure el nom del
destinatari.

7 mm

De la mateixa manera que l’ofici d’ús general, a la part esquerra
del sobre, com a marca d’aigua, hi ha un detall de l’escut amb un
8% de trama de negre.
Al centre de la solapa del sobre hi ha l’escut al 40% de negre.
A banda i banda de l’escut hi ha l’adreça, correu electrònic i web
en negre, separats per barres verticals, tot al 100% de negre.
La família tipogràfica és la Brix Sans Light de 7,5 pt per a l’adreça
i el correu electrònic; Brix Sans Bold de 7,5 pt per a la web; i Brix
Sans Light Extra Light de 9 pt i 0,5 pt de desplaçament vertical
per a les barres separadores.

85 mm
115 mm

20 mm
15 mm

NEGRE
100% Pantone Black
40% Pantone Black

53 mm

225 mm

MANUAL D’IMATGE CORPORATIVA I LLIBRE D’ESTIL
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SOBRE AMERICÀ O DL
ÚS GENERAL
SENSE FINESTRA
AMB FRANQUEIG

13 mm

L’Ajuntament de Caldes de Montbui disposa d’un sobre en
format americà o DL (225x115 mm) d’ús general sense finestra
i amb franqueig per a les necessitats que ho requereixin.
| caldesm@caldesdemontbui.cat | www.caldesdemontbui.cat

| 08140 Caldes de Montbui |

S’imprimeix a 1 tinta: escut al 40% de negre i la resta al 100%
de negre.

7 mm

14 mm

De la mateixa manera que l’ofici d’ús general, a la part esquerra
del sobre, com a marca d’aigua, hi ha un detall de l’escut amb un
8% de trama de negre.

20 mm

Al centre de la solapa del sobre hi ha l’escut al 40% de negre.
A banda i banda de l’escut hi ha l’adreça, correu electrònic i web
en negre, separats per barres verticals, tot al 100% de negre.
La família tipogràfica és la Brix Sans Light de 7,5 pt per a l’adreça
i el correu electrònic; Brix Sans Bold de 7,5 pt per a la web; i Brix
Sans Light Extra Light de 9 pt i 0,5 pt de desplaçament vertical
per a les barres separadores.

Plaça de la Font del Lleó, 11

S’hi aplica la marca lateral a l’esquerra, a la part inferior esquerra
del sobre, deixant la part dreta inferior per a escriure el nom del
destinatari.

FRANQUEIG
PAGAT
Aut. núm. 000548
20 mm
50 mm

20 mm

85 mm
115 mm

20 mm
15 mm

NEGRE
100% Pantone Black
40% Pantone Black

53 mm

225 mm

MANUAL D’IMATGE CORPORATIVA I LLIBRE D’ESTIL
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SOBRE AMERICÀ O DL
ÚS GENERAL
AMB FINESTRA
SENSE FRANQUEIG

13 mm

Plaça de la Font del Lleó, 11

L’Ajuntament de Caldes de Montbui disposa d’un sobre en
format americà o DL (225x115 mm) d’ús general amb finestra
a la dreta i sense franqueig per a les necessitats que ho
requereixin.

| caldesm@caldesdemontbui.cat | www.caldesdemontbui.cat

| 08140 Caldes de Montbui |

S’hi aplica la marca lateral a l’esquerra, a la part inferior esquerra
del sobre, deixant la part dreta inferior per a la finestra pròpia del
sobre.
S’imprimeix a 1 tinta: escut al 40% de negre i la resta al 100%
de negre.

7 mm

De la mateixa manera que l’ofici d’ús general, a la part esquerra
del sobre, com a marca d’aigua, hi ha un detall de l’escut amb un
8% de trama de negre.
Al centre de la solapa del sobre hi ha l’escut al 40% de negre.
A banda i banda de l’escut hi ha l’adreça, correu electrònic i web
en negre, separats per barres verticals, tot al 100% de negre.
La família tipogràfica és la Brix Sans Light de 7,5 pt per a l’adreça
i el correu electrònic; Brix Sans Bold de 7,5 pt per a la web; i Brix
Sans Light Extra Light de 9 pt i 0,5 pt de desplaçament vertical
per a les barres separadores.

