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IMATGE CORPORATIVA: INDICADORS INFORMATIUS DE LA 
BIBLIOTECA DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT (BUA) 

 
DATA: Novembre 2017 

 
L'objectiu del present document és definir i descriure els indicadors informatius de la Biblioteca 
Universitària, això és, qualsevol document exposat públicament amb informació sobre la Biblioteca. 
L'anàlisi s'estructura segons la tipologia de la informació que es vol transmetre, tenint en compte les 
característiques tècniques i informatives, i els canals de comunicació emprats. 
 
La cartelleria i senyalética compleixen la funció d'ajudar a les persones a identificar, regular i facilitar 
l'accés als serveis requerits en un entorn definit. 
Els cartells i fullets informatius són elements físics de difusió de la informació. 
 
Els diferents canals de difusió que disposem són: la pàgina web, les xarxes socials i la intranet. A 
través d'ells difonem els recursos, procediments, normatives i serveis de la BUA. 
 
 
 
A.  DOCUMENTS I COL·LECCIONS: CERCA Y LOCALITZACIÓ 
  
 

A.1 L’ordenació 
 
Els documents es troben en lliure accés, excepte els situats en dipòsits i ordenats en cada 
prestatge d'esquerra a dreta i en cada prestatgeria de dalt a baix. 
 
Les revistes s'ordenen per ordre alfabètic de títol (A-Z), en ocasions dins de divisions temàtiques. 
 
Els documents van intercalats segons normes de la CDU o, excepcionalment per nombre currens, 
sempre segons indica el teixell. 
 
La difusió d'aquesta informació es fa a través de: 

 Web de la BUA: La informació en la web es trobarà en Biblioteques i altres 
col·leccions. 

https://biblioteca.ua.es/va/biblioteques-i-altres-col-leccions.html
https://biblioteca.ua.es/va/biblioteques-i-altres-col-leccions.html
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 Cartelleria: mitjançant cartells, en suports metàl·lics en els laterals de cada cos de 
prestatgeries, s'indica la CDU i matèries a què correspon; a més en cada estant, en 
l'etiqueter, s'assenyala més detalladament (amb CDU i matèria) els llibres que ocupen 
aqueix estant. (veure punt 3.3) 

A l'entrada de la Biblioteca, hi ha un quadre que conté els números principals de la 
CDU i matèries que corresponen a aquests. La informació sobre l'ordenació de les 
revistes és mitjançant llistes impreses ordenades alfabèticament penjades en un 
expositor que indiquen en quin número de prestatgeria estan col·locades i si estan 
disponibles en versió electrònica. En el lloc de cada revista impresa s'indicarà des de 
quin número està disponible en versió electrònica, si és el cas. 

En el cas de revistes amb ordenació alfabètica dins de divisions temàtiques, hi haurà 
carpetes en els laterals de cada mòdul que indiquen quins títols hi ha de cada matèria i 
també cartells en els laterals que indiquen que la col·lecció està ordenada de manera 
alfabètica. 

 
A.2 Identificació del document i/o col·lecció: signatures e icones 
 

1. Desenvolupament de signatures 

 El teixell: 
Tots els documents han de portar les sigles del  seu localitzador (biblioteca) abans 
de la CDU: IG, DE, ED, EC, CI, POE (+ punt groc), PB I FL (+ punt malva en 1ª planta + 
punt blau en 2ª planta).  

Normalment les revistes no porten cap teixell. 

 Signatures per tipologia de material: 

 Signatura de Manuals i monografies de les sales de lectura: Localitzador 
CDU/AUT/tit 

 Signatura Localitzador CDU / nombre currens en casos excepcionals: Fons 
antic i fons antic facsímils en ED; Sala d'investigadors en FL. 

 Signatura Localitzador Lletres / nombre currens en casos excepcionals: 
Sigles de la donació en IG; Doc treball i Estadístiques en EC; FA, FACSÍMIL, 
RS, etc. en FL; Mapes en Punt BIU; Fons Antic RS en ED; Facsímils en POE. 

