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La construcció de la imatge institucional és una tasca de tots els que integrem la Fundació Privada Hospital 

Asil de Granollers. En aquest marc, la identitat visual juga un paper fonamental a l’hora de comunicar els 

atributs que ens identifiquen com a organització.

La Fundació Privada Hospital Asil de Granollers s’ha disposat dels recursos necessaris per a transformar els 

seus elements d’ identitat corporativa per tal de presentar-se d’una manera més atractiva, clara, sòlida i 

diferenciada amb l’objectiu d’aconseguir un posicionament com a marca i així competir d’una forma més 

eficaç en el mercat de la salut.

Enguany, en el món de les icones i de les marques, és inqüestionable que una institució requereixi d’un 

llenguatge propi per comunicar als seus públics aquells missatges que considera pertinents. Amb aquest 

manual la FPHAG s’involucra en el moviment d’aquest mercat visual, projectant-se com una organització 

moderna, dinàmica i amb uns objectius clars.

El Manual d’Identitat Visual Corporativa pretén fer un recull de totes les visualitzacions previsibles de la 

marca de la FPHAG i fixar una normativa que reguli les seves aplicacions d’una forma senzilla i coherent per 

tal de reafirmar la FPHAG.

Rafael Lledó

Director General 



Aquest document conté guies pràctiques per a l’aplicació de la identitat de les 

marques de la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers.

Les marques que formen la cartera de marques de la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers 

representen la nostra expressió i la forma bàsica d’identificació davant els nostres públics. 

Per a una organització com la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers, el rigor en la implantació de la 

identitat visual és molt important ja que la identitat és, en primer lloc, el primer contacte que les nostres 

organitzacions tenen amb els seus públics i, en segon lloc, l’element que permet identificar tot allò que fem i 

que som.

És per això que l’aplicació de la identitat visual ha de ser feta amb coherència i amb escrupulositat, i ha 

d’estendre’s a tots els àmbits de la nostra actuació, per tal de projectar una imatge única i inequívoca a 

l’exterior.

Així doncs, en aquest document trobareu les guies i les normes bàsiques per a l’aplicació de la identitat visual 

de les diferents marques que formen la nostra cartera:

— Fundació Privada Hospital Asil de Granollers

— Hospital General de Granollers

— Centre Geriàtric Adolfo Montañá Riera

— Fundació Bertran de Seva

— Hospital de Dia Sant Jordi

— OSVA

— Fundació Francesc Ribas 

Introducció

Les noves marques de la FPHAG
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La nova identitat de la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers, i de les 

seves marques, expressa els valors de modernitat, frescor, dinamisme i 

constant actualització.

Una nova identitat visual és el primer pas en el procés global de modernització i dinamització de 

l’administració i tot el que fem ha de ser coherent amb els valors que expressa aquesta nova identitat. Els 

següents suggeriments i criteris ajudaran a fer possible l’assoliment d’aquests objectius:

— Haurem de fer els possibles per mantenir una coherència estètica en tot allò que fem de nou. El manual 

dóna les principals pautes d’aplicació de la identitat visual, però, a causa de la naturalesa diversa i 

variable de totes les aplicacions possibles (existents i futures), no pot normativitzar-les totes. Tot nou 

desenvolupament haurà de seguir les pautes marcades per aquesta normativa.

 

— L’estil de disseny, l’estil de les fotografies, l’elecció de la tipografia, així com l’estil dels missatges (to de 

veu), són elements molt importants que caldrà que s’adiguin a l’estil i a la personalitat de la nova 

identitat de la FPHAG. Per aquest motiu, la persona o organització que dugui a terme feines de disseny 

per la Fundació haurà de tenir en compte els valors que representa la nova identitat a l’hora d’encarar 

qualsevol projecte.

— El manual d’identitat és una eina que facilitarà la vostra feina, no l’heu de prendre com un element rígid 

que pretén impedir la vostra creativitat.

— La nova identitat afecta a totes, les marques, els departaments i a totes les comunicacions de la Fundació 

Privada Hospital Asil de Granollers. Per tant, caldrà aplicar la nova identitat de forma global.

Introducció

Criteris i finalitat de la normativa

07



Aquest manual és una guia de referència sobre la normativa d’aplicació de la 

identitat visual de la FPHAG. Per poder dur a terme la seva implantació de 

forma correcta caldrà tenir en compte alguns aspectes.

No es poden utilitzar els elements gràfics extrets directament del manual per a la seva reproducció. Cal 

sol·licitar els originals al departament d’Imatge i Comunicació de la Fundació Privada Hospital Asil de 

Granollers; es subministraran els originals en CD ROM o mitjançant correu electrònic.

Tots els elements disponibles en versió electrònica per a impremta, estan assenyalats en aquest manual amb 

la icona d’un CD.

Tots els elements disponibles com a plantilla de Word estan assenyalats en aquest manual amb una 

icona que inclou la lletra ‘w’.

Tots els elements disponibles com a plantilla de PowerPoint estan assenyalats en aquest manual amb 

una icona que inclou la lletra ‘p’.

Tot i que aquest manual conté de forma acurada totes les dades necessàries per poder desenvolupar 

noves aplicacions i utilitzar la identitat visual de forma correcta, abans d’engegar el procés de producció 

és obligatori fer arribar una maqueta al departament d’Imatge i Comunicació de la Fundació Privada 

Hospital Asil de Granollers per tal que en faci la correcció i en doni la conformitat.

La Fundació Privada Hospital Asil de Granollers i Dilema declinen qualsevol responsabilitat derivada de 

l’incompliment o omissió d’aquestes indicacions. 

Introducció

A tenir en compte
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Els elements bàsics que conformen la identitat visual de les 
diferents identitats visuals de les marques de la Fundació Privada 
Hospital Asil de Granollers són el símbol (representació gràfica), el 
logotip (expressió verbal de la institució), el cromatisme (colors amb 
els que es representen aquestes elements) i les tipografies amb les 
que es componen els textos de totes les aplicacions corporatives.

Totes les marques de la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers 
es regeixen per les mateixes normes, a excepció d’aquelles que 
tenen un tractament diferenciat, que es recollirà en els manuals 
d’identitat visual específics.



Totes les identitats visuals de la Fundació Privada Hospital Asil de 
Granollers utilitzan el mateix símbol.* 

El símbol de les marques de la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers és un redisseny del símbol 
anterior i representa la lletra G que integra la creu hospitalària. Cada marca es representa amb un cromatisme 
específic.

* A excepció d’aquelles que requereixen un tractament diferenciat.
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Centre
Geriàtric Adolfo
Montañá Riera

Fundació
Bertran
de Seva

Hospital
de Dia
Sant Jordi

Hospital
General
de Granollers

Fundació
Privada
Hospital Asil
de Granollers

Els elements comuns

El símbol

Fundació
Francesc
Ribas



La tipografia corporativa utilitzada en les diferents identitats visuals 
de la Fundació Hospital Asil de Granollers és la Dialog.

La tipografia Dialog, de la foneria Linotype, és la tipografia corporativa de la Fundació Privada Hospital Asil de 
Granollers i de totes les seves marques (fins i tot d’aquelles que disposen d’un simbol propi). Aquesta 
tipografia és la utilitzada per a la composició dels diferents logotips així com per a la composició de totes les 
aplicacions corporatives..
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Dialog Light

ABCDEFGHIJKabcdefghijk1234567890’¡!”·$

Dialog Light Italic

ABCDEFGHIJKabcdefghijk1234567890’¡!”·$

Dialog

ABCDEFGHIJKabcdefghijk1234567890’¡!”·$

Dialog Italic

ABCDEFGHIJKabcdefghijk1234567890’¡!”·$

Dialog Semibold

ABCDEFGHIJKabcdefghijk1234567890’¡!”·$

Dialog Semibold Italic

ABCDEFGHIJKabcdefghijk1234567890’¡!”·$

Dialog Bold

ABCDEFGHIJKabcdefghijk1234567890’¡!”·$

Dialog Bold Italic

ABCDEFGHIJKabcdefghijk1234567890’¡!”·$

Els elements comuns

La tipografia



Cada grup de marques de la Fundació Privada Hospital Asil de Grano-
llers té el seu propi codi cromàtic.

