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Reducció màxima



1.2 Tipografia

En cas de no disposar de la tipografia Helvètica, ocasionalment
es podrà fer servir l’Arial.



1.2 Tipografia



Altres variants tipogràfiques de l’Helvètica complementàries de la identitat corporativa.

1.2 Tipografia



1.3 Colors



1.3 Colors



1.3 Colors



1.3 Colors



1.3 Colors
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2. Logotips de productes i serveis



2.1 Logotip idCAT

Àrea de protecció

2. Logotips de producte

05



2.1 Logotip idCAT

Articulació alternativa

Àrea de protecció

2. Logotips de producte

05



2.1 Logotip idCAT

Reducció màxima

2. Logotips de producte

10

10

05

La reducció màxima dels logotips s’estableix segons la base de
proporcions de manera que, en el logotip idCAT, l’alçada del
rectangle vermell sigui de 10 mm



2.1 Logotip idCAT

Colors

2. Logotips de producte

05



2.3 Logotip Passi

Àrea de protecció

2. Logotips de producte

05



2.3 Logotip Passi

Reducció màxima

2. Logotips de producte

05

La reducció màxima dels logotips s’estableix segons la base
de proporcions de manera que, en el logotip Passi, l’alçada
del logotip sigui de 3,5 mm

3,5



2.3 Logotip Passi

Colors

2. Logotips de producte

05

Pantone 432

C: 23 M: 2 Y: 0 N: 77

R: 66 G: 74 B: 82



2.4 Logotip Validador

Àrea de protecció

2. Logotips de producte

05



2.4 Logotip Validador

Reducció màxima

2. Logotips de producte

05

3

La reducció màxima dels logotips s’estableix segons la base
de proporcions de manera que, en el logotip Validador, l’alçada
del logotip sigui de 3 mm



2.4 Logotip Validador

Colors

2. Logotips de producte

05

Pantone 432

C: 23 M: 2 Y: 0 N: 77

R: 66 G: 74 B: 82



2.5 Logotip Signa

Àrea de protecció

2. Logotips de producte

05



2.5 Logotip Signa

Reducció màxima

2. Logotips de producte

05

3

La reducció màxima dels logotips s’estableix segons la base
de proporcions de manera que, en el logotip Signa, l’alçada
del logotip sigui de 3 mm



2.5 Logotip Signa

Colors

2. Logotips de producte

05

Pantone 432

C: 23 M: 2 Y: 0 N: 77

R: 66 G: 74 B: 82



2.6 Logotip TCAT

Àrea de protecció

2. Logotips de producte

05



2.6 Logotip TCAT

Reducció màxima

2. Logotips de producte

05

9

La reducció màxima dels logotips s’estableix segons la base
de proporcions de manera que, en el logotip tCAT, l’alçada
del logotip sigui de 9 mm



2.6 Logotip TCAT

Colors

2. Logotips de producte

05



2.6 Logotips Segell CATCert

Àrea de protecció

2. Logotips de producte

05



2.6 Logotips Segell CATCert

Reducció màxima

2. Logotips de producte

05

13

La reducció màxima dels logotips s’estableix segons la base
de proporcions de manera que, en els logotips Segell CATCert,
l’alçada dels logotips sigui de 13 mm



2.6 Logotips Segell CATCert

Colors

2. Logotips de producte

05

Pantone 432

C: 23 M: 2 Y: 0 N: 77

R: 66 G: 74 B: 82

Pantone 165???

C: 0 M: 59 Y: 84 N: 0

R: 245 G: 102 B: 0

Pantone 877

C: 0 M: 0 Y: 0 N: 40

R: 143 G: 143 B: 140



2.7 Logotip iArxiu

Àrea de protecció

2. Logotips de producte

05



2.7 Logotip iArxiu

Reducció màxima

2. Logotips de producte

05

3

La reducció màxima dels logotips s’estableix segons la base
de proporcions de manera que, en el logotip iARXIU, l’alçada
del logotip sigui de 3 mm



2.7 Logotip iArxiu

Colors

2. Logotips de producte

05
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3.Convivència de logotips



Logotip Consorci AOC: Pantone 485 i negre

23

3.Convivència de logotips

3.1. CATCert + Consorci AOC + Generalitat de Catalunya + Localret

24

Consorci

Consorci



23

3.Convivència de logotips

3.2. CATCert + Eslògan + Web  + Consorci AOC + Generalitat de Catalunya + Localret

24

Logotip Consorci AOC: Pantone 485 i negre

Consorci

dossiers, etc), es col·locarà el logotip CATCert amb l’eslògan a la
portada i la combinació AOC + Generalitat de Catalunya + Localret
+ adreça, en qualsevol de les seves dues opinions, a la contraportada,
sempre mantenint les proporcions establertes entre els diferents logotips.