85 mm
115 mm

20 mm

20 mm
15 mm

NEGRE
100% Pantone Black
40% Pantone Black

53 mm

225 mm

MANUAL D’IMATGE CORPORATIVA I LLIBRE D’ESTIL
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SOBRE AMERICÀ O DL
ÚS GENERAL
AMB FINESTRA
AMB FRANQUEIG

13 mm

Plaça de la Font del Lleó, 11

L’Ajuntament de Caldes de Montbui disposa d’un sobre en
format americà o DL (225x115 mm) d’ús general amb finestra
a la dreta i amb franqueig per a les necessitats que ho
requereixin.

| caldesm@caldesdemontbui.cat | www.caldesdemontbui.cat

| 08140 Caldes de Montbui |

S’hi aplica la marca lateral a l’esquerra, a la part inferior esquerra
del sobre, deixant la part dreta inferior per a la finestra pròpia del
sobre.
S’imprimeix a 1 tinta: escut al 40% de negre i la resta al 100%
de negre.

7 mm

14 mm

De la mateixa manera que l’ofici d’ús general, a la part esquerra
del sobre, com a marca d’aigua, hi ha un detall de l’escut amb un
8% de trama de negre.

20 mm

Aut. núm. 000548

Al centre de la solapa del sobre hi ha l’escut al 40% de negre.
A banda i banda de l’escut hi ha l’adreça, correu electrònic i web
en negre, separats per barres verticals, tot al 100% de negre.
La família tipogràfica és la Brix Sans Light de 7,5 pt per a l’adreça
i el correu electrònic; Brix Sans Bold de 7,5 pt per a la web; i Brix
Sans Light Extra Light de 9 pt i 0,5 pt de desplaçament vertical
per a les barres separadores.

FRANQUEIG
PAGAT

50 mm

20 mm

85 mm
115 mm

20 mm

20 mm
15 mm

NEGRE
100% Pantone Black
40% Pantone Black

53 mm

225 mm

MANUAL D’IMATGE CORPORATIVA I LLIBRE D’ESTIL
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SOBRE B5 (250x176 mm)
ÚS GENERAL
SENSE FRANQUEIG
250 mm

L’Ajuntament de Caldes de Montbui disposa d’un sobre
Din A5+ format estandaritzat B5 (250x176 mm) d’ús general
sense franqueig per a les necessitats que ho requereixin.

42 mm

14 mm

S’hi aplica la marca lateral a l’esquerra, a la part inferior esquerra
del sobre, deixant la part dreta inferior per a escriure el nom del
destinatari.
S’imprimeix a 1 tinta: escut al 40% de negre i la resta al 100%
de negre.
De la mateixa manera que l’ofici d’ús general, a la part esquerra
del sobre, com a marca d’aigua, hi ha un detall de l’escut amb un
8% de trama de negre.
A la solapa del sobre hi ha l’escut al 40% de negre i, a banda i
banda de l’escut hi ha l’adreça, correu electrònic i web en negre,
separats per barres verticals, tot al 100% de negre. El conjunt
d’escut i adreça va centrat respecte a l’amplada de la solapa.

120 mm

10 mm

La família tipogràfica és la Brix Sans Light de 7,5 pt per a l’adreça
i el correu electrònic; Brix Sans Bold de 7,5 pt per a la web; i Brix
Sans Light Extra Light de 9 pt i 0,5 pt de desplaçament vertical
per a les barres separadores.

176 mm

20 mm

NEGRE
100% Pantone Black
40% Pantone Black

15 mm

53 mm

MANUAL D’IMATGE CORPORATIVA I LLIBRE D’ESTIL
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SOBRE B5 (250x176 mm)
ÚS GENERAL
AMB FRANQUEIG
250 mm

L’Ajuntament de Caldes de Montbui disposa d’un sobre
Din A5+ format estandaritzat B5 (250x176 mm) d’ús general
amb franqueig per a les necessitats que ho requereixin.

42 mm

14 mm

14 mm

S’hi aplica la marca lateral a l’esquerra, a la part inferior esquerra
del sobre, deixant la part dreta inferior per a escriure el nom del
destinatari.

20 mm

S’imprimeix a 1 tinta: escut al 40% de negre i la resta al 100%
de negre.
De la mateixa manera que l’ofici d’ús general, a la part esquerra
del sobre, com a marca d’aigua, hi ha un detall de l’escut amb un
8% de trama de negre.
A la solapa del sobre hi ha l’escut al 40% de negre i, a banda i
banda de l’escut hi ha l’adreça, correu electrònic i web en negre,
separats per barres verticals, tot al 100% de negre. El conjunt
d’escut i adreça va centrat respecte a l’amplada de la solapa.