D’aquesta manera, existeixen quatre grans grups cromàtics: el de la marca Fundació Privada Hospital Asil de 
Granollers i les seves submarques (blau), el del Centre Geriàtric Adolfo Montañá Riera (verd), el de la Fundació 
Bertran de Seva i les seves submarques (vermell) i el de la Fundació Francesc Ribas (taronja). Les futures 
marques que s’incorporin a la cartera de marques es regiran pel codi cromàtic del grup a què pertanyin.
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Pantone 2747 Pantone 2985

Pantone 355 Pantone 353

Pantone 7427 Pantone 7423

Pantone 2747 Pantone 2985

Pantone 7427 Pantone 7423

Els elements comuns

El cromatisme

Pantone 1525 Pantone 143
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La identitat
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La identitat visual de la Fundació Privada Hospital Asil de 

Granollers es regeix pels mateixos criteris que la resta de 

marques. D’aquesta manera, comparteix el símbol i la tipografia 

i adopta un codi cromàtic propi que s’utilitzarà, també, en 

totes les marques que estan sota el seu paraigües.



1.1
La identitat visual de la Fundació Hospital Asil de Granollers es 
composa del símbol i el logotip. 

Només existeix una versió de la marca, formada pel símbol i, a sota, el logotip composat en dues línies, tot 
situat a caixa esquerra. Mentres que és possible aplicar el símbol en solitari en aplicacions específiques, el 
logotip mai podrà representar-se isolat.

18

Construcció de la marca
La construcció de la marca obeeix a unes determinades mides i proporcions. Per a la composició de la marca és 
obligatori respectar-les.

48 x

12 x

16 x

16 x

10 x

Identitat visual

La identitat visual



Els colors corporatius de la Fundació Privada Hospital Asil de Grano-
llers són el blau fosc i el blau clar.

Totes les aplicacions corporatives  han d’utilitzar obligatòriament aquests dos colors. No està permesa la 
utilització de cap altre color (a excepció de les reproduccions a una sola tinta o impressions especials com 
l’stamping).

Independentment del material utilitzat, l’acabat o la tècnica, caldrà fer coincidir els colors finals amb els 
colors corporatius.
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RGB

R: 91
G: 198
B: 232

HTML

#5BC6E8

TINTA PLANA QUADRICROMIA

Pantone 2985 Cian: 60%
Magenta: 0%
Groc: 5%
Negre: 0%

RGB

R: 0
G: 37
B: 122

HTML

#00257A

TINTA PLANA QUADRICROMIA

Pantone 2747 Cian: 100%
Magenta: 85%
Groc: 0%
Negre: 15%

BLAU FOSC

BLAU CLAR

1.2Identitat visual

Cromatisme



La identitat visual pot reproduïr-se a una sola tinta (negre, blau o 
blanc en reproduccions en negatiu). 

Existeixen dues versions monocromes de la identitat visual: directe i pluma. En el cas del directe, es reprodui-
ran tots els elements en negre, excepte la creu que es reproduirà en una trama del  40%. En el cas de la versí 
pluma es reproduirà tot a una sola tinta (negre o blau fosc). Per a les reproduccions en negatiu sempre 
s’utilitzarà la versió pluma en blanc.

No estan autoritzades les reproduccions amb altres combinacions de trames de grisos, ni l’aplicació d’efectes 
com ombres, biselats, perfilats o qualsevol altre.
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Directe Pluma (negre) Pluma (blau fosc)

Negatiu

1.3Identitat visual

Cromatisme II



Per a la reproducció sobre fons de color sempre s’utilitzarà la versió 
monocroma, en positiu o negatiu. 

Sempre que la identitat visual s’hagi de reproduir sobre fons de color, caldrà utilitzar la versió monocroma. 
En aquest cas, es reproduirà en positiu o en negatiu depenent de la saturació del color del fons. En les 
reproduccions en positiu sempre s’utilitzarà el color negre, excepte quan el color base sigui una variació del 
blau fosc corporatiu, que s’utilitzarà aquest mateix color.
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Saturació superior al 50% Saturació inferior al 50%

1.4Identitat visual

Cromatisme III



Per tal de garantir la correcta visualització de la identitat visual es 
fixa un tamany mínim de reproducció. 

Qualsevol reproducció a un tamany inferior queda estrictament prohibida (excepte en aquells casos on no 
sigui possible respectar aquest criteri, com la serigrafia de bolígrafs, per exemple).

Aquest tamany, que correspon a l’alçada del símbol, es fixa en 6 mm.
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Tamany mínim de reproducció

6 mm

6 mm

6 mm

1.5Identitat visual

Reproducció mínima



Per tal de garantir la independència visual de la identitat es defineix 
una zona de reproducció. 

S’anomena zona de protecció als espais mínims que han de conservar-se diàfans a la identitat visual quan 
aquesta va acompanyada de textos, fotografies, il·lustracions o altres marques. D’aquesta manera garantim 
una independència visual de la marca de la resta d’elements gràfics i en facilitem la identificació.

Aquesta zona està calculada en funció d’‘x’, que equival a l’alçada de la X del logotip.
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Tamany mínim de reproducció

x

2 x

2 x

2 x 2 x

1.6Identitat visual

Zona de protecció



2
Papereria
bàsica

Fundació Privada Hospital Asil de Granollers



La papereria són tots aquells elements que s’utilitzen per a 

les comunicacions bàsiques de la Fundació: paper de carta, 

targeteria, sobres... Atès que les necessitats de comunicació 

són canviants en el temps, és impossible normativitzar totes 

les aplicacions; és per això que cal utilitzar aquesta secció 

com a referència per al desenvolupament de les aplicacions 

que es puguin desenvolupar en el futur.



El paper de carta de la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers 
recull totes les dades bàsiques de l’organització.

Al paper de carta hi consten la identitat visual i l’adreça. Es reprodueix amb les dues tintes corporatives sobre 
paper blanc.

26

Reproducció al 50%

2.1Papereria

Paper de carta



La Fundació Privada Hospital Asil de Granollers disposa d’un segon 
paper de carta. 

El segon paper de carta només inclou el símbol, situat al marge superior dret de la fulla. D’aquesta manera es 
permet identificar l’autoria de la pàgina sense haver de saturar la pàgina d’informació secundària.

27

Reproducció al 50%

2.2Papereria

Segon paper de carta



Les targetes de la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers són 
de format rectangular, apaisades, i es reprodueixen a dues tintes. 

Les targetes, amb un format de 85x50 mm, es reprodueixen utilitzant els dos colors corporatius (blau fosc i 
blau clar), a una sola cara, impreses sobre cartolina blanca.
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10 mm

6 mm

20 mm

6 mm

6 mm 40 mm

85 mm

50 mm

Característiques

Identitat visual
6 mm d’alçada

Nom
DIalog Semibold, cos 7,5/9,5
Pantone 2747

Càrrec
Dialog Light, cos 7,5/9,5
Pantone 2747

Adreça
Dialog Light
Pantone 2985

2.3Papereria

Targetes

Av. Francesc Ribas sn
08402 Granollers
T. 938 425 000
M. 650 000 000
frecasens@fhag.es

www.fphag.es

Francesc Recasens
Director de l’Unitat
d’Oftalmologia



El targetó és un element de comunicació, que s’utilitza per emetre 
comunicacions de forma ràpida i informal. 

El targetó, amb un format de 10x21 cm, es reprodueix a dues tintes sobre cartolina blanca. Recull la identitat 
visual i les dades postals bàsiques i disposa d’un gran espai en blanc per a poder-hi escriure la comunicació 
de forma manuscrita.

29

Reproducció al 50%

2.4Papereria

Targetó



Existeixen dos models de sobre americà: amb finestra i sense finestra. 

Els sobres es reproduiran utilitzant les dues tintes corporatives, sobre paper blanc. Inclouen la identitat visual 
de la Fundació així com les dades postals bàsiques. El sobre americà té un format  de 110x220 mm i, preferi-
blement, s’utilitzaran sobres amb tira de silicona i sistema OpenSystem per facilitar-ne l’obertura.

30

Reproducció al 50%

Sobre sense finestra

Sobre amb finestra

Av. Francesc Ribas, sn
08402 Granollers
www.fphag.es

Av. Francesc Ribas, sn
08402 Granollers
www.fphag.es

2.5Papereria

Sobre
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Llegenda dels símbols

 Disponible en format digital

 Disponible en plantilla de Word

 Disponible en plantilla de PowerPoint



1
La identitat
visual

Fundació Privada Hospital Asil de Granollers



La identitat visual de l’Hospital de Granollers es regeix pels mateixos 

criteris que la resta de marques de la Fundació Privada Hospital Asil 

de Granollers. D’aquesta manera, comparteix el símbol i la tipografia 

i, en aquest cas, també el cromatisme de la Fundació, ja que es 

troba directament sota el seu paraigües.



1.1
La identitat visual de l’Hospital de Granollers es composa del símbol 
i el logotip, i es presenta en dues versions. 

En la primera versió, la identitat visual de l’Hospital de Granollers està formada pel símbol i, a sota, el logotip i 
el text secundari (Fundació Privada Hospital Asil de Granollers), tot situat a caixa esquerra. Mentres que és 
possible aplicar el símbol en solitari en aplicacions específiques, el logotip mai podrà representar-se isolat.