 Casos en què s'intercala una lletra entre el localitzador i la CDU: 

 Signatura de Materials especials: Localitzador Codi de material 
especial (CD, CDm, V, VD, M, CART...o només EM), CDU/ AUTOR 
i/o títol 

 Referència: Localizador R CDU/ AUTOR i/o títol i s'intercala una 
lletra entre el localitzador i la CDU per a identificar tipologia: 
Anuaris... (Excepte Punt BIU que utilitza darrere del Localitzador, 
una lletra que identifica la tipologia del document) 

 Reserva: Localitzador RS CDU/ AUTOR i/o títol. 
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(Excepte Educació que ho divideix en: Fons antic i de recerca: ED 
FA/CDU/nombre currens i Fons de reserva: ED FA/RS/nombre 
currens). (Excepte FL: considerat Materials d’investigació: 
localitzador codi del tipus de material (FA; FACSÍMIL, RS...) i un 
nombre currens). 

 Altres signatures en què s'intercala una lletra entre el localitzador i la CDU 
amb la finalitat d'agrupar col·leccions: 

 Monografies Tirant : DE TL CDU/AUT/tit 

 Col·lecció Unió Europea: DE CE nombre de classif./AUT/tit 

 Biblioteca Infantil: ED BI/CDU/AUT/tit 

 Geografia: IG F/CDU…Geografia Física; IG H/CDU…Geografia 
Humana; IGL/CDU… Línies d’investigació: Turisme, Medi ambient i 
Aigües. 

 Monografies d’Òptica: POE OPT CDU/AUT/tit 

 Monografies d’Infermeria: POE ENF CDU/AUT/tit 

 Monografies de Nutrició: POE NUT CDU/AUT/tit 

 Casos especials: Biblioteques de Departament; Normes i Projectes fi de 
carrera en la Biblioteca Politècnica i Ciències de la Salut i Mapes de 
carreteres i plànols turístics o de ciutats en PuntBiu. 

 Signatura de Publicacions periòdiques: Encara que no porten teixell, la 
consulta del catàleg ofereix la següent signatura de revistes: Localitzador 
biblioteca. Hemeroteca. 

La difusió d'aquesta informació es fa a través de: 

 Web de la BUA: La informació en la web es trobarà en Biblioteques y altres 
col·leccions. 

 Cartelleria: En cartells situats en els costats de les prestatgeries que indiquen 
la primera i l'última signatura de cada mòdul de prestatgeries i en cada 
prestatgeria el cartell corresponent amb la signatura desenvolupada en 
castellà i valencià. 

 

2. Icones  

 Material annex: 

 Els llibres en el llom o coberta dels quals apareix una icona, que representa 
un CD, video, material imprés, etc. inclouen com a annex aquest material, i 
generalment ha de sol·licitar-se al personal de la biblioteca en el 
mostrador d'informació o préstec. En molts casos el llibre porta la llegenda 
“Sol·liciteu material annex en el mostrador”, en d’altres la informació 
s'inclou en mitja quartilla de color verd adherida al final del llibre, amb un 
missatge: “Conté... Per a consultar-lo podeu sol·licitar-ho...”. 

https://biblioteca.ua.es/va/biblioteques-i-altres-col-leccions.html
https://biblioteca.ua.es/va/biblioteques-i-altres-col-leccions.html
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Gràfics en funció del format del material annex: 

Llegenda Icona Descripció 

Sol·liciteu 
material annex en 

el mostrador 
 

 

Fullet, material 
imprés, document, 
plànol, làmines,etc. 

 
CD y DVD 

 
Disquet 

 
Casset 

 
Diapositiva 

 
Vídeo 

 
USB 

 
Mapa, material 
cartogràfic 

 Exposicions (1) 

 
 

També hi ha versió 
electrònica disponible 
(2) 

 
(1) Tots els llibres, durant el temps que dure la mostra bibliogràfica portaran 
en el llom, si és necessari, la icona de llibre obert amb els localizadores de la 
biblioteca que l'organitza. A més, aquestes obres apareixen en el catàleg 
bibliogràfic amb el localitzador Expolocalitzador biblioteca organizadora. 

Per a les novetats, si és necessari s'usarà la icona de llibre obert i una N. 

 
(2) En aquest cas s'inclou també en la coberta del llibre, al costat del teixell, 
un codi QR i l'adreça escurçada de la URL que porta al text complet del 
document. 

 
 Pel que fa al material annex, aquest podrà portar una etiqueta amb la 

lletra A dins d'un cercle identificant-ho com a material annex i una etiqueta 
que reprodueix el nombre de còpia del document principal a què 
acompanya. 
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 Documents exclosos de préstec:   

Senyalitzats amb punt o banda roja. 