23

3.Convivència de logotips

3.4. CATCert + idCAT + AOC + Generalitat de Catalunya + Localret

Articulació principal d’idCAT

24 24



23

3.Convivència de logotips

3.4. idCAT + CATCert + Consorci AOC + Generalitat de Catalunya + Localret

Articulació alternativa d’idCAT

24 24

La convivència dels logotips de CATCert, idCAT i Consorci AOC
es donarà quan el suport tingui un únic espai gràfic (p. e. cartells,
anuncis, etc). Si aquest suport té diversos espais gràfics diferenciats
(p. e. desplegables, dossiers, etc), es col·locaran els logotips de
CATCert i d’idCAT a la portada i la combinació Consorci AOC +
Generalitat de Catalunya + Localret + adreça, en qualsevol de les
seves dues opcions, a la contraportada, sempre mantenint les
proporcions establertes entre els diferents logotips.



23

3.Convivència de logotips

3.6. Passi + CATCert + AOC + Generalitat de Catalunya + Localret

Articulació principal de Passi

24 32

La convivència dels logotips de CATCert, Passi i Consorci AOC es
donarà quan el suport tingui un únic espai gràfic (p. e. cartells,
anuncis, etc). Si aquest suport té diversos espais gràfics diferenciats
(p. e. desplegables, dossiers, etc), es col·locaran els logotips de
CATCert i Passi a la portada i la combinació Consorci AOC +
Generalitat de Catalunya + Localret + adreça, en qualsevol de les
seves dues opcions, a la contraportada, sempre mantenint les
proporcions establertes entre els diferents logotips.

La col·locació dels logotips de CATCert i Passi a la portada
no seguirà aquest patró però sí que seguirà aquesta relació de
proporcions. El logotip de CATCert, en qualsevol suport, es col·locarà
a l’extrrem superior esquerra de l’espai gràfic.

Passi
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3.Convivència de logotips

3.7. Validador + CATCert + AOC + Generalitat de Catalunya + Localret

Articulació principal de Validador

24

La convivència dels logotips de CATCert, Validador i Consorci AOC
es donarà quan el suport tingui un únic espai gràfic (p. e. cartells,
anuncis, etc). Si aquest suport té diversos espais gràfics diferenciats
(p. e. desplegables, dossiers, etc), es col·locaran els logotips de
CATCert i Validador a la portada i la combinació Consorci AOC +
Generalitat de Catalunya + Localret + adreça, en qualsevol de les
seves dues opcions, a la contraportada, sempre mantenint les
proporcions establertes entre els diferents logotips.

La col·locació dels logotips de CATCert i Validador a la portada
no seguirà aquest patró però sí que seguirà aquesta relació de
proporcions. El logotip de CATCert, en qualsevol suport, es col·locarà
a l’extrrem superior esquerra de l’espai gràfic.

Validador



32

23

3.Convivència de logotips

3.8. Signa + CATCert + AOC + Generalitat de Catalunya + Localret

Articulació principal de Signa

24 24

La convivència dels logotips de CATCert, Signa i Consorci AOC es
donarà quan el suport tingui un únic espai gràfic (p. e. cartells,
anuncis, etc). Si aquest suport té diversos espais gràfics diferenciats
(p. e. desplegables, dossiers, etc), es col·locaran els logotips de
CATCert i Signa a la portada i la combinació Consorci AOC +
Generalitat de Catalunya + Localret + adreça, en qualsevol de les
seves dues opcions, a la contraportada, sempre mantenint les
proporcions establertes entre els diferents logotips.

La col·locació dels logotips de CATCert i Signa a la portada
no seguirà aquest patró però sí que seguirà aquesta relació de
proporcions. El logotip de CATCert, en qualsevol suport, es col·locarà
a l’extrrem superior esquerra de l’espai gràfic.