Identitat visual

La identitat visual

36

Construcció de la marca
La construcció de la marca obeeix a unes determinades mides i proporcions. Per a la composició de la marca és 
obligatori respectar-les.

48 x

12 x

10 x

16 x

12 x



1.1b
Existeix una segona versió de la identitat visual (secundària), 
reservada per a situacions especials. 

En aquelles situacions en què la identitat visual no es pugui aplicar per qüestions d’espai, es podrà utilitzar 
una segona versió (en la qual el logotip es composa en dues línies). Sempre que es pugui, però, es prioritzarà 
l’ús de la identitat visual amb el logotip amb una sola línia.

Identitat visual

Identitat visual. Construcció alternativa

37

Construcció de la marca
La construcció de la marca obeeix a unes determinades mides i proporcions. Per a la composició de la marca és 
obligatori respectar-les.

48 x

12 x

12 x

12 x

10 x

10 x

6 x

16 x

16 x



1.2
Els colors corporatius de la Fundació Privada Hospital Asil de Grano-
llers són el blau fosc i el blau clar.

Totes les aplicacions corporatives  han d’utilitzar obligatòriament aquests colors. No està permesa la utilitza-
ció de cap altre color (a excepció de les reproduccions a una sola tinta o impressions especials com 
l’stamping). El text secundari es reprodueix en blau fosc.

Independentment del material utilitzat, l’acabat o la tècnica, caldrà fer coincidir els colors finals amb els 
colors corporatius.

Identitat visual

El cromatisme

38

RGB

R: 91
G: 198
B: 232

HTML

#5BC6E8

TINTA PLANA QUADRICROMIA

Pantone 2985 Cian: 60%
Magenta: 0%
Groc: 5%
Negre: 0%

RGB

R: 0
G: 37
B: 122

HTML

#00257A

TINTA PLANA QUADRICROMIA

Pantone 2747 Cian: 100%
Magenta: 85%
Groc: 0%
Negre: 15%

BLAU FOSC

BLAU CLAR



1.3
La identitat visual pot reproduïr-se a una sola tinta (negre, blau o 
blanc en reproduccions en negatiu). 

Existeixen dues versions monocromes de la identitat visual: directe i pluma. En el cas del directe, es reprodui-
ran tots els elements en negre, excepte la creu que es reproduirà en una trama del  40%. En el cas de la versió 
pluma es reproduirà tot a una sola tinta (negre o blau fosc). Per a les reproduccions en negatiu sempre 
s’utilitzarà la versió pluma en blanc.

No estan autoritzades les reproduccions amb altres combinacions de trames de grisos, ni l’aplicació d’efectes 
com ombres, biselats, perfilats o qualsevol altre.

Identitat visual

El cromatisme II

39

Directe Negatiu

Pluma (negre)

Pluma (blau fosc)



1.4
Per a la reproducció sobre fons de color sempre s’utilitzarà la versió 
monocroma, en positiu o negatiu. 

Sempre que la identitat visual s’hagi de reproduir sobre fons de color, caldrà utilitzar la versió monocroma. 
En aquest cas, es reproduirà en positiu o en negatiu depenent de la saturació del color del fons. En les 
reproduccions en positiu sempre s’utilitzarà el color negre, excepte quan el color base sigui una variació del 
blau fosc corporatiu, que s’utilitzarà aquest mateix color.

Identitat visual

El cromatisme III

40

Saturació superior al 50% Saturació inferior al 50%



1.5
Per tal de garantir la correcta visualització de la identitat visual es 
fixa un tamany mínim de reproducció. 

Qualsevol reproducció a un tamany inferior queda estrictament prohibida (excepte en aquells casos on no 
sigui possible respectar aquest criteri, com la serigrafia de bolígrafs, per exemple).

Aquest tamany, que correspon a l’alçada del símbol, es fixa en 6 mm.

Identitat visual

Reproducció mínima

41

Tamany mínim de reproducció

6 mm

6 mm

6 mm



1.6
Per tal de garantir la independència visual de la identitat es defineix 
una zona de protecció. 

S’anomena zona de protecció als espais mínims que han de conservar-se diàfans a la identitat visual quan 
aquesta va acompanyada de textos, fotografies, il·lustracions o altres marques. D’aquesta manera garantim 
una independència visual de la marca de la resta d’elements gràfics i en facilitem la identificació.

Aquesta zona està calculada en funció d’‘x’, que equival a l’alçada de la X del logotip.

Identitat visual

Zona de protecció

42

Zona de protecció

x

2 x

2 x

2 x 2 x



2
Papereria
bàsica

Hospital General de Granollers



La papereria són tots aquells elements que s’utilitzen per a 

les comunicacions bàsiques de l’Hospital General de 

Granollers: paper de carta, targeteria, sobres... Atès que les 

necessitats de comunicació són canviants en el temps, és 

impossible normativitzar totes les aplicacions; és per això 

que cal utilitzar aquesta secció com a referència per al 

desenvolupament de les aplicacions que es puguin fer en el 

futur.



2.1
El paper de carta de l’Hospital General de Granollers recull totes les 
dades bàsiques de l’organització.

Al paper de carta hi consten la identitat visual, l’adreça, així com les dades postals bàsiques. Es reprodueix 
amb les dues tintes corporatives sobre paper blanc.

Papereria bàsica

Paper de carta

45

Reproducció al 50%

Av. Francesc Ribas, sn.  08402 Granollers.  T. 938 425 000. www.fphag.es



2.1bPapereria bàsica

Paper de carta. Segona fulla

46

L’Hospital de Granollers disposa d’un segon paper de carta. 

El segon paper de carta només inclou el símbol, situat al marge superior dret de la fulla. D’aquesta manera es 
permet identificar l’autoria del document sense haver de saturar la pàgina d’informació secundària.

Reproducció al 50%



2.2
L’Hospital General de Granollers disposa d’un paper de carta que 
s’utilitzarà només a nivell protocol·lari.

A la part superior del paper de carta hi consten la identitat visual i les dades postals bàsiques; a la part inferior, 
centrada, hi consta una frase que resumeix la filosofia de l’Hospital.

També es disposa d’un segon full de paper de carta on només hi consta el símbol.

Es reprodueix amb les dues tintes corporatives sobre paper blanc.

Papereria bàsica

Paper de carta protocol·lari

47

Reproducció al 50%



2.3
Les targetes de l’Hospital General de Granollers són de format 
rectangular, apaisades, i es reprodueixen a dues tintes. 

Les targetes, amb un format de 85x50 mm, es reprodueixen utilitzant els dos colors corporatius (blau fosc i 
blau clar), a una sola cara, impreses sobre cartolina blanca.

Papereria bàsica

Targeteria

48

Característiques

Identitat visual
7 mm d’alçada

Nom
DIalog Semibold, cos 7,5/9,5
Pantone 2747

Càrrec
Dialog Light, cos 7,5/9,5
Pantone 2747

Adreça
Dialog Light
Pantone 2985

6 mm

6 mm

21 mm

7 mm

6 mm 40 mm

85 mm

50 mm

Francesc Recasens
Director de la Unitat
d’Oftalmologia

Av. Francesc Ribas, sn
08402 Granollers
Tel. 938 425 000
M. 650 000 000
frecasens@fphag.es

www.fphag.es



2.4
El targetó és un element de comunicació que s’utilitza per emetre 
comunicacions de forma ràpida i informal. 

El targetó, amb un format de 10x21 cm, es reprodueix a dues tintes sobre cartolina blanca. Recull la identitat 
visual i les dades postals bàsiques i disposa d’un gran espai en blanc per a poder-hi escriure la comunicació 
de forma manuscrita.

Papereria bàsica

Targetó

49

Reproducció al 50%



2.5
Existeixen dos models de sobre americà: amb finestra i sense fines-
tra. 

Els sobres es reproduiran utilitzant les dues tintes corporatives, sobre paper blanc. Inclouen la identitat visual 
de la Fundació així com les dades postals bàsiques. El sobre americà té un format  de 110x220 mm i, preferible-
ment, s’utilitzaran sobre amb tira de silicona i sistema OpenSystem per facilitar-ne l’obertura.

Papereria bàsica

Sobres

50

Reproducció al 50%

Sobre sense finestra

Sobre amb finestra

Av. Francesc Ribas, sn
08402 Granollers
www.fphag.es

Av. Francesc Ribas, sn
08402 Granollers
www.fphag.es



2.6
Per als sobres amb una mida superior als sobres americans, 
s’utilitzaran els mateixos criteris d’aplicació de la identitat visual. 