50 mm

20 mm

120 mm

10 mm

La família tipogràfica és la Brix Sans Light de 7,5 pt per a l’adreça
i el correu electrònic; Brix Sans Bold de 7,5 pt per a la web; i Brix
Sans Light Extra Light de 9 pt i 0,5 pt de desplaçament vertical
per a les barres separadores.

176 mm

20 mm

NEGRE
100% Pantone Black
40% Pantone Black

15 mm

53 mm

MANUAL D’IMATGE CORPORATIVA I LLIBRE D’ESTIL
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32
SOBRE B4 (353x250 mm)
ÚS GENERAL
SENSE FRANQUEIG
L’Ajuntament de Caldes de Montbui disposa d’un sobre
Din A4 format estandaritzat B4 (353x250 mm) d’ús general
sense franqueig per a les necessitats que ho requereixin.

353 mm
14 mm

| caldesm@caldesdemontbui.cat | www.caldesdemontbui.cat

S’hi aplica la marca lateral a l’esquerra, a la part inferior esquerra
del sobre, deixant la part dreta inferior per a escriure el nom
del destinatari. En aquest model de sobre la marca té unes
dimensions superiors.
S’imprimeix a 1 tinta: escut al 40% de negre i la resta al 100%
de negre.
De la mateixa manera que l’ofici d’ús general, a la part esquerra
del sobre, com a marca d’aigua, hi ha un detall de l’escut amb un
8% de trama de negre.
Al centre de la solapa del sobre hi ha l’escut al 40% de negre.
A banda i banda de l’escut hi ha l’adreça, correu electrònic i web
en negre, separats per barres verticals, tot al 100% de negre.

42 mm

175 mm
13 mm

Plaça de la Font del Lleó, 11

| 08140 Caldes de Montbui |

La família tipogràfica és la Brix Sans Light de 8,5 pt per a l’adreça
i el correu electrònic; Brix Sans Bold de 8,5 pt per a la web; i
Brix Sans Light Extra Light de 10,5 pt i 0,55 pt de desplaçament
vertical per a les barres separadores.

250 mm

25 mm

NEGRE
100% Pantone Black
40% Pantone Black

20 mm

70 mm
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33
SOBRE B4 (353x250 mm)
ÚS GENERAL
AMB FRANQUEIG
14 mm

14 mm
20 mm

S’hi aplica la marca lateral a l’esquerra, a la part inferior esquerra
del sobre, deixant la part dreta inferior per a escriure el nom
del destinatari. En aquest model de sobre la marca té unes
dimensions superiors.

FRANQUEIG
PAGAT
Aut. núm. 000548

50 mm

S’imprimeix a 1 tinta: escut al 40% de negre i la resta al 100%
de negre.
De la mateixa manera que l’ofici d’ús general, a la part esquerra
del sobre, com a marca d’aigua, hi ha un detall de l’escut amb un
8% de trama de negre.
Al centre de la solapa del sobre hi ha l’escut al 40% de negre.
A banda i banda de l’escut hi ha l’adreça, correu electrònic i web
en negre, separats per barres verticals, tot al 100% de negre.

42 mm

20 mm

| caldesm@caldesdemontbui.cat | www.caldesdemontbui.cat

L’Ajuntament de Caldes de Montbui disposa d’un sobre
Din A4 format estandaritzat B4 (353x250 mm) d’ús general
amb franqueig per a les necessitats que ho requereixin.

353 mm

175 mm
13 mm

Plaça de la Font del Lleó, 11

| 08140 Caldes de Montbui |

La família tipogràfica és la Brix Sans Light de 8,5 pt per a l’adreça
i el correu electrònic; Brix Sans Bold de 8,5 pt per a la web; i
Brix Sans Light Extra Light de 10,5 pt i 0,55 pt de desplaçament
vertical per a les barres separadores.

250 mm

25 mm

NEGRE
100% Pantone Black
40% Pantone Black

20 mm

70 mm
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INVITACIÓ BÀSICA
OPCIÓ 1

45 mm
CARA

Les invitacions de l’Ajuntament de Caldes de Montbui poden
ser dissenyades específicament per a cada ocasió, o bé es pot
utilitzar el model bàsic que es descriu en aquest apartat.

