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ANTECEDENTS I FONAMENTS DE DRET: 
 
 
La Disposició Addicional 9 dels Estatuts preveu que correspon al Consell de 
Govern regular l’ús de la denominació de la universitat i la seva imatge 
corporativa. 
 
El Consell de Govern, en sessió del dia 30 de juny de 2004, acord núm. 
102/2004, va aprovar la regulació de l’ús de la denominació de la Universitat 
Politècnica de Catalunya i de la seva identitat gràfica corporativa i va instar a 
presentar el Manual de Identitat Gràfica Corporativa per a la seva aprovació, 
donat que la seva aprovació, revisió i actualització corresponen al Consell de 
Govern. 
 
Es necessari disposar d’una normativa d’aplicació de la identitat gràfica 
corporativa de la Universitat Politècnica de Catalunya que eviti interpretacions 
diverses que dificulten la percepció de la Universitat en la seva globalitat. 
 
No s’ha regulat fins el moment  l’ús de la marca principal de la universitat ni la 
marca de les unitats que la composen ni la seva convivència amb marques 
d’altres entitats .  
 
 
Per tot això, el Consell de Govern 
 
 
ACORDA: 
 
Aprovar la identitat corporativa de la Universitat Politècnica de Catalunya, així 
com el Manual de la Identitat Gràfica Corporativa que se’n deriva segons el 
document annex 
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índex
Normativa general
Denominació de la Universitat

Tipografia i colors corporatius 
Marca principal de la UniversitatMarca principal de la Universitat
Marques de les unitats

Aplicacions de les marques de les unitats (centres docents, departaments, instituts i serveis generals) en papereria
1r full de carta sense personalitzar

1r full de carta personalitzat
2n full
Sobre 
Targeta

Aplicacions de les marques dels centres docents amb incorporació del seu símbol propi en papereria
Normativa general
1r full de carta sense personalitzar
1r full de carta personalitzat
2n full
Sobre 
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Sobre 
Targeta

Altres elements de comunicació

Aplicacions web de les marques de les unitats (departaments, serveis generals i centres docents)
Aplicacions web per a departaments
Aplicacions web per a serveis generals
Aplicacions web per a centres docents amb símbol propi

Normativa general

Convivència de marques en suports de comunicació
Convivència de la marca principal UPC amb altres marques
Convivència de la marca dels departaments i serveis generals amb altres marques
Convivència de la marca dels centres docents amb altres marques



Identitat Corporativa

Denominació de la Universitat

� Denominació oficial

El nom de la Universitat és, a tots els efectes i per a totes les 

llengües, el d'Universitat Politècnica de Catalunya. 

� Aplicació del descriptor BarcelonaTech

Als efectes de comunicació, el nom oficial d'Universitat Politècnica 

de Catalunya s'acompanya del descriptor BarcelonaTech, i per 
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tant serà:

Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

o bé

Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC)



Identitat Corporativa

Tipografia i colors corporatius 

� Cal utilitzar la família tipogràfica Helvètica

Si es disposa de la família tipogràfica Helvètica  per redactar 

documents, presentacions, etc., cal utilitzar la família tipogràfica Arial

� El color corporatiu és el Pantone 3005
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�



Identitat Corporativa

Marca principal de la Universitat
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Identitat Corporativa

Marques de les unitats (1/3)

Rectorat, gerència i serveis generals

Exemple d'una línia

Exemple de dues línies
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Exemple de dues línies



Identitat Corporativa

Marques de les unitats (2/3)

Centres docents, departaments, instituts i centres específics de recerca

Exemples d'una línia
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Identitat Corporativa

Marques de les unitats (3/3)

Centres docents, departaments, instituts i centres específics de recerca

Exemples de dues línies
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Identitat Corporativa

Aplicacions de les marques de les unitats 
(centres docents, departaments, instituts i serveis
generals) en papereria
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Identitat Corporativa

Aplicacions de papereria per a centres docents,                     

departaments i instituts (1/14)

· 1r full de carta sense personalitzar: se situarà a l’angle superior esquerre del document · 1r full de carta sense personalitzar: se situarà a l’angle superior esquerre del document 

(v. pàgina següent)
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Identitat Corporativa