Els sobres es reproduiran utilitzant les dues tintes corporatives, sobre paper blanc. Inclouen la identitat visual 
de l’Hospital així com les dades postals bàsiques que se situaran al costat inferior esquerre, a 12 mil·límetres 
dels dos talls.

Papereria bàsica

Altres sobres

51

Reproducció al 50%

26

10

Av. Francesc Ribas, sn
08402 Granollers
www.fphag.es
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12 mm



3
Altres
elements
de papereria

Hospital General de Granollers



A més de la papereria bàsica, existeixen altres elements de 

papereria amb finalitats i usos específics que, per la seva 

projecció tant interna com externa han de ser normalitzats 

per tal d’oferir una identitat única i coherent. Atès que les 

necessitats de comunicació són canviants en el temps, és 

impossible normativitzar totes les aplicacions; és per això 

que cal utilitzar aquesta secció com a referència per al desen-

volupament de les aplicacions que es puguin fer en el futur.



 

3.1
L’Hospital General de Granollers disposa d’una plantilla base per a la 
realització de documents. 

La plantilla disposa de la identitat visual a la part superior esquerra, el nom del document a la part superior 
dreta i el nom de l’àrea, el departament i les dades postals bàsiques a la part inferior esquerra.

Donat que es tracta d’una plantilla de Word, els elements editables utilitzen la tipografia Arial.

La plantilla està disponible en blanc i negre i color.

Altres elements

Documents generals

54

Reproducció al 50%



3.2
Existeix una plantilla per a les portades dels fax. 

Donat que es tracta d’una plantilla de Word, els elements editables utilitzen la tipografia Arial.

La plantilla només està disponible en blanc i negre.

Altres elements

Fax

55

Reproducció al 50%



3.3Altres elements

Comunicat intern

56

Reproducció al 50%

 

L’Hospital General de Granollers disposa d’un document específic 
per a les comunicacions internes. 

La plantilla disposa de la identitat visual a la part superior esquerra, el nom del document a la part superior 
dreta i com a camp editable, el nom de la direcció emissora del comunicat a la part inferior esquerra.

Donat que es tracta d’una plantilla de Word, els elements editables utilitzen la tipografia Arial.

La plantilla només està disponible en color.



3.4Altres elements

Full de direcció

57

Reproducció al 50%

Les diferents direccions de l’Hospital disposen d’una eina de comu-
nicació anomenada Full de Direcció. 

La plantilla disposa de la identitat visual a la part superior esquerra, el nom del document a la part superior 
dreta i com a camps editables, la data i el codi de la direcció (DES, DG, DI, DM, DQD i DRH) sota el títol, i el nom 
de la direcció emissora del Full a la part inferior esquerra. També disposa d’un segon full, on només hi 
consten el text «full de direcció», el símbol i el nom de la direcció.

Donat que es tracta d’una plantilla de Word, els elements editables utilitzen la tipografia Arial.
La plantilla només està disponible en color.



3.5
Els butlletins són una eina de comunicació emesos per diferents 
direccions de l’Hospital, amb un nom personalitzat. 

La plantilla disposa de la identitat visual a la part superior esquerra, el text ‘Butlletí informatiu’ a la part 
superior dreta, el nom del butlletí, el número i la data, i el nom de la direcció emissora del Full a la part 
inferior esquerra. També disposa d’un segon full, on només hi consten el nom del butlletí, el número, el 
símbol i el nom de la direcció.

Donat que es tracta d’una plantilla de Word, els elements editables utilitzen la tipografia Arial.
La plantilla només està disponible en color.

Altres elements

Butlletins

58

Reproducció al 50%



3.6
Aquestes guies són documents elaborats per professionals de 
l’Hospital sobre pràctiques clíniques.  

La plantilla disposa d’una portada que inclou la identiat visual, un fons de color amb un element gràfic així 
com els camps editables corresponents al títol, l’edició i la data. També disposa d’un segon full, on només hi 
consten la identitat visual i les dades postals bàsiques.

Donat que es tracta d’una plantilla de Word, els elements editables utilitzen la tipografia Arial.

La plantilla només està disponible en color i existeixen quatre models de portada diferent.

Altres elements

Guies pràctiques

59

Reproducció al 50%

Quatre models de portada



3.7
Les guies assistencials són documents elaborats internament de 
suport als professionals en temes específics.  

La plantilla disposa d’una portada que inclou la identiat visual, un fons de color amb un element gràfic així 
com els camps editables corresponents al títol, l’edició i la data. També disposa d’un segon full, on només hi 
consten la identitat visual i les dades postals bàsiques.

Donat que es tracta d’una plantilla de Word, els elements editables utilitzen la tipografia Arial.

La plantilla només està disponible en color i existeixen diferents models de portada diferent.

Altres elements

Guies assistencials

60

Reproducció al 50%

Possibles colors

 

 
 

 



3.8
L’Hospital disposa d’una plantilla personalitzable per als informes 
d’alta d’urgències.  

La plantilla es composa per la identitat visual i les dades postals bàsiques a la part superior. La resta 
d’elements són personalitzables per adaptar-los a les necessitats de cada moment.

Donat que es tracta d’una plantilla de Word, els elements editables utilitzen la tipografia Arial.

La plantilla només està disponible en blanc i negre.

Altres elements

Informe d’alta d’urgències

61

Reproducció al 50%



3.9Altres elements

Informes, consentiments informats...

62

Reproducció al 50%

Consentiment informat
Esclerosis de varius

p Que el/la Dr./Dra. _________________________________________________ m’ha explicat que en la meva situació 
és convenient procedir al tractament de _________________________________ amb anestèsia local.

p Que el metge m’ha explicat la preparació que he de fer abans de la prova i m’ha advertit de la necessitat d’avisar de 
possibles al·lèrgies a medicaments, alteracions de la coagulació, malalties cardiopulmonars, existència de pròtesis, 
marcapassos, medicacions actuals o qualsevol altra circumstància. A causal del meu estat actual (diabetis, obsesitat, 
hipertensió, anèmica, edat avançada, _____________________________), poden augmentar els riscos o les complicacions 
com______________________________________).

p El metge m’ha informat que la realització del procediment pot ser filmat per motius científics o didàctics.

p Dono el meu consentiment perquè en la meva intervenció participin metges en període de formació i perquè puguin 
assistir com a observadors personal autoritzat.

p Que el metge m’ha explicat que existeix la possibilitat d’haver de modificar el procediment per proporcionar-me el 
tractament més adequat a les troballes intraoperatòries. 

p Que he rebut informació clara, per escrit i de forma oral, sobre què és, com es fa i perquè serveix aquesta prova 
diagnòstica.

p Que el metge m’ha informat amb detall, de manera clara i comprensible, dels riscos i de les possibles complicacions.

p Que estat informat que en qualsevol moment puc retractar-me i revocar el meu consentiment abans de la pràctica de 
la prova.

p Que he rebut respostes a totes les preguntes que he formulat.

p Que he comprès les explicacions que m’ha donat el metge.

p Que comprenc que la decisió que prenc és lliure i voluntària.

I per aquestes raons, dono el meu consentiment per a la pràctica d’una esclesoris de varius amb anestèsia local.

Signatura del pacient1 Signatura del metge

Granollers, ____________ de ____________________ de 20______

Declaro

Sr./Sra.

DNI:

Av. Francesc Ribas sn. 08402 Granollers. T. 938 425 000. F. 938 425 000. www.fphag.es

Núm. HC:

1 en cas d’incapacitat del pacient, signatura del tutor legal/familiar, fent constar el nom, els cognoms i el DNI
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Els diferents informes mèdics, documents de consentiment 
informat i altres documents de l’Hospital segueixen la mateixa 
construcció. 

En tots els documents generats internament pel personal de l’Hospital General de Granollers segueixen la 
mateixa estructura a nivell constructiu. La identitat visual sempre se situarà a la part superior esquerra, el 
tipus de document se situarà a la part superior dreta i les dades del departament emissor del document 
seguides de les dades postals bàsiques se situaran a la part inferior esquerra.



 

3.10Altres elements

Altres documents

63

Reproducció al 50%

L’Hospital disposa d’una plantilla general per a l’edició d’altres docu-
ments, com programes, memòries...  

La plantilla disposa d’una portada que inclou la identiat visual i els camps editables corresponents al títol, 
l’àrea o la unitat i la direcció responsables i la data. També disposa d’un segon full, on només hi consten la 
identitat visual, el nom del document i les dades postals bàsiques.

Donat que es tracta d’una plantilla de Word, els elements editables utilitzen la tipografia Arial.

La plantilla només està disponible en color.



3.11
L’Hospital General de Granollers disposa d’un informe mèdic per al 
servei d’urgències. 

L’informe mèdic del servei d’urgències és un document de format 202x300 mm, imprès a 2 tintes sobre 
paper blanc.

