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Introducció
Aquest manual de normes i aplicacions gràfiques conté totes
les especificacions per a la correcta aplicació i reproducció de
la identitat corporativa de l’Autoritat Catalana de Protecció de
Dades.

Aquestes aplicacions i aquest manual han estat dissenyats
tenint en compte la normativa del Programa d’identificació
visual de la Generalitat de Catalunya (http://identitatcorporativa.
gencat.cat).

És l’eina que han de consultar i utilitzar totes aquelles persones,
empreses i entitats que tinguin la responsabilitat d’aplicar
qualsevol element d’aquesta identitat.

Per a la resta d’aplicacions que es generin (publicacions,
pàgines web...), cal seguir també la normativa dels apartats
corresponents del Programa d’identificació visual.
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Identitat visual
Es denominen signes d’identitat visual el símbol i el logotip.
El símbol està configurat per les sigles de la marca ‘apdcat’. On
en destaquen la ‘p’ i la ‘d’ en blanc sobre un quadrat negre i la
resta de lletres en vermell. La composició del logotip tipogràfic
està feta en negre a una sola línia.

L’estructura, les proporcions entre el símbol i el logotip i la
composició tipogràfica són fixes i no admeten variacions.
Per a la reproducció s’han d’utilitzar sempre originals vectorials.

Reproducció del símbol i del logotip en quadricromia
i a quatre tintes planes.

Colors corporatius
Vermell Pantone 485 CV
Quadricromia: C: 0, M: 100, Y: 91, K: 0
RGB: 227, 5, 33
Color web: # e30521
Negre.

Tipografia corporativa
Helvetica Neue 75 Bold
Helvetica Neue 55 Roman
Caixa alta i baixa amb justificació a l’esquerra

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

Manual d’identificació visual de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades

4

Aplicacions sobre fons de color
En general el conjunt identificador s’aplica sempre en els colors
propis sobre un fons de color. Només s’aplica en negatiu sobre
el mateix color corporatiu o colors corporatius.

Hi ha casos concrets en què el simbol per una qüestió
d’interferència de colors amb el color del fons també s’ha de
canviar de color i posar-lo en blanc o negre.

En els casos en què el fons de color tingui una saturació inferior
al 20% o superior al 80%, el text del conjunt identificador es pot
aplicar en blanc o negre en funció d’aquest fons.

En aquests casos, doncs, s’ha d’aplicar la versió en negatiu del
conjunt identificador.
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Versió a una tinta
En aplicacions en blanc i negre, el color corporatiu té el valor
equivalent al 100% del negre.

Negre 100%
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Aplicacions segons el fons en blanc i negre
En les aplicacions en blanc i negre sobre fons tramat, si el fons
té una intensitat igual o inferior al 40%, el símbol esdevé negre
100% i el text explicatiu es manté en negre. A partir de tramats
de fons superiors al 40%, el símbol i el text explicatiu s’apliquen
en blanc.

<40%

>60%
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Harmonització amb la identificació bàsica
L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades s’harmonitza
sempre amb la identificació bàsica de la Generalitat.

Aquests exemples mostren les proporcions establertes
per l’alçaca del seny i el símbol del logotip. Les diferents
disposicions es poden determinar segons convingui en cada
cas, segons el disseny, les alineacions i els espais.

x
x

x
x
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Papereria. Primer full
Format
A4, 210 x 297 mm.

Per a la composició del text cal utilitzar la tipografia Arial.
Cotes en mm.
Reducció del 60%.

Identificació bàsica
Senyal: 8,1 mm.
Composició caixa a l’esquerra.
Trama del 50% de negre.

Per a més informació cal consultar la normativa a:
http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/aplicacions/papereria

Adreça
Helvetica Light o Arial
Composició caixa a l’esquerra.
Cos 7/7.

10

30

16,5
11
Adreça
Codi postal i localitat
Telèfon
Correu electrònic
Adreça url
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Papereria. Segon full
Mostra del segon full que es compon de la identificació pròpia,
en el segon full no han d’aparèixer la identificació bàsica ni
l’adreça.

Per a més informació cal consultar la normativa a:
http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/aplicacions/papereria

Format
A4, 210 x 297 mm.
Cotes en mm.
Reducció del 60%.

10

30

16,5

2/10

Manual d’identificació visual de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades

10

Papereria. Document administratiu
L’exemple següent mostra la composició per a coberta en
documents administratius.