 Mètodes d'aprenentatge de llengües: 

Poden portar adherida a la coberta un adhesiu amb el següent text “Per favor, no 
completes els exercicis. Aquest llibre serà utilitzat per altres estudiants”. 

 Documents expurgats i descatalogats: 

Es col·locaran en un espai denominat “El Racó: la biblioteca t'ho regala” i portaran 
a l'interior el segell amb la paraula “expurgat”. La difusió d'aquesta informació es 
fa a través de: 

 Web de la BUA: 

La informació en la web es trobarà en Preguntes Freqüents 

 Cartelleria: 

Cartells en paper A4 en prestatgeries. 

Cartell amb plantilla comuna: “El Racó: la biblioteca t’ho regala”. 

 

 

B. Localització i delimitació d’espais i serveis en la Biblioteca 
  
 

B.1 Plànol 

La  difusió d’aquesta informació es fa a través de: 
 Web de la BUA: 

 Plànol de situació de les biblioteques en “Coneix-nos”, apartat “Qui som”. 

 Plànol específic de la propia biblioteca en “Biblioteques i altres col·leccions”, 
apartat “Informació”. 

 Cartelleria: 

 Cartell direccional penjat ( Literals definits per cada biblioteca. Disseny comú i 
elaborat per Senyalètica UA) 

 

B.2 Estances 

Indicació de l’espai físic on estiga ubicada cada estança. 

La descripció i difusió està disponible a través dels següents mitjans de comunicació: 

 Web de la BUA: 

Detallats en el plànol específic en Biblioteques y altres Col·leccions en l’apartat 
d’Informació. 

 

https://biblioteca.ua.es/va/preguntes-frequents/faqs.html
https://biblioteca.ua.es/va/coneix-nos/planol-de-situacio-de-les-biblioteques.html
https://biblioteca.ua.es/va/biblioteques-i-altres-col-leccions.html
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 Cartelleria:  

Disseny comú, únic o utilitzant el disseny amb capçalera: 

Penjats, vinil o a paret i elaborats per Senyalètica UA 

Les estances que s’han d’indicar seran: 

 Indicador “BIBLIOTECA” per a l’entrada 

 “Sales de treball en grup” 

 “Hemeroteca”: s’indicarà si l’estança per a les revistes així ho fera necessari 

 “Sala d’investigadors” 

 “Dipòsit” 

 “Fons històric” 

 “Sala d’ordinadors” 

 “Zona Wifi” 

 

B.3 Serveis 

Si és el cas, indicació de l’espai físic on estiga ubicat cada servei 

La difusió d’aquesta informació es fa a través de: 

 Web de la BUA: 

En la pàgina web, principalment en l’apartat “Utilitza la biblioteca”. 

 Cartelleria: 

Disseny comú i cartells penjats, de paret o sobretaula i elaborats per Senyalètica UA. 
En el cas d’indicadors opcionals, se seguirà la norma si es decideix col·locar-los. 

Els serveis que s’han d’indicar seran: 

 “Informació” y “Préstec”: Podran estar junts o separats. El cartell 
d’“Informació” podrà substituir-se per la lletra “i”.  

 “Horari”: literal: plantilla comuna. Podran encarregar-se vinils per a portes 
d’entrada de vidre. 

 “Fotocopiadora”: indicació opcional 

 “Sol·licitud de compra”, literal que substitueix a “desiderates” Literal: plantilla 
comuna 

 “Connexió a portàtils”: indicació opcional 

 “Premsa”: indicació opcional 

 “Novetats”: indicació opcional 

 “Casellers” 

 “La teua opinió compta” literal que substitueix a “Bústia de suggeriments, 
queixes y reclamacions” 

 Préstec portàtils 
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 “Catàleg”: col·loquem sobre els ordinadors per a ús del catàleg. 

 “Consulta de recursos electrònics”: col·locar sobre els ordinadors per a ús de 
recursos electrònics 

 
B.4 Col·leccions 

Indicació de l’espai físic on estiga ubicada cada col·lecció. 

La difusió d’aquesta informació es fa a través de: 

 Web de la BUA: 

 En la pàgina de Biblioteques i altres col·leccions, apartat “Informació” 

 En la pàgina de  Coleccions especials 

 Cartelleria: 

 Disseny comú, literals redactats per cada biblioteca, penjats i elaborats per 
Senyalètica UA: 

 Indicació de col·leccions: “Revistes”; “Referència” (o amb banderoles 
elaborades per la biblioteca)  

 Quadre resum penjat que conté números CDU i matèries, amb indicació 
direccional si no fóra prou amb el que indiquem en el punt 3.1  

 Quadres penjats que contenen números CDU i matèria de cada bloc 
temàtic si fóra necessari 

 Etiqueters en els estants amb indicació detallada de CDU i matèries dels llibres 
que ocupen aquest estant elaborats per la biblioteca.  