Aplicacions de papereria per a centres docents,                     

departaments i instituts (2/14)

· 1r full de carta sense personalitzar: mostra a mides reals· 1r full de carta sense personalitzar: mostra a mides reals
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Identitat Corporativa

Aplicacions de papereria per a centres docents,                     

departaments i instituts (3/14)

· 1r full de carta sense personalitzar: parametrització· 1r full de carta sense personalitzar: parametrització
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Identitat Corporativa

Aplicacions de papereria per a centres docents,                

departaments i instituts (4/14)

· 1r full de carta personalitzat: se situarà a la capçalera del document· 1r full de carta personalitzat: se situarà a la capçalera del document
(v. pàgina següent)
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Identitat Corporativa

Aplicacions de papereria per a centres docents,                

departaments i instituts (5/14)

· 1r full de carta personalitzat: mostra a mides reals· 1r full de carta personalitzat: mostra a mides reals
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Identitat Corporativa

Aplicacions de papereria per a centres docents,       
departaments i instituts (6/14)

· 2n full de carta: parametrització
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Identitat Corporativa

Aplicacions de papereria per a centres docents,       
departaments i instituts (7/14)

· 2n full de carta: se situa a l’angle superior esquerre
(v. pàgina següent)
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Identitat Corporativa

Aplicacions de papereria per a centres docents,       
departaments i instituts (8/14)

· 2n full de carta: mostra a mides reals
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Identitat Corporativa

Aplicacions de papereria per a centres docents,       
departaments i instituts (9/14)

· 2n full de carta: parametrització
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Identitat Corporativa

Aplicacions de papereria per a centres docents, 
departaments i instituts (10/14)

· Sobres: se situa a l’angle inferior esquerre· Sobres: se situa a l’angle inferior esquerre
(v. pàgina següent)
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Identitat Corporativa

Aplicacions de papereria per a centres docents, 
departaments i instituts (11/14)

· Sobres: mostra a mides reals· Sobres: mostra a mides reals
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Identitat Corporativa

Aplicacions de papereria per a centres docents, 
departaments i instituts (12/14)

· Sobres: parametrització· Sobres: parametrització
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Identitat Corporativa

Aplicacions de papereria per a centres docents, 
departaments i instituts (13/14) 

· Targeta de visita· Targeta de visita
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Identitat Corporativa

Aplicacions de papereria per a centres docents, 
departaments i instituts (14/14)

· Targeta de visita: · Targeta de visita: 
mostra a mides reals parametrització 
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Identitat Corporativa

Aplicacions de les marques dels centres docents 
amb incorporació del seu símbol propi en 
papereria
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Identitat Corporativa

A les aplicacions de papereria, els centres docents poden 
incorporar el seu símbol a la marca corresponent  si ho 
creuen convenient. Aquest símbol ha de seguir els principis 
de mida, color i situació indicats en aquest document.de mida, color i situació indicats en aquest document.

� Mides: atesa la diversitat existent en les formes dels símbols propis 

dels centres docents, les mides es determinen amb la finalitat 

d’aconseguir un impacte visual  similar entre els símbols dels diferents 

centres, tal com es pot veure en els exemples d’aquest document.

� Color:  60% pantone black
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� Color:  60% pantone black

� Situació: en funció de les diferents aplicacions, tal com s’explicita en 

aquest document



Identitat Corporativa

Aplicacions de papereria per a centres docents, 

símbol propi (1/19)

· Parametrització en el cas de símbol quadrat· Parametrització en el cas de símbol quadrat

26



Identitat Corporativa

Aplicacions de papereria per a centres docents, 

símbol propi (2/19)

· Parametrització en el cas de símbol circular· Parametrització en el cas de símbol circular
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Identitat Corporativa

Aplicacions de papereria per a centres docents, 

símbol propi (3/19)

· Parametrització en el cas de símbol circular· Parametrització en el cas de símbol circular
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Identitat Corporativa

Aplicacions de papereria per a centres docents, 

símbol propi (4/19)

· 1r full de carta sense personalitzar· 1r full de carta sense personalitzar

S’aplica als centres docents que decideixin utilitzar el seu símbol  
i se situa a l’angle superior esquerre del document