Altres elements

Informe mèdic

64

Reproducció al 50%

Av. Francesc Ribas sn. 08402 Granollers. T. 938 425 000. F. 938 425 000. www.fphag.es



3.12Altres elements

Enquesta de satisfacció

65

Reproducció al 50%

L’Hospital General de Granollers disposa d’una enquesta de satisfac-
ció.

L’enquesta de satisfacció és un document de format A4, imprès a 2 tintes a les dues cares sobre paper blanc.

L’enquesta es reproduirà en català i en castellà (un idioma a cada cara).

Av. Francesc Ribas sn. 08402 Granollers. T. 938 425 000. F. 938 425 000. www.fphag.es



Certifica

3.13Altres elements

Certificats

66

Reproducció al 50%

L’Hospital disposa d’una plantilla de certificats d’assistència a con-
ferències, cursos, ponències, etc.  

La plantilla està formada per la identitat visual, el text «Certifica» i un fons de color blau clar on es disposarà 
tota la informació del certificat.

Existeixen dues plantilles corresponents al certificat d’assistència i al de ponent.

Donat que es tracta d’una plantilla de Word, els elements editables utilitzen la tipografia Arial.

La plantilla només està disponible en color.



Sra. Anna Roca i Campdevànol,

aprofita l’avinentesa per a saludar-vos ben atentament

i expressar-vos la més distingida consideració.

Granollers, 12 de setembre de 2007

A l’Excm. Sr. President del Gremi de Farmàcia,

Josep Antoni Recasens i Poch

i es complau a convidar-lo a la inauguració del nou

Hospital General de Granollers que tindrà lloc el proper

dia 29 de febrer del 2007, a les 7 de la tarda.

L’acte tindrà lloc a les noves instal·lacions de l’hospital

 situades a la carretera de Vic.

Us preguem confirmació telefònica de la vostra assistència al telèfon 938 650 000

o al correu electrònic inauguració@fhag.es.

3.14
El saluda és una element utilitzat per trametre invitacions, felicita-
cions o salutacions a nivell protocolari. 

El saluda és un document de format A5, imprès a 2 tintes, que inclou la marca de l’Hospital General de 
Granollers, el text Saluda i un espai amb fons de color blau clar per escriure-hi la salutació.

Altres elements

Saluda

67

Reproducció al 50%

Saluda imprès Mostra del saluda amb text



3.15Altres elements

Carpeta corporativa

68

Reproducció al 30%

Avda. de Francesc Ribas, sn
08402 Granollers
T. 938 425 000
www.fphag.es

La carpeta corporativa s’utilitzarà per a lliurar documentació a 
l’exterior.

La carpeta corporativa té un format de 233x320 mm, que permet guardar documents de format A4). La carpe-
ta s’imprimeix a dues tintes i es reprodueix plastificada amb polipropilè mat.



3.16Altres elements

Carpeta corporativa petita

69

Reproducció al 40%

Avda. de Francesc Ribas, sn
08402 Granollers
T. 938 425 000
www.fphag.es

Existeix una carpeta corporativa més petita. 

L’Hospital General de Granollers disposa d’una carpeta de format 158x220 mm, que permet guardar-hi 
documentació de format A5 i inferior. La carpeta s’imprimeix a dues tintes i disposa d’una butxaca a l’interior. 



3.17
La carpeta d’expedient és un document d’ús intern per guardar 
informació diversa.

La carpeta d’expedient té un format de 233x320 mm, que permet guardar documents de format A4). La 
carpeta s’imprimeix a una tinta sobre cartolina de color blau clar.

Disposa d’un ratllat per a poder-hi escriure.

Altres elements

Carpeta d’expedient

70

Reproducció al 30%. Simulació de la cartolina de color.

Avda. de Francesc Ribas, sn
08402 Granollers
T. 938 425 000
www.fphag.es



3.18
L’Hospital General de Granollers disposa d’una carpeta per a l’arxiu 
de la documentació clínica. 

La carpeta de documentació clínica té un format de 419x318 mm (223x318 mm tancada) i disposa d’un llom 
en acordió de 4 plecs.

Es reprodueix a una sola tinta, sobre cartolina de color blau clar.

Altres elements

Carpeta de documentació clínica

71

Reproducció al 50%. Simulació de la cartolina de color.

CONFIDENCIAL PER A ÚS INTERN

Documentació clínica

Avda. de Francesc Ribas, sn
08402 Granollers
T. 938 425 000
www.fphag.es



3.19
Per a l’arxiu de les històries clíniques dels pacients, l’Hospital Gene-
ral de Granollers utilitza un sobre específic. 

El sobre, amb un format de 480x375 mm, es reprodueix a dues tintes. Recull la identitat visual així com els 
camps i les dades necessàries per a l’arxiu, així com un espai (assenyalat en gris) per enganxar-hi un adhesiu 
amb les dades del pacient.

Altres elements

Història clínica

72
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Els canvis d’ubicació s’informaran a l’Arxiu o al Sistema d’Informació

Sobre            de

Reproducció al 30%



3.20
L’Hospital disposa d’un model normalitzat d’esquela per a inserir en 
els diaris. 

El format  de l’esquela dependrà de l’espai contractat al mitjà.

L’esquela es composa de caixa central, a 1 tinta, amb un filet de dol de 2 mm de gruix com a marc.

Altres elements

Esquela

73

Reproducció al 100%

EN MEMORIA DE

Dr. Nom Cognom Cognom

La direcció i tot el personal de l’Hospital General de Granollers volem expressar
el nostre dolor per aquesta pèrdua i traslladar el nostre condol a la seva família.

Granollers, 12 de novembre de 2007



3.21
L’Hospital disposa de diferents models de segell de goma. 

El segell de document oficial és un element de goma que serveix per estampar el segell sobre 
documents per tal de validar-los de forma oficial. 

L’Hospital disposa de diversos models de segell.

Altres elements

Segells

74

Reproducció al 100%

Direcció de Recursos Humans

Magatzem Central

Data

Conforme excepte examen

Dra. Nom Cognom Cognom
Directora de Qualitat i Desenvolupament

Núm. col·legiada 19865

Segell general Magatzem central

Direccions Dr. o Dra.



3.22
Per a la gravació de documents en CD o en DVD, l’Hospital disposa 
de suports digitals serigrafiats amb la identitat. 

Els CD o DVD de l’Hospital General de Granollers conté la identitat visual, un espai per a escriure el contingut 
del suport i les dades postals bàsiques.

Altres elements

CD / DVD

75

Reproducció al 100%

Av. Francesc Ribas, sn.  08402 Granollers
T. 938 425 000.  www.fphag.es



3.23
L’Hospital disposa d’una plantilla corporativa per a la realització de 
powerpoints.  

La plantilla està formada per una portada que inclou la identitat visual de l’Hospital i tres nivells d’informació, 
i les pàgines interiors que inclouen una franja superior amb la identitat visual, el contingut del text (que 
ocupa la part central) i un peu amb la data, el nom de la comissió i el número de pàgina.

Donat que es tracta d’una plantilla de PowerPoint, els elements editables utilitzen la tipografia Arial.

Altres elements

Powerpoint

76

Portada

Pàgines interiors



3.24
L’Hospital disposa d’una plantilla corporativa per a la realització de 
posters per a congressos científics.  

La plantilla inclou la identitat visual de l’Hospital i diversos nivells d’informació que variaran en funció del 
contingut específic de cada presentació.

Donat que es tracta d’una plantilla de PowerPoint, els elements editables utilitzen la tipografia Arial.

Altres elements

Poster

77







Elements publicitaris
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Elements publicitaris
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Elements publicitaris
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Elements publicitaris
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Elements publicitaris
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Elements publicitaris
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5
Senyalètica

Hospital General de Granollers



La senyalització és un sistema de comunicació que, mitjan-

çant l’ús de signes tipogràfics i icones serveix per situar, in-

formar i orientar. Les premises bàsiques són: la claredat i 

comprensió del missatge i la integració amb l’entorn. La cla-

redat i la comprensió del missatge han de valorar-se en rela-

ció a l’espectador i a la seva situació, per tal de garantir la 

seva visibilitat i lectura. La integració amb l’entorn ha de valo-

rar-se en relació a la seva situació, instal·lació, materials i 

proporcions, per tal de racionalitzar l’espai públic i integrar 

els elements de senyalització en el paisatge urbà.



5.1
Els pictogrames són símbols de comprensió internacional, que 
tenen com a funció donar una informació directa i clara al receptor, 
sense haver de necessitar cap text de suport.

Els pictogrames fan 120 x 120 mm.

Se situaran a una alçada de 170 cm del terra aproximadament, centrats a la porta o situats al lateral del marc.

