
PAUTES PER ELABORAR TARGETES DE VISITA DE LA UPF

El disseny de les targetes de visita segueix la normativa d’estil i gràfica de la UPF i és estàndard per a 
tota la Universitat. 

Si voleu aplicar alguna solució o informació diferents de les establertes en aquesta normativa, us heu de 
posar en contacte amb el vostre suport administratiu i sotmetre-la tot seguit a la consideració del servei 
responsable del vostre campus. Ells ja en demanaran l’aprovació a Serveis Gràfics. 

MIDA
85 x 55 mm

COLOR
El color utilitzat és el pantone 186
Si la impressió és en CMYK, la composició és: C 2    M 100    Y 85    K 6
  

TIPOGRAFIA
Excelsior regular i bold. No es pot canviar per cap altra de similar.
Si no es té, us heu de posar en contacte amb carme.cueves@upf.edu (Serveis Gràfics - UCPI - UPF).

CARTOLINA, GRAMATGE
Aquestes indicacions les marca el Servei d’Infraestructures i Patrimoni. El darrer canvi, menor 
gramatge,  va ser una instrucció directa del gerent de la UPF.

CORRECCIÓ
El text ha d’estar corregit. No poden haver-hi errors lingüístics o incongruències.

Àrea/Servei/Unitat

Nom i cognom/s
/Càrrec/

mail@upf.edu
[Tel.] +34 93 542 14 29 | [M.] +34 690 656 609
Pl. de la Mercè, 10-11 | 08002 Barcelona
www.upf.edu
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CAMPS OBLIGATORIS I OPTATIUS

A totes les targetes hi ha camps obligatoris i altres que són optatius.
Cada camp ocupa el seu lloc, estiguin o no plens tots els camps.

MARCA 

Es pot posar la de la UPF, del departament, de la facultat o de l’UCA. L’idioma de la marca ha de coincidir 
amb el triat per a la targeta.

TOTES les marques són indivisibles. No es poden modificar. Tots aquests arxius estan compostos seguint 
les normes gràfiques de la marca de la UPF.

― Trobareu la marca de la UPF a: 
https://www.upf.edu/web/marca/desc-marca

― Trobareu les marques dels departaments, de les facultats o de les UCA  a: 
https://www.upf.edu/web/marca/desc-fac-dept-uca

ATENCIÓ! Algunes marques de les UCA, dels departaments i de les facultats són molt llargues. 
EXCEPCIÓ: quan la marca no respecta l’amplada, els 4 mm de marge en blanc, cal seguir aquestes 
instruccions:

Àrea/Servei/Unitat

Nom i cognom/s
/Càrrec/

mail@upf.edu
[Tel.] +34 93 542 14 29 | [M.] +34 690 656 609
Pl. de la Mercè, 10-11 | 08002 Barcelona
www.upf.edu
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Àrea de coneixement/Nom del grup de recerca

Nom i cognom/s
/Càrrec/

mail@upf.edu
[Tel.] +34 93 542 20 00 | [M.] +34 690 656 609
Ramon Trias Fargas, 25-27 | 08005 Barcelona
www.upf.edu
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Unidad de Coordinación Académica 
de Traducción y Ciencias del Lenguaje
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Logo: Quan no pugui tenir la mida normativa (11,5 mm
d’alçària i 77 mm d’amplada), cal reduir-lo el percentatge
suficient per deixar sempre a la dreta un blanc de 4 mm.
La marca s’ha de situar a la part superior esquerra amb 4 mm
de blanc a la part superior esquerra (tal com es pot veure
en l’exemple normatiu). La resta del text no es mou de lloc.

85 x 55 mm



IDIOMES

Català, castellà, anglès
Cada  idioma equival a una targeta diferent. No fer cara i dors.
No es pot fer una targeta que inclogui dos idiomes.

INFORMACIONS GENERALS

Tots els camps s’han de posar, EXACTAMENT, com apareixen al model, Per tant, cal respectar barres 
verticals, claudàtors, barres en diagonal, paraules abreujades, espais, símbols...

∙    Àrea de coneixement o bé Nom del grup de recerca

∙   /Càrrec/  (Va entre barres diagonals)

∙  Telèfon: 
Camp optatiu.
S’ha de posar, EXACTAMENT, com apareix al model. És a dir:
(Tel.)#+34#93#542#20#00#|#(M.)#+34#600#000#000

∙   Adreça: 

Camp obligatori. 
A continuació, els textos dels diferents espais:
     Pl. de la Mercè, 10-11 | 08002 Barcelona
     Ramon Trias Fargas, 25-27 | 08005 Barcelona
     Roc Boronat, 138 | 08018 Barcelona
     Dr. Aiguader, 80 | 08003 Barcelona

Àrea de coneixement/Nom del grup de recerca

Nom i cognom/s
/Càrrec/

mail@upf.edu
[Tel.] +34 93 542 20 00 | [M.] +34 690 656 609
Ramon Trias Fargas, 25-27 | 08005 Barcelona
www.upf.edu
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Marca: Quan no pugui tenir la mida normativa (11,5 mm
d’alçària i 77 mm d’amplada), cal reduir-lo el percentatge
suficient per deixar sempre a la dreta un blanc de 4 mm.
El logo s’ha de situar a la part superior esquerra amb 4 mm
de blanc a la part superior esquerra (tal com es pot veure
en l’exemple normatiu). La resta del text no es mou de lloc.

85 x 55 mm



∙   Web
Camp obligatori. 
Comproveu que la web funcioni i si no n’hi ha una de diferent us proposem posar la de la UPF per defecte:  
     www.upf.edu