(v. pàgina següent)
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Aplicacions de papereria per a centres docents, 

símbol propi (5/19)

· 1r full de carta sense personalitzar: mostra a mides reals

Identitat Corporativa

· 1r full de carta sense personalitzar: mostra a mides reals



Aplicacions de papereria per a centres docents, 

símbol propi (6/19)

· 1r full de carta sense personalitzar: parametrització

Identitat Corporativa

· 1r full de carta sense personalitzar: parametrització



Identitat Corporativa

Aplicacions de papereria per a centres docents, 

símbol propi (7/19)

· 1r full de carta personalitzat· 1r full de carta personalitzat

S’aplica als centres docents que decideixin utilitzar el seu símbol  
i se situa a l’angle superior esquerre del document

(v. pàgina següent)
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Identitat Corporativa

Aplicacions de papereria per a centres docents, 

símbol propi (8/19)

· 1r full de carta personalitzat: mostra a mides reals· 1r full de carta personalitzat: mostra a mides reals
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Identitat Corporativa

Aplicacions de papereria per a centres docents, 

símbol propi (9/19)

· 1r full de carta personalitzat: parametrització· 1r full de carta personalitzat: parametrització
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Identitat Corporativa

Aplicacions de papereria per a centres docents, 

símbol propi (10/19)

· 2n full de carta· 2n full de carta

S’aplica als centres docents que decideixin utilitzar el seu símbol  
i se situa a la part superior del document

(v. pàgina següent)
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Identitat Corporativa

Aplicacions de papereria per a centres docents, 

símbol propi (11/19)

· 2n full de carta: mostra a mides reals· 2n full de carta: mostra a mides reals
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Identitat Corporativa

Aplicacions de papereria per a centres docents, 

símbol propi (12/19)

· 2n full de carta: parametrització· 2n full de carta: parametrització
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Identitat Corporativa

Aplicacions de papereria per a centres docents, 

símbol propi (13/19)

· 2n full de carta: parametrització · 2n full de carta: parametrització 
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Identitat Corporativa

Aplicacions de papereria per a centres docents, 
símbol propi (14/19)

· Sobre: s’aplica als centres docents que decideixin utilitzar el seu símbol· Sobre: s’aplica als centres docents que decideixin utilitzar el seu símbol
i se situa a l’angle inferior esquerre del document
(v. pàgina següent)
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Identitat Corporativa

Aplicacions de papereria per a centres docents, 
símbol propi (15/19)

· Sobre: mostra a mides reals· Sobre: mostra a mides reals
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Identitat Corporativa

Aplicacions de papereria per a centres docents, 
símbol propi (16/19)

· Sobre: parametrització · Sobre: parametrització 

41



Identitat Corporativa

Aplicacions de papereria per a centres docents, 
símbol propi (17/19)

· Targeta de visita

(v. pàgina següent)(v. pàgina següent)
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Identitat Corporativa

Aplicacions de papereria per a centres docents, 
símbol propi (18/19)

· Targeta de visita:· Targeta de visita:

mostra a mides reals parametrització
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Identitat Corporativa

Aplicacions de suport per a centres docents, 

símbol propi (19/19)

· Altres elements de comunicació: fullet promocional· Altres elements de comunicació: fullet promocional
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Identitat Corporativa

Aplicacions web de les marques de les unitats 
(departaments, serveis generals i centres docents) 
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Identitat Corporativa

Aplicacions web per a departaments i serveis generals (1/7)

Marca UPC en primer nivellMarca UPC en primer nivell

- 45 píxels d’alçària

Títol, denominació del centre,

- Tipus de lletra: Helvetica Neue

- Si no es disposa d’aquests tipus l’ordre de preferència és:

Helvetica - Arial - Lucida Grande - Sans Serif

- Alçària de la lletra: 25 píxels
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Identitat Corporativa

Aplicacions web per a departaments (2/7)

L’opció de la capçalera web dels departaments no inclou el símbol propi
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Identitat Corporativa

Aplicacions web per a serveis generals(3/7)

L’opció de la capçalera web dels serveis generals no inclou  el símbol propi

48



Identitat Corporativa

Aplicacions web per a centres docents amb símbol propi (4/7)

· S’aplica als centres docents que decideixin utilitzar el seu símbol, que serà 

en el color corporatiu propi del centre i se situarà a l’extrem dret en el color corporatiu propi del centre i se situarà a l’extrem dret 
de la capçalera.