Els pictogrames es reproduiran sobre fons metàl·lic de color gris clar (equivalent al 5% de negre), en color 
Cool Gray 11. Aquest és l’únic cas en què no s’utilitzaran els colors corporatius en l’aplicació de la identitat 
visual de l’Hospital General de Granollers.

Senyalètica

Pictogrames

88



5.2Senyalètica

Pictogrames (Símbols)

89

Per a la construcció dels pictogrames s’utilitzaran els símbols inclo-
sos en la tipografia Mini Pics International, de la casa ITC. 

L’alçada del pictograma serà de 72 mm com a màxim.

120

120

72
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5.3Senyalètica

Pictogrames (Números)

90

En el cas de pictogrames numèrics s’utilitzarà la tipografia Dialog 

El cos de la tipografia serà de 240 punts. Es composarà centrada verticalment i a hortizontalment. 

120

120

21 5

Dialog Light
cos 240
Pantone Cool Grey 11



5.4
Per a senyalitzar els diferents serveis, departaments, consultoris, 
etc. s’utilitzaran plaques metàl·liques rectangulars, d’1 o 2 línies. 

Les plaques tenen una mida de 260x50 mm (1 línia) i de 260x80 mm (2 línies). El text es rotularà en color 
Cool Gray 11 sobre un fons gris clar (equivalent al 5% de negre). En el cas de plaques amb dos nivells 
d’informació, el nivell secundari es reproduirà en Cool Gray 10.

La tipografia sempre serà la corporativa, Dialog.

Senyalètica

Senyalització de serveis i departaments

91

Neurologia
260

50

17

17

Una línia

Neurologia
Dra. Rosa Fernàndez

Dues línies

80

17

47

17

Dialog Light
cos 72
Pantone Cool Grey 11

1 línia
Dialog Light
cos 72
Pantone Cool Grey 11

2 línia
Dialog Light
cos 72
Pantone Cool Grey 10

260



5.5
Els senyals numèrics seguiran els mateixos criteris que els de text. 

Les plaques tenen una mida de 260x70 mm. El text, que es maquetarà en Dialog Light de 150 punts, es 
rotularà en color Cool Gray 11 sobre un fons gris clar (equivalent al 5% de negre).

Senyalètica

Senyalització de serveis i departaments II

92

32
260

70

17

17

Dialog Light
cos 150
Pantone Cool Grey 11



5.6
Les plaques de senyalització se situaran a 170 cm del terra. 

Les plaques de senyalització de serveis i departaments se situaran  a una alçada de 170 cm del terra aproxima-
dament, centrats a la porta o situats al lateral del marc.

Senyalètica

Senyalització de serveis i departaments III

93

Neurologia
Dra. Rosa Fernàndez

32



5.6
Els directoris són rètols que informen sobre la situació dels serveis 
d’un edifici a cada planta. 

El directori és un rètol modular format per làmines i s’ampliarà d’acord amb la quantitat d’informació que 
hagi de contenir mitjançant l’adició de noves làmines.

Els diferents elements s’agruparan en blocs que comparteixin la mateixa direccionalitat.

El rètol fa 500 mm d’amplada, podent ampliar-se fins a 550 mm si és necessari.

Les làmines s’alternen de color (blanc i gris clar) per facilitar la lectura.

Senyalètica

Directori

94

Planta 1
Unitat de Cures Intensives (UCI)

Àrea Obstètrica (Sala de Parts)

Central d’Esterilització

Àrea Quirúrgica (Quiròfans)

Unitat de Cirurgia Sense Ingrés (UCSI)

Àrea de Tècniques Especials (ATE)

Hospital de Dia Oncohematològic

Hospital de Dia Medicoquirúrgic

Unitat de Diagnòstic Ràpid (UDR)

Consultoris Oncologia

Consultoris de medicina
i especialitats mèdiques

80

60

85

10

Dialog Light
cos 72
Pantone Cool Grey 11



6
Parc
mòbil

Hospital General de Granollers



La implantació de la identitat visual en els vehicles no només 

serveix per identificar el parc mòbil de l’Hospital General de 

Granollers, sinó que esdevé una eina mòbil molt útil per 

publicitar l’entitat i el servei d’atenció domiciliària.



6.1
S’ha optat per establir una normativa adaptable per a tots els tipus i 
models de vehicles.

La diversitat de vehicles (marques, tipus i models) que forma qualsevol parc mòbil municipal dificulta 
l’aplicació de la identitat visual i fa impossible la creació d’una normativa genèrica que serveixi per a cada un 
d’ells. És per això que s’ha optat per una aplicació simple, molt funcional i flexible, fàcilment adaptable a tots 
els tipus de vehicles de què disposa i de què podrà disposar en un futur l’Hospital General de Granollers.

En aquest manual, hem inclòs els tres models de vehicles de què disposa l’Hospital actualment: Mazda, 
Renault Clio i furgoneta Mercedes.

Parc Mòbil

Senyalització de vehicles

97



001

6.2Parc Mòbil

Senyalització de vehicles

98

En els turismes, s’aplicarà sempre la marca i la identificació del 
servei d’atenció domiciliària a les portes laterals. 

També, en el lateral del vehicle s’aplicarà parcialment el símbol (la ‘G’) de l’Hospital General de Granollers.

Al capó del vehicle, centrat, s’aplicarà el símbol.

A la part posterior del vehicle s’hi aplicarà el símbol i el número d’unitat del vehicle.

Totes les aplicacions es faran a dues tintes.

001

Mazda

Renault Clio



003

6.3Parc Mòbil

Senyalització de vehicles

99

En el cas de furgonetes, la única diferència amb els turismes són les 
proporcions del símbol als laterals i l’aplicació de la marca completa 
i el símbol de forma parcial a la part posterior.

El símbol podrà aplicar-se o no al capó del vehicle en funció de si el model de furgoneta disposa o no de 
suficient espai per poder-ho fer.

Mercedes



7
Identificacions
personals

Hospital General de Granollers



El sistema d'identificació del personal que forma part de 

l’Hospital General de Granollers i de la Fundació Hospital Asil 

de Granollers es basa en una paleta cromàtica que identifica 

al personal en funció de la seva categoria i nivell professional.



7.1
El sistema de targetes d’identificació es basa en un sistema cromàtic 
que serveix per diferenciar els diferents grups professionals.

Les targetes d’identificació tenen una mida de 85x55 mm, i inclouen, a més de la identitat visual, la fotografia, 
el nom, el càrrec o funció i el servei i la unitat del titular.

El sistema d’identificació utilitza una pastilla, situada a la dreta sota de la fotografia, que utilitza un color 
diferent per a cada grup professional.

La tipografia utilitzada per als camps editables és l’Arial, en color negre.

Identificacions

Targetes d’identificació

102

Identitat visual (alçada 7 mm)

Nom del titular de la targeta

Càrrec o funció

Servei

Unitat
Servei de Cirurgia
Unitat de Cirurgia Vascular

Anna Solans

Metgessa

Servei de Cirurgia
Unitat de Cirurgia Vascular

Anna Solans

Metgessa



7.2Identificacions

Càrrecs directius

103

Els càrrecs directius s’identifiquen mitjançant l’aplicació d’un segon 
codi cromàtic. 

El sistema d’identificació dels càrrecs directius es basar en la utilització d’una franja horitzontal del mateix 
color del grup professional al qual pertanyen. Al damunt d’aquest franja s’escriurà el càrrec que ocupen.

Identitat visual (alçada 7 mm)

Nom del titular de la targeta

Càrrec o funció

Servei
Servei d’Infermeria

Artur Sànchez

Supervisor

Servei d’Infermeria

Artur Sànchez

Supervisor



7.3Identificacions

Cromatisme

104

La identificació dels diferents grups professionals es fa mitjançant 
un codi corporatiu que assigna un color diferent per a cada grup.

La codificació cromàtica serà la mateixa per a tots els organismes de la Fundació Hospital Asil de Granollers.

Els valors cromàtics es dónen en aquest cas en RGB, ja que és el sistema utilitzat per a la fabricació de les 
targes d’identificació.

r 254
g 217
b 0

Personal assistencial titulat
grau superior

r 242
g 125
b 0

Personal assistencial titulat
grau mitjà

r 221
g 20
b 34

Personal assistencial
amb titulació i/o formació
professional o tècnica

r 156
g 31
b 46

Directius

r 28
g 65
b 145

Personal para-assistencial titulat
grau mitjà

r 119
g 198
b 242

Personal para-assistencial
amb titulació i/o formació
professional o tècnica
Funció administrativa

r 79
g 153
b 37

Personal para-assistencial
amb titulació i/o formació
professional o tècnica
Funció oficis i serveis diversos

r 0
g 126
b 207

Personal para-assistencial titulat
grau mitjà

r 189
g 207
b 0

Personal assistencial
i para-assistencial
sense titulació i/o formació
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1
La identitat
visual

Centre Geriàtric Adolfo Montañá Riera



La identitat visual del Centre Geriàtric Adolfo Montañá Riera 

es regeix pels mateixos criteris que la resta de marques. 