25 mm

La mida és de 210x100 mm. A la part esquerra, com a marca
d’aigua, hi ha un detall de l’escut amb un 8% de trama de negre.
La marca de l’Ajuntament va sempre en primer lloc, amb
l’aplicació lateral a l’esquerra. A partir d’aquí es poden distribuir
més logos, procurant sempre que la superfície de cadascun dels
nous logos no superi en taca i/o visibilitat el de l’Ajuntament.

Jordi Solé i Ferrando,
alcalde de Caldes de Montbui, es complau a convidar-vos a la xerrada

85 mm

LES NECESSITATS AFECTIVES DELS NENS

El text de la invitació es comença a escriure a partir de 70 mm
del marge esquerre i justificat a l’esquerre amb les següents
característiques:
Nom de l’Alcalde: Brix Sans Bold de 13 pt
Text base: Brix Sans Light i Bold d’11 pt
Nom de l’acte: Brix Sans Bold de 15 pt

a càrrec del pediatre Sr. Carlos González, que se celebra amb motiu
de la commemoració dels 10 anys de l’Escola Bressol La Lluna.
L’acte tindrà lloc el proper dia 16 de març de 2015, a les 19.30 h
a la Sala Noble de l’Espai Can Rius (pl. Can Rius, s/n).
Caldes de Montbui, març de 2015

Les invitacions es poden enviar electrònicament en format
digital. En aquest cas, només disposaran de cara sense
dors. També es poden imprimir sobre un paper d’especialitat
Conqueror verjurat blanc o similar.
L’escut ha d’anar en tinta plata Pantone 877 o gris Pantone Cool
Gray 5. El text 100% negre. El dors és 100% Pantone 877 o Cool
Gray 5. En els casos que s’hagin d’aplicar logos de tercers a color,
es valorarà la possibilitat d’imprimir a 5 tintes (CMYK + Pantone
877) o bé convertir el Pantone 877 o Cool Gray 5 a valors de
quadricromia.

100 mm

70 mm
DORS

NEGRE
100% Pantone Black
C00 M00 Y00 K100
R000 G000 B000

100 mm

PLATA
100% Pantone 877

GRIS
100% Pantone Cool Gray 5
C00 M00 Y00 K40
R179 G178 B177

20 mm

210 mm
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INVITACIÓ BÀSICA
OPCIÓ 2

45 mm
CARA

Aquesta opció és una alternativa a la invitació bàsica anterior,
amb l’únic canvi que el dors de la invitació, en comptes de ser
només un massís pla de Pantone 877 o Cool Gray 5, en aquest
cas hi ha també una fotografia sobreimpresa al damunt.

25 mm

Aquesta alternativa pretén poder il·lustrar la invitació amb alguna
imatge que pugui fer referència el mateix acte en si.
La fotografia preferentment és en blanc i negre, però no es
descarta la possibilitat que sigui en color si ajuda a reforçar el
missatge que promou la invitació.

Jordi Solé i Ferrando,
alcalde de Caldes de Montbui, es complau a convidar-vos a la xerrada

85 mm

100 mm

LES NECESSITATS AFECTIVES DELS NENS
a càrrec del pediatre Sr. Carlos González, que se celebra amb motiu
de la commemoració dels 10 anys de l’Escola Bressol La Lluna.
L’acte tindrà lloc el proper dia 16 de març de 2015, a les 19.30 h
a la Sala Noble de l’Espai Can Rius (pl. Can Rius, s/n).
Caldes de Montbui, març de 2015

70 mm
DORS

NEGRE
100% Pantone Black
C00 M00 Y00 K100
R000 G000 B000

100 mm

PLATA
100% Pantone 877

GRIS
100% Pantone Cool Gray 5
C00 M00 Y00 K40
R179 G178 B177

20 mm

210 mm
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CARPETA DOSSIER
ALCALDIA
450 mm