 
 Indicadors de l’espai físic i informació de criteris de col·locació, contingut, etc. 

de cada col·lecció. Elaborats per la biblioteca. Disseny comú: fundes de plàstic 
amb color de la biblioteca. Literals redactats per cada biblioteca:  

 
 Cartells amb CDU i matèries en laterals estanteries explicant la CDU i la 

direcció que segueix l’ordenació.  

 Indicació de primera i última signatura de cada mòdul d’estanteries 
(preferiblement amb banderoles)   

 Llistat alfabètic de revistes amb ubicació (Hemeroteca), explicació de 
l’ordenació alfabètica, indicació de la primera i última lletra de cada 
mòdul d’estanteries (preferiblement amb banderoles) 

 Informació de teixells: cartells sobre estanteries o en laterals amb 
informació del significat de “punts o bandes” de colors i tot tipus d’icones 
que puguen portar els documents. Amb el títol: “COLORS I ICONES EN 
LLIBRES”, com a mínim s’indicarà: “LLIBRE NO PRESTABLE (per a consulta 
en biblioteca)”//”CD-ROM ANNEX (demaneu-lo en el mostrador)” // 
“DOCUMENT ANNEX (Demaneu-lo en el mostrador)”// etc…. segons 
quadre d’icones acordat.  

 Espai destinat a llibres expurgats i descatalogats: cartell “El Racó: la 
biblioteca te'l regala” . 

 

https://biblioteca.ua.es/va/biblioteques-i-altres-col-leccions.html
https://biblioteca.ua.es/va/troba-informacio/col-leccions-especials/col-leccions-especials.html
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B.5 Personal 
 

 Web de la BUA: 
Des de la pàgina Contacta amb la Biblioteca es pot accedir a tota la informació de 
contacte i al directori de personal. 
Intranet: Des de la intranet s'accedeix a un directori de personal que permet 
configurar llistats de correus personalitzats 

 
 Cartelleria: 

Indicació de l’espai físic on estiga ubicat el personal (disseny comú i elaborats per 
Senyalètica UA). Els espais que s’hauran d’indicar són: 

 “Direcció Biblioteca” 

 “Personal tècnic Biblioteca” 

 Tot el personal de biblioteques i unitats amb atenció al públic disposa de 
targetes identificatives personals. 

 
 
B.6  Normes de conducta, avisos i senyals d’obligació 
 

 Cartelleria y pictogrames que indiquen: 

 Prohibit l’ús del telèfon mòbil si no està en silenci 

 Prohibit menjar i beure (excepte aigua) 

 Silenci  

 No recol·loqueu els documents consultats i deixeu-los en els carros  

 No reserveu llocs de lectura   

 Els que es puguen anar generant en situacions futures s’analitzaran per si 
passen a la llista de “comuns normalitzats” o no. 

 
B.7 Elements de Seguretat 

 Normalitzats i proporcionats per l’empresa de seguretat: 

 Eixides d’emergència 

 Prohibit el pas 

 Zona en gravació… 

 Prevenció incendis… 

  

https://biblioteca.ua.es/va/coneix-nos/contacta-amb-la-biblioteca.html
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ANNEX 1 

Tipologia de cartelleria per a les biblioteques de la UA: 

 

 

 
a) Encarregada al Servei de Senyalètica de la UA 2012/2013 

  
1. Plantilla per biblioteca amb literals comuns: 

Si és el cas, plantilla general sense indicació de biblioteca (Estances; Informació, etc.) 
 

 
 

Colors per biblioteca: Ciències - Blau fosc. Dret - Roig. Econòmiques - Taronja. 
Educació - Verd. Filosofia i Lletres/ Geografia - Blau clar. POE - Marró 
 
Biblioteca Politècnica i Ciències de la Salut = P.122 + P.072 

Biblioteca Ciències = P.294 

Biblioteca Econòmiques = P.021  

Biblioteca Filosofia i Lletres = P.072  

Biblioteca Geografia = P.302  

Biblioteca General = P.072  

Biblioteca Dret = P.032 

Biblioteca de Educació = P.361 C 

 
 “El racó: La biblioteca t’ho regala” 

 Indicadors de Serveis 

Els serveis que s’han d’indicar seran: 

 “Informació” i “Préstec”: podran estar junts o separats. El cartell 
d’“Informació” podrà substituir-se per la lletra “i”. 
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 “Horari”: literal: plantilla comuna. Podran encarregar-se vinils per a portes 
d’entrada de vidre. 