D’aquesta manera, comparteix el símbol i la tipogra�a i 

adopta un codi cromàtic propi que s’utilitzarà, també, en 

totes les marques que estan sota el seu paraigües.



1.1
La identitat visual de el Centre Geriàtric Adolfo Montañá Riera es 
composa del símbol i el logotip. 

Només existeix una versió de la marca, formada pel símbol i, a sota, el logotip composat en dues línies i i el 
text secundari (Fundació Privada Hospital Asil de Granollers), tot situat a caixa esquerra. Mentres que és 
possible aplicar el símbol en solitari en aplicacions especí�ques, el logotip mai podrà representar-se isolat.

109

Construcció de la marca
La construcció de la marca obeeix a unes determinades mides i proporcions. Per a la composició de la marca és 
obligatori respectar-les.

Identitat visual

La identitat visual

48 x

12 x

12 x

12 x

10 x

10 x

6 x

16 x

16 x



Els colors corporatius de el Centre Geriàtric Adolfo Montañá Riera 
són el verd fosc i el verd clar.

Totes les aplicacions corporatives han d’utilitzar obligatòriament aquests dos colors. No està permesa la 
utilització de cap altre color (a excepció de les reproduccions a una sola tinta o impressions especials com 
l’stamping).

Independentment del material utilitzat, l’acabat o la tècnica, caldrà fer coincidir els colors �nals amb els 
colors corporatius.

110

RGB

R: 126
G: 223
B: 166

HTML

#7EDFA6

TINTA PLANA QUADRICROMIA

Pantone 353 Cian: 46%
Magenta: 0%
Groc: 36%
Negre: 0%

RGB

R: 0
G: 155
B: 58

HTML

#009B3A

TINTA PLANA QUADRICROMIA

Pantone 355 Cian: 95%
Magenta: 0%
Groc: 100%
Negre: 0%

VERD FOSC

VERD CLAR

1.2Identitat visual

Cromatisme



La identitat visual pot reproduïr-se a una sola tinta (negre, blau o 
blanc en reproduccions en negatiu). 

Existeixen dues versions monocromes de la identitat visual: directe i pluma. En el cas del directe, es reprodui-
ran tots els elements en negre, excepte la creu que es reproduirà en una trama del  40%. En el cas de la versió 
pluma es reproduirà tot a una sola tinta (negre o verd fosc). Per a les reproduccions en negatiu sempre 
s’utilitzarà la versió pluma en blanc.

No estan autoritzades les reproduccions amb altres combinacions de trames de grisos, ni l’aplicació d’efectes 
com ombres, biselats, per�lats o qualsevol altre.

111

Directe Pluma (negre) Pluma (verd fosc)

Negatiu

1.3Identitat visual

Cromatisme II



Per a la reproducció sobre fons de color sempre s’utilitzarà la versió 
monocroma, en positiu o negatiu. 

Sempre que la identitat visual s’hagi de reproduir sobre fons de color, caldrà utilitzar la versió monocroma. En 
aquest cas, es reproduirà en positiu o en negatiu depenent de la saturació del color del fons. En les reproduc-
cions en positiu sempre s’utilitzarà el color negre, excepte quan el color base sigui una variació del verd fosc 
corporatiu, que s’utilitzarà aquest mateix color.

112

Saturació superior al 50% Saturació inferior al 50%

1.4Identitat visual

Cromatisme III



Per tal de garantir la correcta visualització de la identitat visual es 
�xa un tamany mínim de reproducció. 

Qualsevol reproducció a un tamany inferior queda estrictament prohibida (excepte en aquells casos on no 
sigui possible respectar aquest criteri, com la serigra�a de bolígrafs, per exemple).

Aquest tamany, que correspon a l’alçada del símbol, es �xa en 6 mm.

113

Tamany mínim de reproducció

6 mm

6 mm

6 mm

1.5Identitat visual

Reproducció mínima



Per tal de garantir la independència visual de la identitat es de�neix 
una zona de reproducció. 

S’anomena zona de protecció als espais mínims que han de conservar-se diàfans a la identitat visual quan 
aquesta va acompanyada de textos, fotogra�es, il·lustracions o altres marques. D’aquesta manera garantim 
una independència visual de la marca de la resta d’elements grà�cs i en facilitem la identi�cació.

Aquesta zona està calculada en funció d’‘x’, que equival a l’alçada de la X del logotip.

114

Tamany mínim de reproducció

x

2 x

2 x

2 x 2 x

1.6Identitat visual

Zona de protecció



2
Papereria
bàsica

Centre Geriàtric Adolfo Montañá Riera



La papereria són tots aquells elements que s’utilitzen per a 

les comunicacions bàsiques de la Fundació: paper de carta, 

targeteria, sobres... Atès que les necessitats de comunicació 

són canviants en el temps, és impossible normativitzar totes 

les aplicacions; és per això que cal utilitzar aquesta secció 

com a referència per al desenvolupament de les aplicacions 

que es puguin desenvolupar en el futur.



El paper de carta de el Centre Geriàtric Adolfo Montañá Riera recull 
totes les dades bàsiques de l’organització.

Al paper de carta hi consten la idenitat visual, l’adreça, així com una frase que resumeix la �loso�a de la 
Fundació. Es reprodueix amb les dues tintes corporatives sobre paper blanc.

117

Reproducció al 50%

2.1Papereria

Paper de carta

Av. Francesc Ribas, sn.  08402 Granollers.  T. 938 425 000. www.fphag.es



El Centre Geriàtric Adolfo Montañá Riera disposa d’un segon paper 
de carta. 

El segon paper de carta només inclou el símbol, situat al marge superior dret de la fulla. D’aquesta manera es 
permet identi�car l’autoria de la pàgina sense haver de saturar la pàgina d’informació secundària.

118

Reproducció al 50%

2.2Papereria

Segon paper de carta



Les targetes de el Centre Geriàtric Adolfo Montañá Riera són de 
format rectangular, apaisades, i es reprodueixen a dues tintes. 

Les targetes, amb un format de 85x50 mm, es reprodueixen utilitzant els dos colors corporatius (verd fosc i 
verd clar), a una sola cara, impreses sobre cartolina blanca.

119

10 mm

6 mm

17,5 mm

7 mm

6 mm 40 mm

85 mm

50 mm

Característiques

Identitat visual
7 mm d’alçada

Nom
DIalog Semibold, cos 7,5/9,5
Pantone 2747

Càrrec
Dialog Light, cos 7,5/9,5
Pantone 2747

Adreça
Dialog Light
Pantone 2985

2.3Papereria

Targetes

Francesc Recasens
Director de la Unitat
d’Oftalmologia

Av. Francesc Ribas, sn
08402 Granollers
Tel. 938 425 000
M. 650 000 000
frecasens@fphag.es

www.fphag.es



El targetó és un element de comunicació, que s’utilitza per emetre 
comunicacions de forma ràpida i informal. 

El targetó, amb un format de 10x21 cm, es reprodueix a dues tintes sobre cartolina blanca. Recull la identitat 
visual i les dades postals bàsiques i disposa d’un gran espai en blanc per a poder-hi escriure la comunicació 
de forma manuscrita.

120

Reproducció al 50%

2.4Papereria

Targetó

Av. Francesc Ribas, sn
08402 Granollers
www.fphag.es



Existeixen dos models de sobre americà: amb �nestra i sense �nes-
tra. 

Els sobres es reproduiran utilitzant les dues tintes corporatives, sobre paper blanc. Inclouen la identitat visual 
de la Fundació així com les dades postals bàsiques. El sobre americà té un format  de 110x220 mm i, preferible-
ment, s’utilitzaran sobre amb tira de silicona i sistema OpenSystem per facilitar-ne l’obertura.

121

Reproducció al 50%

Sobre sense �nestra

Sobre amb �nestra

2.5Papereria

Sobre

Av. Francesc Ribas, sn
08402 Granollers
www.fphag.es

Av. Francesc Ribas, sn
08402 Granollers
www.fphag.es
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Llegenda dels símbols

 Disponible en format digital

 Disponible en plantilla de Word

 Disponible en plantilla de PowerPoint



1
La identitat
visual

Hospital General de Granollers

Hospital Universitari



La identitat visual de l’Hospital de Granollers / Hospital Universitari  

es regeix pels mateixos criteris que la resta de marques de la 

Fundació Privada Hospital Asil de Granollers. D’aquesta manera, 

comparteix el símbol i la tipografia i, en aquest cas, també el 

cromatisme de la Fundació, ja que es troba directament sota el seu 

paraigües.