Alcaldia disposa d’una carpeta dossier pròpia amb un grafisme
acord a la resta de papereria d’aquesta mateixa àrea.
Aquesta carpeta té una mida oberta de 450x320 mm (mida
tancada: 225x320 mm) i no té solapes. S’imprimeixen sobre
un paper d’especialitat Conqueror verjurat blanc o similar.
El símbol de la caldera hi figura centrat respecte a la carpeta
oberta. A la portada (banda dreta) hi va al 8% de negre sobre
blanc. A la contraportada (banda esquerra) hi va al 12% de negre
sobreimprès sobre el 100% de plata Pantone 877.
La portada té la marca municipal pròpia d’Alcaldia centrada en
Pantone 877 i negre; i a la contraportada hi ha les dades: l’adreça
i el correu electrònic en negre i Brix Sans Light de 8,5 pt; la T en
blanc i Brix Sans Regular de 8,5 pt; el telèfon i la web en negre
i Brix Sans Bold de 8,5 pt. Les barres separadores van en blanc
i Brix Sans Extra Light de 10,5 pt i 0,55 pt de desplaçament
vertical.
200 mm

320 mm

NEGRE
Pantone Black

PLATA
Pantone 877

Plaça de la Font del Lleó, 11

| 08140 Caldes de Montbui | T 93 862 70 27 | alcaldia@caldesdemontbui.cat | www.caldesdemontbui.cat

50 mm

25 mm

225 mm

225 mm
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CARPETA DOSSIER
ÚS GENERAL
450 mm

Per a la resta d’àrees, l’Ajuntament disposa d’una carpeta dossier
d’ús general amb un grafisme acord a la resta de papereria
genèrica.

| caldesm@caldesdemontbui.cat | @AjCaldesMontbui | www.caldesdemontbui.cat

Aquesta carpeta té una mida oberta de 450x320 mm (mida
tancada: 225x320 mm) i no té solapes. S’imprimeixen sobre
un paper òffset mat.
L’escut municipal hi figura centrat respecte a la carpeta oberta,
i va al 8% de negre.
La portada té la marca municipal lateral dreta en 40% i 100%
negre; a la contraportada hi ha un escut al 40% de negre i també
hi ha les dades: l’adreça, el correu electrònic i el twitter en negre
i Brix Sans Light de 8,5 pt; la T en blanc i Brix Sans Regular de
8,5 pt; el telèfon i la web en negre i Brix Sans Bold de 8,5 pt.
Les barres separadores van també en negre i Brix Sans Extra
Light de 10,5 pt i 0,55 pt de desplaçament vertical.

13 mm

centrat
320 mm

Plaça de la Font del Lleó, 11

| 08140 Caldes de Montbui | T 93 865 56 56 |

200 mm

NEGRE
100% Pantone Black
40% Pantone Black

70 mm

20 mm

25 mm
25 mm

225 mm

225 mm
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CARPETA CONTENIDORA
ÚS PROMOCIONAL
Per a usos promocionals, l’Ajuntament de Caldes disposa
d’una carpeta contenidora amb un caràcter més publicitari
que institucional.

FONT DEL LLEÓ
76ºC

Caldes de Montbui

Aquesta carpeta té una mida tancada de 230x317 mm, amb
solapes curvades al lateral i a la part inferior de 122 i 55 mm
respectivament.

em toques?

www.visiteucaldes.cat
museuthermalia.caldesdemontbui
@thermaliaCALDES
museuthermalia
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FIRMA CORREU-E
Tots els membres de la corporació, polítics i tècnics, han de
signar els seus correus electrònics amb la sigantura establerta
en aquest apartat.
La signatura consta de dues parts:
1. L a imatge gràfica: escut municipal en color gris del 40%
(PNG facilitat des del Departament de Comunicació)
2. El contingut de la signatura
(en el mateix cos de text del gestor de correu)
- Nom: en Arial Bold de color negre
- Càrrec: en Arial Regular de color gris del 50%
- Adreça, telèfon i correu-e: en Arial Regular de color gris 50%
- Adreça de Twitter: en Arial Regular de color gris del 50%
(si una àrea té compte de Twitter propi, podrà posar-hi el seu)
(també es podran afegir altres xarxes pròpies)
- Web municipal: en Arial Bold de color gris del 50%
(si una àrea té web pròpia, podrà posar la seva)
Per tal de garantir una uniformitat comunicativa, pel text
base del correu es fa servir també la família tipogràfica Arial,
preferentment en negre i grisos.
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Opció 2
DIN A4 210x297 mm
Impressió amb marge de 4 mm

ÍNDEX INTERACTIU

Opció 1
DIN A4 210x297 mm
Impressió a sang
10 mm

COMUNICAT DE PREMSA
15 mm

L’Ajuntament de Caldes de Montbui disposa d’una plantilla
específica per als comunicats de premsa. Aquesta plantilla es
basa en el disseny de l’ofici A4 d’ús general, afegint-hi la marca
turística a la dreta de la capçalera i un titular específic per al
comunicat amb la data d’emissió. Les dades de l’Ajuntament que
hi ha al peu de pàgina també canvien per les dades pròpies del
Departament de Comunicació.