Signa
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3.Convivència de logotips

3.9. tCAT + CATCert + AOC + Generalitat de Catalunya + Localret

Articulació principal de tCAT

24 24

La convivència dels logotips de CATCert, tCAT i Consorci AOC es
donarà quan el suport tingui un únic espai gràfic (p. e. cartells,
anuncis, etc). Si aquest suport té diversos espais gràfics diferenciats
(p. e. desplegables, dossiers, etc), es col·locaran els logotips de
CATCert i tCAT a la portada i la combinació Consorci AOC +
Generalitat de Catalunya + Localret + adreça, en qualsevol de les
seves dues opcions, a la contraportada, sempre mantenint les
proporcions establertes entre els diferents logotips.

La col·locació dels logotips de CATCert i tCAT a la portada
no seguirà aquest patró però sí que seguirà aquesta relació de
proporcions. El logotip de CATCert, en qualsevol suport, es col·locarà
a l’extrrem superior esquerra de l’espai gràfic.

tCAT
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3.Convivència de logotips

3.10. Segell CATCert + CATCert + AOC + Generalitat de Catalunya + Localret

Articulació principal del Segell CATCert

24

5a

5a
5a

La convivència dels logotips de CATCert, segell CATCert i Consorci
AOC es donarà quan el suport tingui un únic espai gràfic (p. e.
cartells, anuncis, etc). Si aquest suport té diversos espais gràfics
diferenciats (p. e. desplegables, dossiers, etc), es col·locaran els
logotips de CATCert i segell CATCert a la portada i la combinació
Consorci AOC + Generalitat de Catalunya + Localret + adreça, en
qualsevol de les seves dues opcions, a la contraportada, sempre
mantenint les proporcions establertes entre els diferents logotips.

La col·locació dels logotips de CATCert i segell CATCert a la portada
no seguirà aquest patró però sí que seguirà aquesta relació de
proporcions. El logotip de CATCert, en qualsevol suport, es col·locarà
a l’extrrem superior esquerra de l’espai gràfic.

segell CATCert
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23

3.Convivència de logotips

3.11.iArxiu + CATCert + AOC + Generalitat de Catalunya + Localret

Articulació principal de L’Arxiu

24 24

La convivència dels logotips de CATCert, iArxiu i Consorci AOC es
donarà quan el suport tingui un únic espai gràfic (p. e. cartells,
anuncis, etc). Si aquest suport té diversos espais gràfics diferenciats
(p. e. desplegables, dossiers, etc), es col·locaran els logotips de
CATCert i iArxiu a la portada i la combinació Consorci AOC +
Generalitat de Catalunya + Localret + adreça, en qualsevol de les
seves dues opcions, a la contraportada, sempre mantenint les
proporcions establertes entre els diferents logotips.

La col·locació dels logotips de CATCert i iArxiu a la portada
no seguirà aquest patró però sí que seguirà aquesta relació de
proporcions. El logotip de CATCert, en qualsevol suport, es col·locarà
a l’extrrem superior esquerra de l’espai gràfic.

iArxiu



23

3.Convivència de logotips

3.3. Consorci AOC + Generalitat de Catalunya + Localret + Cat Cert + Adreça
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4. Papereria



4. Papereria

4.1



4. Papereria

4

Amb Ref.



4. Papereria

4



4. Papereria

4



4. Papereria

4

Sobre americà amb finestra i adreça



4. Papereria

4



4. Papereria

4



Francesc Oliveras
Director

85 x 50

4. Papereria

4



4. Papereria

4



4. Papereria

4



4. Papereria

4.5



4. Papereria

4.6.



4. Papereria

4.6.



4. Papereria

4.6.



Subexpedient

Títol

Núm.

Q.C.

Any

4. Papereria

4.6. Carpetes

Carpeta subexpedient

Exterior



4. Papereria

4



4. Papereria

4

Primer full amb referència



4. Papereria

4

Segon full amb referència



4. Papereria

4.7 Set de distribució

Paper de carta amb logotip TCAT

Primer full amb referència



4. Papereria

4.7 Set de distribució

Paper de carta amb logotip TCAT

Segon full amb referència



4. Papereria

4.7. Set de distribució

Sobres

i franqueig pagat



4. Papereria

4.7. Set de distribució

Sobres

Sobre americà sense finestra



4. Papereria

4.7. Set de distribució

Sobres

Sobre americà sense finestra amb franqueig pagat + rectangle d’atenció



4. Papereria

4.7. Set de distribució

Sobres

Sobre C4 amb rectangle d’atenció



4. Papereria

4.7. Set de distribució

Funda



4. Papereria

4.7. Set de distribució

Avís de rebuda



4. Papereria

4.8. Set de distribució

Sobre PIN & PUK

Anvers

289

91

91

8

99

189



4. Papereria

4.8. Set de distribució

Sobre PIN & PUK

Revers

289

91

91

8

99

189



5. Aplicacions

5.2.