Marca UPC en primer nivell

- 45 píxels d’alçària

Títol, denominació del centre,

- Tipus de lletra: Helvetica Neue

- Si no es disposa d’aquests tipus l’ordre de preferència és:

Helvetica - Arial - Lucida Grande - Sans Serif

- Alçària de la lletra: 25 píxels
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- Alçària de la lletra: 25 píxels

Símbols de centres docents

- Els símbols dels centres han de ser relativament més petits que la marca de primer nivell.

- opció símbol quadrat: 41 píxels

- opció símbol circular: 45 píxels

- opció símbol rectangular: 27 píxels



Identitat Corporativa

Aplicacions web per a centres docents amb símbol propi (5/7)

Opció símbol quadrat

Opció símbol circular
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Identitat Corporativa

Aplicacions web per a centres docents amb símbol propi (6/7)

Opció símbol rectangular
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Identitat Corporativa

Aplicacions web per a centres docents amb símbol propi (7/7)

Parametrització

Min. 20 píxels
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Identitat Corporativa

Convivència de marques 
en suports de comunicació
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Identitat Corporativa

Convivència de la marca principal UPC amb altres marques (1/11)

· Cas d’1, 2 o 3 marques horitzontals

Cal col·locar les marques a caixa dreta, tenint en compte que, a mesura que es vaCal col·locar les marques a caixa dreta, tenint en compte que, a mesura que es va
incorporant una marca per la dreta, aquesta posiciona l’anterior vers la seva esquerra. 
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Identitat Corporativa

Convivència de la marca principal UPC amb altres marques (2/11)

· Cas de 4, 5 o 6 marques horitzontals

Cal col·locar les marques a caixa dreta al nivell inferior, tenint en compte que,Cal col·locar les marques a caixa dreta al nivell inferior, tenint en compte que,
a mesura que es va incorporant una marca per la dreta, aquesta posiciona l’anterior 
vers la seva esquerra. 
Cal reservar l’espai inferior a la marca UPC en blanc per reforçar la marca.
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Identitat Corporativa

Convivència de la marca principal UPC amb altres marques
(3/11)

· Cas de marques horitzonals: exemples · Cas de marques horitzonals: exemples 
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Identitat Corporativa

Convivència de la marca principal UPC amb altres marques
(4/11)

· Cas de marques horitzonals: exemples 
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Identitat Corporativa

Convivència de la marca principal UPC amb altres marques
(5/11)

· Cas de marques verticals· Cas de marques verticals

Cal col·locar les marques a sota de la marca principal per addició i degudament 
alineades a caixa esquerra.
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Identitat Corporativa

Convivència de la marca principal UPC amb altres marques(6/11)

· Cas de marques verticals: exemple 
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Identitat Corporativa

Convivència de la marca de departaments i serveis generals 
amb altres marques (7/11)

· Versió horitzontal· Versió horitzontal

Cal col·locar la marca externa a caixa dreta.
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Identitat Corporativa

Convivència de la marca dels centres docents amb altres 
marques (8/11)

· Versió única horitzontal· Versió única horitzontal

Els centres docents poden utilitzar únicament i exclusivament aquesta versió de la
seva marca, en aquest cas concret de convivència amb marques externes. 

No es pot utilitzar per a la papereria ni en substitució de les versions especificades 
en aquest document.
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Identitat Corporativa

Convivència de la marca dels centres docents amb altres 
marques (9/11)

· Versió única horitzontal: parametrització· Versió única horitzontal: parametrització
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Identitat Corporativa

Convivència de la marca dels centres docents amb altres 
marques (10/11)

· Versió única horitzontal· Versió única horitzontal

Cal col·locar la marca externa a caixa dreta.

63



Identitat Corporativa

Convivència de la marca dels centres docents amb altres 
marques (11/11)

· Versió única horitzontal: exemples· Versió única horitzontal: exemples
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