Color
Els colors corporatius
Els colors corporatius de la identitat visual de l’Ajuntament de Sant
Boi són el vermell P. 485 CV, el blau P. 300 CV, tant mat com brillant,
de la gamma Pantone, i el negre. Aquests colors s’utilitzen
principalment també en les versions en negatiu de la identitat visual,
en el codi corporatiu aplicat a la senyalització exterior i en els
elements publicitaris.
Les tipografies corporatives complementàries
Les tipografies complementàries són la Meta i l’Arial per a la
composició del material de papereria i els comunicats.
Tintes planes
P. 300 CV + P. 485 CV.
Quadricromia

Normativa de la papereria bàsica de l’Ajuntament de
Sant Boi de Llobregat en combinació amb serveis o
organismes autònoms amb identitat visual pròpia
Invitació exclusiva de l’alcalde

Cara exterior:
Format obert: 210 x 190 mm
Format tancat: 210 x 100 mm
Colors: corporatius

Cara interior:
Format obert: 210 x 190 mm
Format tancat: 210 x 100 mm
Color: negre
Tipografies:
Nom i cognoms:
Meta bold, cos 10
Càrrec:
Meta normal, cos 8
Adreça:
Meta normal, cos 7
Comunicat:
Arial i les seves variants,
cos 10
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Non Cognom Cognom
Alcalde

Lorem ipsun dolor sit amet, eiusmod tempor incidunt ut ad minimim veniami quis no aliquip
ex ea commodo cons in voluptae velit esse moles pariatur. At vero eos at accu lupatum
delenit aigue duos provident, simil tempor sunt reprehenderit in voluptate ve.
At vero eos at accu lupatum delenit aigue duos provident, simil tempor sunt reprehenderit
in voluptate ve.
Sant Boi, setembre de 2000
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Blau: 100% cian + 43% magenta
Vermell: 100% magenta + 91% groc

Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi (Barcelona) - Tel. 93 635 12 16-93 635 12 00
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Invitació tinents d’alcalde, regidors i altres càrrecs

Negre
La identitat visual en versió blanc i negre

100% negre + 50% negre

Format: 210 x 100 mm.
Color: negre
Tipografies:
Nom i cognoms:
Meta bold, cos 10
Càrrec:
Meta normal, cos 8
Adreça:
Meta normal, cos 7
Comunicat:
Arial i les seves variants,
cos segons text

10
10

Non Cognom Cognom
Càrrec

6
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Lorem ipsun dolor sit amet, eiusmod tempor incidunt ut ad minimim veniami quis no
aliquip ex ea commodo cons in voluptae velit esse moles pariatur. At vero eos at accu
lupatum delenit aigue duos provident, simil tempor sunt reprehenderit in voluptate ve.
At vero eos at accu lupatum delenit aigue duos provident, simil tempor sunt reprehenderit
in voluptate ve.

Sant Boi, setembre de 2000
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Sobre
Sobre americà amb i sense finestreta
Format: 225 x 115 mm.
Color: corporatiu
Model d’un color: negre
Tipografies: Adreça: Meta normal, cos 7
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Reducció i ampliació
No existeix un màxim en el cas de l’ampliació i la reducció mínina
és:
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Plaça Montserrat Roig, 1 (Casal l’Olivera)
08830 Sant Boi (Barcelona)

30 mm

30 mm
Plaça Montserrat Roig, 1 (Casal l’Olivera)
08830 Sant Boi (Barcelona)

Targeta

20 mm

20 mm
Nom Cognom Cognom
Centre de Normalització Lingüística Eramprunyà

Plaça Montserrat Roig, 1 (Casal l’Olivera)
08830 Sant Boi (Barcelona)
Tel. 93 652 95 85 - Fax 93 630 61 88
E-mail: santboi@cpnl.org
www. cpnl.org/santboi

10 mm

10 mm

5

Format: 99 x 55 mm
Tipografies:
Nom i cognoms: Meta bold, cos 7
Càrrec, àrea o departament: Meta normal, cos 6
Adreça: Meta normal, cos 7

