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1. Logotip



Logotip amb els colors corporatius de la Fundació UAB.

Sempre que sigui possible, s’ha de reproduir el conjunt logotip

i acrònim amb els colors corporatius de la FUAB.

1.1. Identificació bàsica

El conjunt de signes que identifiquen la FUAB i que en componen

la marca són: la denominació “FUNDACIÓ” l’acrònim UAB i el

color corporatiu. Aquests elements s’utilitzen gairebé en tots els

suports com un conjunt identificador de la FUAB.

1. Logotip

24 mm

Mida mínima
de reproducció



La tipografia corporativa de la FUAB és l’Helvetica Neue.

Per mantenir la unitat formal i gràfica en tota la identitat de la

Fundació i, alhora, enriquir el ventall de possibilitats tipogràfiques

i de composició visual, es recomana utilitzar la família tipogràfica

Helvetica Neue també en totes les aplicacions i els materials de

comunicació i promoció que es generin.

1.2. Tipografia corporativa

La tipografia corporativa de la Fundació UAB és l’Helvetica Neue,

i 45 Light és la font principal i la més identificativa, ja que és la

utilitzada al text del logotip.

Per tant, tots els elements visuals i el conjunt de signes que

identifiquen la Fundació UAB, només es poden compondre en

Helvetica Neue i les seves variants: Light, Roman, Medium i Bold.
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Helvetica Neue 45 Light

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstvwxyz

Helvetica Neue 65 Medium

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstvwxyz

Helvetica Neue 55 Roman

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstvwxyz

Helvetica Neue 75 Bold

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstvwxyz



La tipografia alternativa a l’Helvetica Neue és l’Arial.

L’ús d’un o un altre gruix pel dissenyador, dependrà de les

necessitats de comunicació que cada projecte requereixi.
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1.3. Tipografia alternativa

Quan no es disposi de la família tipogràfica Helvetica Neue,

com és el cas dels projectes web, peces en línia i interactius,

formularis i documentació administrativa, presentacions multimèdia,

publicacions, signatura de correu, etc., es recomana utilitzar

com a tipografia alternativa la família tipogràfica Arial, en les seves

versions Regular o Bold.

Arial

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstvwxyz

Arial Bold

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstvwxyz



1.4. Colors del logotip

El logotip de la FundacióUAB es pot aplicar a una sola tinta en

el color negre corporatiu, Pantone Black C. o en la seva totalitat

cromàtica. En marró corporatiu amb l’acrònim UAB en negre.
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Logotip FUAB en els colors corporatius i a una tinta.



El Pantone 1605 C.

1.5. Colors corporatius

Els colors bàsics de reproducció del logotip de la Fundació UAB

en la majoria d’aplicacions, són el negre Pantone Black C i el

marró Pantone 1605 C.
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Pantone 1605 C.

C0 M72 Y93 K40

R162 G81 B39

#A25127

Pantone Black C.

C0 M0 Y0 K100

R0 G0 B0

#000000



L’àrea de reserva garanteix la integritat del logotip.

Aquesta pauta s’ha de tenir en compte en totes les aplicacions

de la marca sobre qualsevol tipus de suport, com per exemple

al material promocional de la Fundació.

1.6 . Àrea de reserva

S’ha creat un sistema modular per determinar l’àrea de reserva

del logotip, prenent com a referència l’altura i l’amplària del símbol

A de l’acrònim. Aquest àrea crea una zona de protecció al voltant

de la marca que en garanteix la llegibilitat, la integritat

i el contrast, quan s’aplica sobre imatges o fons de color.
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Aplicació del logotip en negatiu sobre fons corporatiu.

1.7. Negatiu

Quan els requeriments tècnics del suport en el qual s’hagi d’aplicar

el logotip impedeixin la utilització d’aquest en positiu amb els

colors corporatius, s’ha d’emprar la versió a una tinta en negatiu,

depenent de la intensitat del fons.
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Exemples d’aplicacions incorrectes del logotip.
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1.8. Aplicacions incorrectes

Els colors del logotip, juntament amb l’acrònim i la tipografia

corporativa, són els signes que identifiquen la FUAB

i que en componen la marca. En cap circumstància es poden

alterar els elements que identifiquen visualment la Fundació.