15 mm
99 mm
25 mm

Comunicat de premsa
DATA: 21 / 06 / 2016

La marca turística té una alçada de 15 mm i va en color gris
40% de negre.

10 mm

El símbol del titular específic i el mateix titular també van en
color gris 40% de negre, i en Brix Sans Black de 20 pt.

INAUGURACIÓ DE LA REMODELACIÓ
DEL PONT ROMÀNIC

marca de plec

Udem in tra nostri publi, unum intiam Romnond actus, con dii prid conihili, obses consupionsum
tem ves coeris, eliam te atimusa nonfesit peribunum essus estarbit verfint estesum a modiur, nis
nossed probus, Catissent, nordit.
Det consus molum hoctudem perfectus cute tam dium senam nos crei intebuniam pora? Dacchum movere confectum inte, sum at, cons con se ius obus vissendam. Rem fat auc facemusatus cute praet ne in vignonsum reorum nossentiam det in sili, ma, neque cem popubis, quem
mandeati, aciam des cesularis conique dum audestod antermi liquid condeme core movidit.
Picast? Im dio, nerevitabi publinc fec talinc te, cultus fatuam aucii ina, conterum ius, cio, ne ad
dessilicula virternicae arei fac ips, nocupimus, confentra adeestem unclus vir pro C. Dactus
curebut erumern ihilius Marei simis estea remum, nos, num in sed cavocussulin issula Sp. Cast
atil hor hin di, es, quo habem dies M. Ca; Catquas dachil hactare, Cast iam erfes! Ciemuspio,
quod pore efec tari publis plissen atraec venductum vit? Catiae egit.
Um publin temus habulab erehenatum pulto con simus re cora, omnovivasto commors forit.
Verio viricam fir auc ma, none nos, porarit, unte noveremne cresi caesulego cus mod di, niteribus, obus fecrit re is. Quonveh emquere hebem, mo C. Licuppl icapero ter atum inequam aperi
ponese tandam ce nemus. Actus rei popoptis. Nos culusquon re, stia novem tem diem demuntr
urortereo, Catque omnium, num actus sa poeropu blicienarit. Alaturbis cris confit.
Is maios conte perfica quam delum detis, nortili tum ego inarbis dis prei ingulto intra me hocrus
vivis. Cuppliem hicista quam ti, quon sis? Ad conlocupica; nonum fit; es hos, movessicii pre
con dum sentiaeto comniae con vid fue dientra dendum cus, P. Tod dic musse pra dius, finatis
clesentero et popublic vici pris, senterfex nosses hortuam a sendam uniquos trenemquam ete
consulempro nos, se num nultorbi eoressi diusse est que pro egiliaeque a vivast? Quam quonfec interfena, uteribul vid intia satemus mora? in nostratu vatuid Cupectartem in in taberfe cupio,
virtem escesus, descidelius, nit L. Quodien atuustraelut viu in atque nos visula es! Simisque
averuni perorei spicatusta aucer pecii publin nora mur. Ad cotius M. Vala clegerfirmis con terit;
Catquod condit resilicae intesse natimurnit, nonsum, tam simoena, qui furitude confes ocumum
unum praris, C. Efactum antis. Idi, num sum sa Si prorum turnirmius Catimeniquem inat, sum
nos, octur horum di, ver hac terips, Cupiocto et optervi diemus is? Pio virtem re contua culvistiam sendis; Cuppl. Overei coenihin vatil hocum sentifecur, spimili cibus, Casdam huctua L.
Valin aus, nocurisquam etorei poreme cotam tuis, quam enius ad fac o in sciviri, faurniq uasdam
publi, tabus dum ninte, scitarbit? Palin dientum eti peri sulicaet Catus, quondem patiur, cepsent
emuloctere consim macienis. Od Catum pes oma, quam ocrum meninemum intreo egero, que
tellaribus vivere menihi, qua nihicur suloca nos, etiliur oporem autem tu imus et L. Ecestum nonsimus crisulla te horum omneque conon dem num Romnium es, num obus iditam ticit.

