Normes de publicitat i difusió
Segons la convocatòria de subvencions per a la participació dels ens locals en les
iniciatives promogudes pel Consorci AOC (base 13) i la convocatòria de subvencions
als ajuntaments de Catalunya per a la modernització de la prestació dels serveis
públics mitjançant la utilització de les TIC (base 17), en les actuacions de difusió del
projecte els beneficiaris “hauran de fer referència a la col·laboració del Consorci AOC
d’acord amb les instruccions que a aquest efecte s’estableixin”.
D’acord amb les bases de les convocatòries, a continuació es detallen els
requeriments d’ús del nom del Consorci AOC, el seu logotip i el textos que
l’acompanyen i que hauran de ser visibles en el resultat del projecte subvencionat, així
com en les publicacions i activitats de difusió que se’n facin:
. El nom complet és “Consorci Administració Oberta Catalunya” i el seu acrònim és
Consorci AOC.
. Qualsevol acció relativa al projecte (presentacions del projecte, tríptics, documents,
rodes de premsa, etc.) inclourà una referència en la que s’informi de la participació del
Consorci AOC.
. El beneficiari de la subvenció col·locarà en un lloc visible el logotip del Consorci AOC
que anirà acompanyat del text “En col·laboració amb el Consorci AOC” o “Amb el
suport del Consorci AOC”.
Podeu descarregar-vos els arxius des de a secció Recursos / Manual d’identitat
corporativa del web del Consorci AOC.

Instruccions d’ús del logotip del Consorci AOC
El logotip del Consorci AOC és el següent:
Opció principal:

Opció horitzontal:

Colors corporatius

Tipografia
La tipografia del logotip és l'Helvetica, l'Helvetica Black i l'Helvetica Bold. El text que
acompanya el logotip cal que sigui amb Helvetica. Si no es disposa d'aquesta font,
opcionalment es pot utilitzar l'Arial.
Per tant, el text que hagi de fer referència a la col·laboració del Consorci AOC pot ser:
En Helvetica:
En col·laboració amb

En Arial:
En col·laboració amb

Amb la condició de respectar una sèrie de principis, es pot utilitzar el logotip segons
les variants següents:

Reducció màxima:
La reducció màxima del logotip s'estableix segons la bases de proporcions de manera
que l'alçada del rectangle negre sigui de 6,5 mm.

Colors

Reproducció sobre fons de color corporatiu

Reproducció sobre fons no corporatiu o fotogràfic
Fons amb valor -50% de trama de negre

Reproducció sobre fons no corporatiu o fotogràfic
Fons amb valor +50% de trama de negre