1.1
La identitat visual de l’Hospital de Granollers / Hospital Universitari 
es composa del símbol i el logotip, i es presenta en dues versions. 

En la primera versió, la identitat visual de l’Hospital de Granollers està formada pel símbol i, a sota, el logotip i 
els textos secundaris (Hospital Universitari i Fundació Privada Hospital Asil de Granollers), tot situat a caixa 
esquerra. Mentres que és possible aplicar el símbol en solitari en aplicacions específiques, el logotip mai 
podrà representar-se isolat.

Identitat visual

La identitat visual

178

Construcció de la marca
La construcció de la marca obeeix a unes determinades mides i proporcions. Per a la composició de la marca és 
obligatori respectar-les.

48 x

12 x

10 x

16 x

12 x

12 x

12 x



1.1b
Existeix una segona versió de la identitat visual (secundària), 
reservada per a situacions especials. 

En aquelles situacions en què la identitat visual no es pugui aplicar per qüestions d’espai, es podrà utilitzar 
una segona versió (en la qual el logotip es composa en dues línies). Sempre que es pugui, però, es prioritzarà 
l’ús de la identitat visual amb el logotip amb una sola línia.

Identitat visual

Identitat visual. Construcció alternativa

179

Construcció de la marca
La construcció de la marca obeeix a unes determinades mides i proporcions. Per a la composició de la marca és 
obligatori respectar-les.

48 x

12 x

12 x

12 x

12 x

12 x

10 x

10 x

6 x

16 x

16 x



1.2
Els colors corporatius de la Fundació Privada Hospital Asil de Grano-
llers són el blau fosc i el blau clar.

Totes les aplicacions corporatives  han d’utilitzar obligatòriament aquests colors. No està permesa la utilitza-
ció de cap altre color (a excepció de les reproduccions a una sola tinta o impressions especials com 
l’stamping). El text secundari “Hospital Universitari” es reprodueix en blau clar i “Fundació Privada Hospital 
Asil de Granollers”, en blau fosc.

Independentment del material utilitzat, l’acabat o la tècnica, caldrà fer coincidir els colors finals amb els 
colors corporatius.

Identitat visual

El cromatisme

180

RGB

R: 91
G: 198
B: 232

HTML

#5BC6E8

TINTA PLANA QUADRICROMIA

Pantone 2985 Cian: 60%
Magenta: 0%
Groc: 5%
Negre: 0%

RGB

R: 0
G: 37
B: 122

HTML

#00257A

TINTA PLANA QUADRICROMIA

Pantone 2747 Cian: 100%
Magenta: 85%
Groc: 0%
Negre: 15%

BLAU FOSC

BLAU CLAR



1.3
La identitat visual pot reproduïr-se a una sola tinta (negre, blau o 
blanc en reproduccions en negatiu). 

Existeixen dues versions monocromes de la identitat visual: directe i pluma. En el cas del directe, es reprodui-
ran tots els elements en negre, excepte la creu que es reproduirà en una trama del  40%. En el cas de la versió 
pluma es reproduirà tot a una sola tinta (negre o blau fosc). Per a les reproduccions en negatiu sempre 
s’utilitzarà la versió pluma en blanc.

No estan autoritzades les reproduccions amb altres combinacions de trames de grisos, ni l’aplicació d’efectes 
com ombres, biselats, perfilats o qualsevol altre.

Identitat visual

El cromatisme II

181

Directe Negatiu

Pluma (negre)

Pluma (blau fosc)



1.4
Per a la reproducció sobre fons de color sempre s’utilitzarà la versió 
monocroma, en positiu o negatiu. 

Sempre que la identitat visual s’hagi de reproduir sobre fons de color, caldrà utilitzar la versió monocroma. 
En aquest cas, es reproduirà en positiu o en negatiu depenent de la saturació del color del fons. En les 
reproduccions en positiu sempre s’utilitzarà el color negre, excepte quan el color base sigui una variació del 
blau fosc corporatiu, que s’utilitzarà aquest mateix color.

Identitat visual

El cromatisme III

182

Saturació superior al 50% Saturació inferior al 50%



1.5
Per tal de garantir la correcta visualització de la identitat visual es 
fixa un tamany mínim de reproducció. 

Qualsevol reproducció a un tamany inferior queda estrictament prohibida (excepte en aquells casos on no 
sigui possible respectar aquest criteri, com la serigrafia de bolígrafs, per exemple).

Aquest tamany, que correspon a l’alçada del símbol, es fixa en 6 mm.

Identitat visual

Reproducció mínima

183

Tamany mínim de reproducció

6 mm

6 mm

6 mm



1.6
Per tal de garantir la independència visual de la identitat es defineix 
una zona de protecció. 

S’anomena zona de protecció als espais mínims que han de conservar-se diàfans a la identitat visual quan 
aquesta va acompanyada de textos, fotografies, il·lustracions o altres marques. D’aquesta manera garantim 
una independència visual de la marca de la resta d’elements gràfics i en facilitem la identificació.

Aquesta zona està calculada en funció d’‘x’, que equival a l’alçada de la X del logotip.

Identitat visual

Zona de protecció

184

Zona de protecció

x

2 x

2 x

2 x 2 x



2
Papereria
bàsica

Hospital General de Granollers

Hospital Universitari



La papereria són tots aquells elements que s’utilitzen per a 

les comunicacions bàsiques de l’Hospital General de 

Granollers: paper de carta, targeteria, sobres... Atès que les 

necessitats de comunicació són canviants en el temps, és 

impossible normativitzar totes les aplicacions; és per això 

que cal utilitzar aquesta secció com a referència per al 

desenvolupament de les aplicacions que es puguin fer en el 

futur.



2.1
El paper de carta de l’Hospital General de Granollers / Hospital Uni-
versitari recull totes les dades bàsiques de l’organització.

Al paper de carta hi consten la identitat visual, l’adreça, així com les dades postals bàsiques. Es reprodueix 
amb les dues tintes corporatives sobre paper blanc.

Papereria bàsica

Paper de carta

187

Reproducció al 50%

Av. Francesc Ribas, sn.  08402 Granollers.  T. 938 425 000.  www.fphag.es



2.1bPapereria bàsica

Paper de carta. Segona fulla

188

L’Hospital de Granollers disposa d’un segon paper de carta. 

El segon paper de carta només inclou el símbol, situat al marge superior dret de la fulla. D’aquesta manera es 
permet identificar l’autoria del document sense haver de saturar la pàgina d’informació secundària.

Reproducció al 50%



2.3
Les targetes de l’Hospital General de Granollers són de format 
rectangular, apaisades, i es reprodueixen a dues tintes. 

Les targetes, amb un format de 85x50 mm, es reprodueixen utilitzant els dos colors corporatius (blau fosc i 
blau clar), a una sola cara, impreses sobre cartolina blanca.

Papereria bàsica

Targeteria
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Característiques

Identitat visual
7 mm d’alçada

Nom
DIalog Semibold, cos 7,5/9,5
Pantone 2747

Càrrec
Dialog Light, cos 7,5/9,5
Pantone 2747

Adreça
Dialog Light
Pantone 2985

6 mm

6 mm

21 mm

7 mm

6 mm 40 mm

85 mm

50 mm

Francesc Recasens
Director de la Unitat
d’Oftalmologia
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M. 650 000 000
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2.4
El targetó és un element de comunicació que s’utilitza per emetre 
comunicacions de forma ràpida i informal. 

El targetó, amb un format de 10x21 cm, es reprodueix a dues tintes sobre cartolina blanca. Recull la identitat 
visual i les dades postals bàsiques i disposa d’un gran espai en blanc per a poder-hi escriure la comunicació 
de forma manuscrita.

Papereria bàsica

Targetó
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2.5
Existeixen dos models de sobre americà: amb finestra i sense fines-
tra. 

Els sobres es reproduiran utilitzant les dues tintes corporatives, sobre paper blanc. Inclouen la identitat visual 
de la Fundació així com les dades postals bàsiques. El sobre americà té un format  de 110x220 mm i, preferible-
ment, s’utilitzaran sobre amb tira de silicona i sistema OpenSystem per facilitar-ne l’obertura.

Papereria bàsica

Sobres
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Sobre sense finestra

Sobre amb finestra
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2.6
Per als sobres amb una mida superior als sobres americans, 
s’utilitzaran els mateixos criteris d’aplicació de la identitat visual. 

Els sobres es reproduiran utilitzant les dues tintes corporatives, sobre paper blanc. Inclouen la identitat visual 
de l’Hospital així com les dades postals bàsiques que se situaran al costat inferior esquerre, a 12 mil·límetres 
dels dos talls.

Papereria bàsica

Altres sobres
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