Per a més informació cal consultar la normativa a:
http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/aplicacions/formularisidocumentacio-administrativa
http://identitatcorporativa.gencat.cat/web/.content/
Documentacio/pdf/portadapaginacredits.pdf

R/N: en rodona, cos 8
Versió, en rodona, cos 8

Títol del document en negreta,
cos 28 o superior (en funció de la
llargada), a 8 cm de l’inici del full,
alineat a l’esquerra
Subtítol (optatiu) en rodona, cos 24 (en
funció de la llargada), alineat a l’esquerra

Autor o autors en rodona, cos 16, alineat a l’esquerra
Lloc i/o any d’edició en rodona, cos 16, alineat a l’esquerra
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Papereria. Document administratiu
La documentació administrativa ha de seguir les mateixes
pautes d’elaboració de l’Administració de la Generalitat.
S’utilitza per a la realització de qualsevol mena de document
(informes, procediments, instruccions, manuals, actes de
reunió, etc.).

Cotes en mm.
Reducció del 60%.

En el cas que el document administratiu tingui coberta la
identificació bàsica ha d’aparèixer a la coberta.

Per a la composició dels textos s’ha d’utilitzar la família
tipogràfica Arial.

En cas que el document administratiu no tingui coberta,
la identificació bàsica ha d’aparèixer en el primer full del
document.

Per a més informació cal consultar la normativa a:
http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/aplicacions/formularisidocumentacio-administrativa

Tipografia
Arial en les seves variants.

2. Apartat de primer nivell, negreta, cos 12, alineat a l'esquerra
segona línia entrada
2.1 Apartat de segon nivell, negreta, cos 11, alineat a l'esquerra
Quisque sit amet lectus magna. Integer condimentum leo convallis enim condimentum sed
placerat leo laoreet. Donec id massa massa, quis vehicula ipsum. Mauris ullamcorper massa
vitae eros molestie id laoreet lorem pretium. Sed sodales faucibus sapien, sit amet vulputate.
– Tortor sodales quis. Vestibulum fringilla faucibus consectetur.
– Praesent hendrerit diam non ipsum facilisis varius. Maecenas ac enim dui. Nulla facilisi. In
Títol en Arial, negreta, cos 16 (14,18), vehicula
alineat
a l'esquerra
purus
ut metus accumsan varius. Cras fermentum magna vel elit fermentum.
▪ Morbi dictum accumsan consectetur. Cras non lacus et nunc viverra volutpat eu ut est.
▪ Etiam a nunc ipsum. Donec nec neque at leo hendrerit molestie sed aliquet justo. Nulla
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proineget
lacus
mivelit,
est. pharetra id lobortis
sit amet, consequat sit amet lorem. Aenean nunc arcu, laoreet
quis interdum
gravida,
congueullamcorper in blandit non, blandit et nisl. Sed quis enim
– Pellentesque.
Donec
est magna,
at sem. Quisque mi mauris, scelerisque a facilisis id, fermentum
ut sodales
justo. Praesent
luctus,
at dolor
venenatis.
Proin non purus sed metus ultrices tempor. Etiam eget neque.
risus non hendrerit consequat, nisl urna gravida turpis, at dignissim diam diam non lectus.
Suspendisse volutpat ornare nulla, in ornare tellus commodo
at.utVestibulum
tellusDuis
lorem,
Enim,
egestas justo.
mi ipsum, laoreet vel ultricies sit amet, iaculis ut ligula. Mauris
porta vitae sodales vitae, egestas sed ante. Nulla lacus massa,
egestas
eget velit
ante, et adipiscing
varius erat.sitSuspendisse consequat justo eu urna facilisis pulvinar euismod
amet, fermentum id sapien. In in tellus eros, a auctor mauris.
Suspendisse
at
tortor
dui.
augue dictum. Proin augue tortor, sagittis a egestas quis, dapibus mattis nisl. Vestibulum
pellentesque pretium urna a ullamcorper.
Adreça
Codi postal i localitat
Telèfon
Correu electrònic
Adreça url

1. Apartat de primer nivell, negreta, cos 12, alineat a l'esquerra
3. Apartat de primer nivell, negreta, cos 12, alineat a l'esquerra