Angle on encaixar
el logo de producte

a proporció del de CATCert

Títol principal de la presentació
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5. Aplicacions



5. Aplicacions

5.1.

Autor:Títol
principal
del
document



5. Aplicacions

5.1. Dossiers

Títol principal
del document

Títol de l’apartat

Títol de l’apartat

Títol de l’apartat

Domec ales hassen mineratis, solerantu miseratus. Mineratis, solerantusei frisque brume los
miseratus. Fromes aterec vero eos mustelarit sintus domec ales hassen mineratis, sole frisque
brume los miser. Satis quiet non tolerat si profiles sunt. Suntis eos mustelarit sintus domec ales
hassen mineratis, los sole frisque brume los miser. Satis quiet non tolerat si profiles sunt. Suntis
eos mustelarit sintus domec ales.

Domec ales hassen mineratis, solerantu miseratus. Mineratis, solerantusei frisque brume los
miseratus. Fromes aterec vero eos mustelarit sintus domec ales hassen mineratis, sole frisque
brume los miser. Satis quiet non tolerat si profiles sunt. Suntis eos mustelarit sintus domec ales
hassen mineratis, los sole frisque brume los miser. Satis quiet non tolerat si profiles sunt. Suntis
eos mustelarit sintus domec ales.

Domec ales hassen mineratis, solerantu miseratus. Mineratis, solerantusei frisque brume los
miseratus. Fromes aterec vero eos mustelarit sintus domec ales hassen mineratis, sole frisque
brume los miser. Satis quiet non tolerat si profiles sunt. Suntis eos mustelarit sintus domec ales
hassen mineratis, los sole frisque brume los miser.

 Fromes aterec vero eos mustelarit sintus domec ales hassen mineratis, sole frisque brume los
miser. Satis quiet non tolerat si profiles sunt.

 Fromes aterec vero eos mustelarit sintus domec ales hassen mineratis, sole frisque brume los
miser. Satis quiet non tolerat si profiles sunt.

 Fromes aterec vero eos mustelarit sintus domec ales hassen.

 Fromes aterec vero eos mustelarit sintus domec ales hassen mineratis, sole frisque brume los
miser. Satis quiet non tolerat si profiles sunt.

Domec ales hassen mineratis, solerantu miseratus. Mineratis, solerantusei frisque brume los
miseratus. Fromes aterec vero eos mustelarit sintus domec ales hassen mineratis, sole frisque
brume los miser. Satis quiet non tolerat si profiles sunt. Suntis eos mustelarit sintus domec ales
hassen mineratis, los sole frisque brume los miser. Satis quiet non tolerat si profiles sunt. Suntis
eos mustelarit sintus domec ales.

Subtítol de l’apartat

Subtítol de l’apartat

Domec ales hassen mineratis, solerantu miseratus. Mineratis, solerantusei frisque brume los
miseratus. Fromes aterec vero eos mustelarit sintus domec ales hassen mineratis, sole frisque
brume los miser. Satis quiet non tolerat si profiles sunt. Suntis eos mustelarit sintus domec ales
hassen mineratis, los sole frisque brume los miser. Satis quiet non tolerat si profiles sunt. Suntis
eos mustelarit sintus domec ales. Domec ales hassen mineratis, solerantu miseratus. Mineratis,
solerantusei frisque brume los miseratus. Fromes aterec vero eos mustelarit sintus domec ales
hassen mineratis, sole miseratus. Fromes aterec vero eos mustelarit sintus domec ales hassen
mineratis, sole frisque brume los miser.



5. Aplicacions

5.2.

Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement-No comercial-Sense obres derivades 2.5 Espanya de Creative Commons.

Per veure'n una còpia, visiteu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/deed.ca o envieu una carta a Creative Commons, 171 Second

Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA."

ContraportadaPortada

00 de xxxxx de 2008

Títol principal
de la presentació

Autor de la presentació Autor de la presentació
Correu electrònic autor



5. Aplicacions

5.2.