NIF P0803300C

NIF P0803300C

El text del comunicat s’inicia sempre amb un titular en caixa alta
en Arial Bold de 20 pt i 24 pt d’interlineat. El cos base del text
manté les mateixes característiques de l’ofici d’ús general: Arial
10 pt amb 14 pt d’interlineat o proporcional al 140%, alineació
esquerra.

20 mm

A la part inferior esquerra, com a marca d’aigua, hi ha un
detall de l’escut amb un 8% de trama de negre. Aquest escut
està a sang sempre que la impressió ho permeti (Opció 1). En
impressions que no sigui possible, l’escut es redueix de tal
manera que quedin 4 mm de marge blanc sense perdre el tall a
la centralitat de l’escut (Opció 2).
Els comunicats de premsa estan pensats per utilitzar una sola
pàgina i, per això, no disposen d’una segona pàgina.
A partir del titular, el Departament de Comunicació pot
configurar la maquetació de la manera més adequada a la
informació que es vulgui transmetre.
120 mm

Aquesta plantilla només es pot utililitzar per aquesta finalitat
i només des del Departament de Comunicació.

| www.caldesdemontbui.cat
Departament
de comunicació | T 93 865 56 56
Plaça de la Font del Lleó, 11 | 08140 Caldes de Montbui | T25
93 mm
865 56 56 | caldesm@caldesdemontbui.cat

| T 93 862 70 27 | comunicacio@caldesdemontbui.cat | www.caldesdemontbui.cat

10 mm
4 mm

35 mm

25 mm
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Opció 2
DIN A4 210x297 mm
Impressió amb marge de 4 mm
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Opció 1
DIN A4 210x297 mm
Impressió a sang
10 mm

DOSSIER DE PREMSA
15 mm

L’Ajuntament de Caldes de Montbui disposa d’una plantilla
específica per als dossiers de premsa. Aquesta plantilla es
basa en el disseny de l’ofici A4 d’ús general, afegint-hi la marca
turística a la dreta de la capçalera i un titular específic per al
dossier amb la data d’emissió. Les dades de l’Ajuntament que
hi ha al peu de pàgina també canvien per les dades pròpies del
Departament de Comunicació.

15 mm
99 mm
25 mm

Dossier de premsa
DATA: 21 / 06 / 2016

La marca turística té una alçada de 15 mm i va en color gris
40% de negre.

10 mm

El símbol del titular específic i el mateix titular també van en
color gris 40% de negre, i en Brix Sans Black de 20 pt.

INAUGURACIÓ DE LA REMODELACIÓ
DEL PONT ROMÀNIC

marca de plec

Udem in tra nostri publi, unum intiam Romnond actus, con dii prid conihili, obses consupionsum
tem ves coeris, eliam te atimusa nonfesit peribunum essus estarbit verfint estesum a modiur, nis
nossed probus, Catissent, nordit.
Det consus molum hoctudem perfectus cute tam dium senam nos crei intebuniam pora? Dacchum movere confectum inte, sum at, cons con se ius obus vissendam. Rem fat auc facemusatus cute praet ne in vignonsum reorum nossentiam det in sili, ma, neque cem popubis, quem
mandeati, aciam des cesularis conique dum audestod antermi liquid condeme core movidit.
Picast? Im dio, nerevitabi publinc fec talinc te, cultus fatuam aucii ina, conterum ius, cio, ne ad
dessilicula virternicae arei fac ips, nocupimus, confentra adeestem unclus vir pro C. Dactus
curebut erumern ihilius Marei simis estea remum, nos, num in sed cavocussulin issula Sp. Cast
atil hor hin di, es, quo habem dies M. Ca; Catquas dachil hactare, Cast iam erfes! Ciemuspio,
quod pore efec tari publis plissen atraec venductum vit? Catiae egit.
Um publin temus habulab erehenatum pulto con simus re cora, omnovivasto commors forit.
Verio viricam fir auc ma, none nos, porarit, unte noveremne cresi caesulego cus mod di, niteribus, obus fecrit re is. Quonveh emquere hebem, mo C. Licuppl icapero ter atum inequam aperi
ponese tandam ce nemus. Actus rei popoptis. Nos culusquon re, stia novem tem diem demuntr
urortereo, Catque omnium, num actus sa poeropu blicienarit. Alaturbis cris confit.
Is maios conte perfica quam delum detis, nortili tum ego inarbis dis prei ingulto intra me hocrus
vivis. Cuppliem hicista quam ti, quon sis? Ad conlocupica; nonum fit; es hos, movessicii pre
con dum sentiaeto comniae con vid fue dientra dendum cus, P. Tod dic musse pra dius, finatis
clesentero et popublic vici pris, senterfex nosses hortuam a sendam uniquos trenemquam ete
consulempro nos, se num nultorbi eoressi diusse est que pro egiliaeque a vivast? Quam quonfec interfena, uteribul vid intia satemus mora? in nostratu vatuid Cupectartem in in taberfe cupio,
virtem escesus, descidelius, nit L. Quodien atuustraelut viu in atque nos visula es! Simisque
averuni perorei spicatusta aucer pecii publin nora mur. Ad cotius M. Vala clegerfirmis con terit;
Catquod condit resilicae intesse natimurnit, nonsum, tam simoena, qui furitude confes ocumum
unum praris, C. Efactum antis. Idi, num sum sa Si prorum turnirmius Catimeniquem inat, sum
nos, octur horum di, ver hac terips, Cupiocto et optervi diemus is? Pio virtem re contua culvistiam sendis; Cuppl. Overei coenihin vatil hocum sentifecur, spimili cibus, Casdam huctua L.
Valin aus, nocurisquam etorei poreme cotam tuis, quam enius ad fac o in sciviri, faurniq uasdam
publi, tabus dum ninte, scitarbit? Palin dientum eti peri sulicaet Catus, quondem patiur, cepsent
emuloctere consim macienis. Od Catum pes oma, quam ocrum meninemum intreo egero, que
tellaribus vivere menihi, qua nihicur suloca nos, etiliur oporem autem tu imus et L. Ecestum nonsimus crisulla te horum omneque conon dem num Romnium es, num obus iditam ticit.