Morbi dictum accumsan consectetur. Cras non lacus et nunc viverra volutpat eu ut est. Etiam
1
a nunc ipsum. Donec nec neque at leo hendrerit molestie–sed
aliquet
justo.
Nulla eget
mi est.
Morbi
dictum
accumsan
consectetur.
Cras non lacus et nunc viverra volutpat eu ut est.
Nunc ante orci, vulputate vitae dapibus a, sollicitudin quis diam.
urna Donec
non enim
EtiamIna tristique
nunc ipsum.
nec neque at leo hendrerit molestie sed aliquet justo. Nulla
gravida eu consequat ante sagittis. Etiam at quam tortor, uteget
hendrerit
Mauris
placerat
mi est.arcu.
Nunc
ante orci,
vulputate vitae dapibus a, sollicitudin quis diam. In tristique
viverra justo tincidunt vestibulum.
urna non enim gravida eu consequat ante sagittis. Etiam at quam tortor, ut hendrerit arcu.
Mauris placerat viverra justo tincidunt vestibulum.
1.1 Apartat de segon nivell, negreta, cos 11, alineat a –l'esquerra
Morbi dictum accumsan consectetur. Cras non lacus et nunc viverra volutpat eu ut est.
Etiam a nunc ipsum. Donec nec neque at leo hendrerit molestie sed aliquet justo. Nulla
Aliquam malesuada lacus in ligula egestas pretium. In id urna
pretium
egetnisl.
mi Proin
est. Nunc
anteeleifend
orci, vulputate vitae dapibus a, sollicitudin quis diam. In tristique
scelerisque. Duis metus dui, commodo at tempus euismod,urna
scelerisque
velgravida
lacus. Quisque
non enim
eu consequat ante sagittis. Etiam at quam tortor, ut hendrerit arcu.
turpis ipsum, eleifend sed mollis blandit, cursus ut quam. Donec
sit
amet
nunc
justo.
Mauris placerat viverra justo tincidunt vestibulum.2
1.2 Apartat de segon nivell, negreta, cos 11, alineat a l'esquerra
Morbi dictum accumsan consectetur. Cras non lacus et nunc viverra volutpat eu ut est. Etiam
a nunc ipsum. Donec nec neque at leo hendrerit molestie sed aliquet justo. Nulla eget mi est.
Nunc ante orci, vulputate vitae dapibus a, sollicitudin quis diam. In tristique urna non enim
gravida eu consequat ante sagittis. Etiam at quam tortor, ut hendrerit arcu. Mauris placerat
viverra justo tincidunt vestibulum.
1. Enim, ut egestas justo. Duis mi ipsum, laoreet vel ultricies sit amet, iaculis ut ligula. Mauris eget velit ante, et varius erat.
Suspendisse consequat justo eu urna facilisis pulvinar.
2. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin lacus velit, pharetra id lobortis sit amet, consequat sit amet
lorem. Aenean nunc arcu, laoreet quis interdum gravida,

2/10

1/10
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Papereria. Sobre
Format
Sobre americà, 225 x 115 mm.

Per a la composició de les dades de la persona destinatària cal
utilitzar la tipografia Arial, en cos 11.

Identificació bàsica
Senyal: 8,1 mm.
Composició caixa a l’esquerra.
Trama del 50% de negre.

Cotes en mm.
Per a més informació cal consultar la normativa a:
http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/aplicacions/papereria

Adreça
Helvetica Light o Arial
Composició caixa a l’esquerra.
Cos 7/7.

20
10

16,5

9
Adreça
Codi postal i localitat

50
110
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Papereria. Targetes
Format
A8, 74 x 52 mm.

Càrrec
Helvetica Light.
Composició caixa a l’esquerra.
Cos 7/7.

Identificació bàsica
Senyal: 4,7 mm.
Trama del 50% de negre.

Cotes en mm.

Adreça
Helvetica Light.
Composició caixa a l’esquerra.
Cos 7/7.

Per a més informació cal consultar la normativa a:
http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/aplicacions/papereria

Nom i cognoms
Helvetica Bold.
Composició caixa a l’esquerra.
Cos 7/7.