Angle on encaixar
el logo de producte

a proporció del de CATCert

Angle on encaixar
el logo de producte

a proporció del de CATCert

Interior Interior

Lorem qui non satis quiet non tolerat si profiles sunt. At vero eos mustelarit sintus domec.
ofiles sunt. At vero eos mustelarit sintus domec ales hassen mineratis, solerantusei dome
brume los miseratus. Lorem qui non satis quiet non tolerat si profiles sunt. At vero eos
mustelarit sintus domec ales hassen mineratis.

Títol de l’apartat

Títol principal de la presentació

Domec ales hassen mineratis, solerantu miseratus. Mineratis, solerantusei frisque brume los miseratus. Fromes
aterec vero eos mustelarit sintus domec ales hassen mineratis, sole frisque brume los miser. Satis quiet non
tolerat si profiles sunt. Suntis eos mustelarit sintus domec ales hassen mineratis, los sole frisque brume los
miser. Satis quiet non tolerat si profiles sunt. Suntis eos mustelarit sintus domec ales.

Domec ales hassen mineratis, solerantu miseratus.
Mineratis, solerantusei frisque brume los miseratus.
Fromes aterec vero eos mustelarit sintus domec
ales hassen mineratis, sole frisque brume l

Domec ales hassen mineratis, solerantu miseratus.
Mineratis, solerantusei frisque brume los.

Lorem qui non satis quiet non tolerat si
profiles sunt. At vero eos mustelarit sintus
domec. ofiles sunt. At vero eos mustelarit
sintus domec ales hassen mineratis,
solerantusei dome brume los miseratus.
Lorem qui non satis quiet non tolerat si
profiles sunt. At vero eos mustelarit sintus
domec ales hassen mineratis, sque brume
los miseratus. En mineratis, solerantusei
dome brume los miseratus. Mistes qui non
satis quiet non tolerat si profiles sunt.

Títol de l’apartat

Títol principal de la presentació

Domec ales hassen mineratis, solerantu miseratus.
Mineratis, solerantusei frisque brume los miseratus.
Fromes aterec vero eos mustelarit sintus domec ales
hassen mineratis, sole frisque brume los miser. Satis
quiet non tolerat si profiles sunt. Suntis eos mustelarit
sintus domec ales hassen mineratis, los sole frisque
brume los miser. Satis quiet non tolerat si profiles sunt.
Suntis eos mustelarit sintus domec ales.

Domec ales hassen mineratis, solerantu miseratus.
Mineratis, solerantusei frisque brume los miseratus.
Fromes aterec vero eos mustelarit sintus domec
ales hassen mineratis, sole frisque brume l

Domec ales hassen mineratis, solerantu miseratus.
Mineratis, solerantusei frisque brume los.

Subtítol de l’apartat

1. 2.
12,5

12,5

12,5

12,5
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Nom Cognom Cognom
Càrrec
Unitat

Nom de l’ens

5. Aplicacions

5.3. Targeta electrònica tCAT

T-CAT, la targeta del personal de les administracions públiques catalanes.
Aquesta targeta és personal, intransferible i identifica el titular com a
persona certificada per l’Agència Catalana de Certificació. La seva utilització
queda subjecta al coneixement i acceptació de les condicions d’ús i la
DPC corresponents.

Tel. 902 90 10 80
info@catcert.cat
www.catcert.cat
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Índex
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a proporció del de CATCert

Índex

Títol principal de la presentació

- Domec ales hassen mineratis 1.

- Solerantu miseratus 2.

- Mineratis 3.

- Fromes aterec vero 4.

- Domec ales hassen mineratis 5.

- Solerantu miseratus 6.

- Mineratis 7.

- Fromes aterec vero 8.

- Domec ales hassen mineratis 9.

- Solerantu miseratus 10.

- Mineratis 11.

- Fromes aterec vero 12.

- Solerantu miseratus 13.

- Mineratis 14.

- Fromes aterec vero 15.

- Domec ales hassen mineratis 16.

- Solerantu miseratus 17.

- Mineratis 18.

- Fromes aterec vero 19.

- Domec ales hassen mineratis 20.

- Solerantu miseratus 21.

- Mineratis 22.

- Fromes aterec vero 23.

- Domec ales hassen mineratis 24.

- Solerantu miseratus 25.

- Mineratis 26.

- Fromes aterec vero 27.

- Solerantu miseratus 28.

- Mineratis 29.

- Fromes aterec vero 30.
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