NIF P0803300C

NIF P0803300C

El text del comunicat s’inicia sempre amb un titular en caixa alta
en Arial Bold de 20 pt i 24 pt d’interlineat. El cos base del text
manté les mateixes característiques de l’ofici d’ús general: Arial
10 pt amb 14 pt d’interlineat o proporcional al 140%, alineació
esquerra.

20 mm

A la part inferior esquerra, com a marca d’aigua, hi ha un
detall de l’escut amb un 8% de trama de negre. Aquest escut
està a sang sempre que la impressió ho permeti (Opció 1). En
impressions que no sigui possible, l’escut es redueix de tal
manera que quedin 4 mm de marge blanc sense perdre el tall a
la centralitat de l’escut (Opció 2).
Els dossiers de premsa estan pensats que aportar tota la
informació de què es diposa i, per tant, és habitual utilitzar més
d’una pàgina. Per aquest motiu també disposen d’una segona
pàgina amb igual disseny que la d’ofici d’ús general.
A partir del titular, el Departament de Comunicació pot
configurar la maquetació de la manera més adequada a la
informació que es vulgui transmetre.

120 mm

Aquesta plantilla només es pot utililitzar per aquesta finalitat
i només des del Departament de Comunicació.

| www.caldesdemontbui.cat
Departament
de comunicació | T 93 865 56 56
Plaça de la Font del Lleó, 11 | 08140 Caldes de Montbui | T25
93 mm
865 56 56 | caldesm@caldesdemontbui.cat

| T 93 862 70 27 | comunicacio@caldesdemontbui.cat | www.caldesdemontbui.cat

10 mm
4 mm

35 mm

25 mm
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CONVOCATÒRIA DE PREMSA
Per a les convocatòries de premsa es fa servir una plantilla
de correu electrònic.
Aquesta plantilla es composa de:
- un encapçalament amb el símbol de premsa del Departament
de Comunicació (un asterisc dintre d’un quadre gris);
- el titular Convocatòria de premsa, en Arial Bold d’una mida
superior al cos del text base, i de color gris
- el TÍTOL de la convocatòria, en Arial Bold, caixa alta,
de la mateixa mida que el titular de Convocatòria de premsa,
i en color negre
-un Subtítol (si és necessari), en Arial Regular, en la mida del text
base i color negre
-les dades bàsiques de la convocatòria (Dia, Hora, Lloc, A càrrec),
en Arial Regular, en la mida del text base i color negre
La convocatòria va signada com està descrit en l’apartat de la
firma del correu-e (capítol 39).
Aquesta plantilla només es pot utililitzar per aquesta finalitat
i només des del Departament de Comunicació.
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