Nominal
3,5

Genèrica
19,4

3,5

8,5
6

3,7

19,4

8,5

Adreça
Codi postal i localitat
Telèfon
Fax
Correu electrònic
Adreça url

6

Adreça
Codi postal i localitat
Telèfon
Fax
Correu electrònic
Adreça url

Nom i Cognom
Càrrec

4,7
2,7

4,7
2,7

Targeta amb codi QR
Revers

30

30
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Multimèdia. Signatura de correu
Identificació bàsica
Senyal: 8,1mm.
Composició amb caixa a l’esquerra.
Helvetica
Light i Bold. de correu
Signatura
Cos: 8/8. Trama del 50% de negre.

electrònic
Signatura de correu electrònic

Gruix del filetatge
1 pt.
Identiﬁcació departamental
Senyal: 8,1mm.

Color del
filetatge
Composició
Identiﬁcacióamb
departamental
caixa a l’esquerra.
8,1mm.
R: 192, Senyal:
G: 0, B:
0. i Bold.
Helvetica
Light

Text del correu
electrònic
Composició
del text
Text del correu
amb caixa a l’esquerra.
electrònic
Verdana
i
Verdana
Bold.
Composició del text
Cos de
texta mitjà
(10 pt).
amb
caixa
l’esquerra.
Verdana i Verdana Bold.
Cos de text mitjà (10 pt).

Composició amb
Cos:
Trama del 50% de negre.
caixa 8/8.
a l’esquerra.
Helvetica
Light i Bold.
Amplada
del
filetatge
Gruix8/8.
del Trama
ﬁletatge
Cos:
del 50% de negre.
Adaptat1apt.la resolució de pantalla.
Gruix del ﬁletatge
Color
1 pt. del ﬁletatge
R: 192, G: 0, B: 0.
Color del ﬁletatge
Amplada
ﬁletatge
R: 192, G: del
0, B:
0.
Adaptat a la resolució de pantalla.
Correu electrònic
sense
identifcació (sense imatge)
Amplada
del ﬁletatge
Adaptat a la resolució de pantalla.

Text del correu electrònic
Composició del text amb caixa a l’esquerra. Verdana i Verdana
Bold.
Cos de text mitjà (10 pt).
Text de la signatura
Composició del text amb caixa a l’esquerra. Verdana i Verdana
Bold.
Text de
de latext
signatura
Text de l’avís legal
Cos
menor (8 pt).
Composició del text
amb
l’esquerra.
Text caixa
de la asignatura
Verdana i Verdana
Bold.
Composició
del text
Text
de
l’avís
legal
Cos
de
text
menor
(8 pt).
amb caixa a l’esquerra.
Composició
del
text amb
Verdana i Verdana Bold.
Cos de
menor
(8 pt).(8 pt).
Cos
detext
text
menor

Composició del text
amb
a l’esquerra.
Text caixa
de l’avís
legal
Verdana.
Composició
del text
Cos
de
text
(8 pt).
amb caixa a menor
l’esquerra.
caixa Verdana.
a l’esquerra. Verdana.
Cos de text menor (8 pt).

Per a més informació cal consultar la normativa a:
http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/aplicacions/multimedia

Aquest és text simulat per al missatge de correu electrònic.
Aquest
és textinsector
simulat delendave
per al missatge
de Livi
correu
electrònic.
Non equidem
carmina
esse
reor, memini quae plagosum mihi parvo deper
Orbilium dictare; sed emendata videri pulchraque et exactis minimum distantia miror. Inter quaeter
Non
equidem
insector
Livi esse
meminiunus
quaeetplagosum
mihitotum
parvoducit
deper
verbum
emicuit
si fortedelendave
decorum,carmina
et si versus
pauloreor,
concinnior
alter, iniuste
Orbilium
venditquedictare;
poema sed
quosemendata
toto vel. videri pulchraque et exactis minimum distantia miror. Inter quaeter
verbum emicuit si forte decorum, et si versus paulo concinnior unus et alter, iniuste totum ducit
venditque poema quos toto vel.
Nom i cognoms
Càrrec
Unitati cognoms
Nom
Organisme
Càrrec
Departament
Unitat
Organisme
Adreça
| Codi postal i localitat | Telèfon | Fax
Departament
adreça de correu | web
Adreça | Codi postal i localitat | Telèfon | Fax
adreça
correu s’adreça
| web
Aquest de
missatge
exclusivament a la persona destinatària i pot contenir informació privilegiada o confidencial. Si no
sou la persona destinatària indicada, us recordem que la utilització, divulgació i/o còpia sense autorització està prohibida en
virtut demissatge
la legislació
vigent.
Si heu rebutaaquest
missatge
per error,
us contenir
demanem
que ens ho
feu saber oimmediatament
Aquest
s’adreça
exclusivament
la persona
destinatària
i pot
informació
privilegiada
confidencial. Siper
no
aquesta
via i que
el destruïu.
sou
la persona
destinatària
indicada, us recordem que la utilització, divulgació i/o còpia sense autorització està prohibida en
virtut de la legislació vigent. Si heu rebut aquest missatge per error, us demanem que ens ho feu saber immediatament per
aquesta via i que el destruïu.
Correu electrònic amb identifcació pròpia (amb imatge)