Modificar la gamma cromàtica del logotip, ja sigui canviant-la

per una altra o aplicant-la de manera incorrecta, altera per complet

la identitat i vulnera la imatge de la institució que representa.



2. Papereria



Mesures en mil·límetres.

Format 55 x 80 mm

Paper de tipus offset reciclat blanc 300 g mínim

Logotip de la UAB en color

Tipografia (cos/interlineat):

- Acompanyaments i nom: Helvetica Neue 75 i 55 cos 8/10

- Nom i cognoms: Helvetica Neue 75 i 55 cos 8/10

- Adreça: Helvetica Neue 55 cos 6/8

2. Papereria

El color dels textos de tota la papereria de la UAB és el negre,

excepte a les targetes de visita, on el nom i els cognoms de la

persona van en el color corporatiu Pantone 1605 C.

2.1. Targeta

7,5

10

7,5

5 55

Targeta de la FUAB

Nom i cognoms
Càrrec

Edifici X · Campus de la UAB · 08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain
T +34 93 581 22 99 · M +34 699 123 456
adreca.electronica@uab.cat
www.uab.cat

Nom i cognoms
Càrrec

Edifici X · Campus de la UAB · 08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain
T +34 93 581 22 99 · M +34 699 123 456
adreca.electronica@uab.cat
www.uab.cat



Els dos exemples permesos de targeta FUAB.

2. Papereria

La targeta més usual de la FUAB només té informació en

una cara, deixant el dors en blanc. Hi ha però la possibilitat

d’imprimir targetes a dues cares quan les necessitats de l’usuari

així ho justifiquin. L’únic cas permès és quan es requereix una

targeta en dos idiomes. En aquests casos es replica exactament

la informació de la cara al dors, però canviant el català per la

llengua requerida.

Targetes a una i dues cares

Targeta més comú a una cara Dors blanc

Targeta a dues cares Dors amb canvi d’idioma

Nom i cognoms
Càrrec

Edifici X · Campus de la UAB · 08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain
T +34 93 581 22 99 · M +34 699 123 456
adreca.electronica@uab.cat
www.uab.cat

Nom i cognoms
Càrrec

Edifici X · Campus de la UAB · 08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain
T +34 93 581 22 99 · M +34 699 123 456
adreca.electronica@uab.cat
www.uab.cat

Name and surname
Position

Edificio X · Campus de la UAB · 08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain
T +34 93 581 22 99 · M +34 699 123 456
correo.electronico@uab.cat
www.uab.cat



Mesures en mil·límetres.

Sobre

Format 115 x 225 mm

Paper de tipus Offset reciclat blanc

Logotip de la UAB en color

Tipografia (cos/interlineat):

- Acompanyaments: Helvetica Neue 75 i 55 cos 8/10

- Adreça: Helvetica Neue 55 cos 7/9

Mateixa normativa per a sobres de format A5 i A4 apaïsat.

2.2. Carta i sobre

Paper de carta

Format 297 x 210 mm (A4)

Paper de tipus offset reciclat blanc de 100 g

Logotip de la UAB en color

Tipografia (cos/interlineat):

- Acompanyaments: Helvetica Neue 75 i 55 cos 8/10

- Adreça: Helvetica Neue 55 cos 7/9

- Registre mercantil: Helvetica Neue 55 cos 5/7.

2. Papereria

Paper de carta

40 11015

10

15

Sobre 115 x 225 mm

15

Edifici Blanc · Campus UAB
08193 Cerdanyola del Vallès
Barcelona

Edifici Blanc · Campus UAB
08193 Cerdanyola del Vallès
Barcelona
Tel. 93 581 72 27
fundacio.uab@uab.cat
www.uab.cat/fundaciouab

30

4015 10 30



Mesures en mil·límetres.

Paper de carta i sobre FUAB

2. Papereria

Paper de carta

Sobre

15

15

2515

10

15

40

40 10

Edifici Blanc · Campus UAB
08193 Cerdanyola del Vallès
Barcelona

Edifici Blanc · Campus UAB
08193 Cerdanyola del Vallès
Barcelona
Tel. 93 581 72 27
fundacio.uab@uab.cat
www.uab.cat/fundaciouab



Aquest manual ha
estat dissenyat per l’estudi
Mètode Design

Àrea de Promoció
i Comunicació

UAB Vila Universitària
Bloc F - Local 1
Campus de la UAB
08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès)