Aquest és text simulat per al missatge de correu electrònic.
Aquest
és textinsector
simulat delendave
per al missatge
de Livi
correu
electrònic.
Non equidem
carmina
esse
reor, memini quae plagosum mihi parvo deper
Orbilium dictare; sed emendata videri pulchraque et exactis minimum distantia miror. Inter quaeter
Non
equidem
insector
Livi esse
meminiunus
quaeetplagosum
mihitotum
parvoducit
deper
verbum
emicuit
si fortedelendave
decorum,carmina
et si versus
pauloreor,
concinnior
alter, iniuste
Orbilium
venditquedictare;
poema sed
quosemendata
toto vel. videri pulchraque et exactis minimum distantia miror. Inter quaeter
verbum emicuit si forte decorum, et si versus paulo concinnior unus et alter, iniuste totum ducit
venditque poema quos toto vel.

Nom i cognoms
Càrrec
Unitati cognoms
Nom
Càrrec
Adreça
Unitat | Codi postal i localitat | Telèfon | Fax
adreça de correu | web
Adreça | Codi postal i localitat | Telèfon | Fax
adreça
correu s’adreça
| web
Aquest de
missatge
exclusivament a la persona destinatària i pot contenir informació privilegiada o confidencial. Si no
sou la persona destinatària indicada, us recordem que la utilització, divulgació i/o còpia sense autorització està prohibida en
virtut
la legislació
vigent.
Si heu rebutaaquest
missatge
per error,
us contenir
demanem
que ens ho
feu saber oimmediatament
Aquestdemissatge
s’adreça
exclusivament
la persona
destinatària
i pot
informació
privilegiada
confidencial. Siper
no
aquesta
via i que
el destruïu.
sou
la persona
destinatària
indicada, us recordem que la utilització, divulgació i/o còpia sense autorització està prohibida en
virtut de la legislació vigent. Si heu rebut aquest missatge per error, us demanem que ens ho feu saber immediatament per
aquesta via i que el destruïu.

el cas que un
organisme
autònom,
servei,
El color de fons del missatge de correu ha de ser blanc. El color 15
ManualEn
d’identificació
visual
de l’Autoritat
Catalana
deprograma
Protecció ode Dades
empresa pública amb identiﬁcació pròpia vulgui utilitzar la
En
el cas
que un
autònom,
servei,
programa
o
mateixa
fórmula
perorganisme
a la signatura
de correu;
el seu
logotip ha
empresa
pública amb
identiﬁcació
vulgui utilitzar
la
d’anar acompanyat
de la
identiﬁcaciópròpia
departamental
o bé de
mateixa
fórmula
per a de
la signatura
de correu;
seu
logotip ha
la identiﬁcació
bàsica
la Generalitat,
la qualelha
d’adoptar
el

del text i la signatura ha de ser negre, excepte en el cas dels
El color de fons del missatge de correu ha de ser blanc. El color
enllaços d’adreça de correu i web que han de ser en blau per
del text i la signatura ha de ser negre, excepte en el cas dels
defecte (R:0, G: 0, B: 255).
enllaços d’adreça de correu i web que han de ser en blau per

Multimèdia. Presentació Power Point
La identitat visual ha d’anar en color. Pel que fa a la tipografia,
s’ha d’utilitzar l’Helvetica o l’Arial en totes les seves variants.
Identificació bàsica
Senyal: 8,35 mm.
Pantone 485 CVC i negre.
Per a més informació cal consultar la normativa a:
http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/aplicacions/multimedia
Pàgina inicial

Diapositiva interior
Els logotips a les diapositives
interiors són opcionals.

Pàgina final
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