 
 “Fotocopiadora”: indicació opcional 

 “Sol·licitud de compra” 

 
 “Connexió a portàtils”: indicació opcional 

 “Premsa”: indicació opcional 

 Novetats”: indicació opcional 

 “Casellers” 

 “La teue opinió compta” literal que substitueix a “Bústia de suggeriments, 
queixes i reclamacions” 

 
 Catàleg”: col·loquem sobre els ordinadors per a ús de catàleg. 

 Préstec de portàtils. 

 Col·leccions 

“Revistes”, “Referència”, “Atles”, etc. 

Els cartells poden substituir-se per banderoles elaborades per la biblioteca  

 

 Personal 

 “Direcció Biblioteca” 

 “Personal tècnic Biblioteca” 
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 Indicadors d’Estances 

 Indicador “BIBLIOTECA” (Biblioteca de… en POE) per a l’entrada 

                                     
 

 “Sales de treball en grup” 

 
 

 “Hemeroteca”: s’indicarà si l’estança per a les revistes així ho fera necessari 

 
 “Sala d’investigadors” 

 “Dipòsit” 

 “Fons històric” 

 “Sala de ordinadors” 

 “Cartoteca” 

 

2. Plantilla per biblioteca amb literales redactats per cada biblioteca, penjats: 

 



 
 
 

14 
 

 
 Quadre resum penjat que conté números CDU i matèries amb indicació direccional  

 Quadres penjats que contenen números CDU i matèria de cada bloc temàtic si fóra 
necessari 

 Cartell penjat direccional que indica las estances de la biblioteca 

 Diversos: 

“Taula d’ús exclusiu per a personal docent i investigador” 

 “Per favor no apagueu la llum” 

“Espai reservat exclusivament per a consulta de material cartogràfic” 

 

 
b) Elaborats per la Biblioteca 

 
 

1.  Fundes de plàstic amb color de cada biblioteca  

Subministrades per Senyalètica.  

Literals redactats per biblioteca. 

 Cartells amb CDU i matèries en laterals estanteries explicant la CDU i la direcció que 
segueix l’ordenació. 

 Indicació de primera i última signatura de cada módul d’estanteries (preferiblement 
amb banderoles).  

 Llistat alfabètic de revistes amb ubicació (Hemeroteca), explicació de l’ordenació 
alfabètica, indicació de la primera i última lletra de cada mòdul d’estanteries 
(preferiblement amb banderoles).  

En els llistats i si és possible en els estants es detallarà els títols de revistes amb accés 
electrònic restringit a usuaris de la UA; amb accés gratuït Internet…  

Exemple: 

            Accés gratuït Internet  
 

             Accés electrònic restringit a usuaris de la UA  

 Informació de teixells: cartells sobre estanteries o en laterals amb informació del 
significat de “punts o bandes” de colors i tot tipus d’icones que puguen portar els 
documents. Amb el títol: “COLORS I ICONES EN LLIBRES”, com a mínim s’hi indicarà: 
“LLIBRE NO PRESTABLE (per a consulta en biblioteca)”//”CD-ROM ANNEX (demanneu-
lo en el mostrador)” // “DOCUMENT ANNEX (Demaneu-lo en el mostrador)”// etc…. 
segons quadre d’icones acordat . Exemple: 
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COLORS I ICONES EN LLIBRES 
 

  
Material de la Planta Baixa (PO-ENF) 

 

  
Material de la Planta 1ª (FL-1) 

 

   
Material de la Planta 2ª (FL-2) 

 

 
 
Llibres exclosos de Préstec (consulta en la biblioteca) 

  
CDROM Annex (demaneu-lo en el mostrador) 

  
Document Annex (demaneu-lo en el mostrador) 

 

2. Plantilles per a avisos generals i específics (normalitzats o no).  

 
Fondo 
gris 

Bca.Logo BUA 

 

 

NOTES: 

 Excepte en cartelleria d’avisos, informació puntual, etc: se’ns recomana, si només es 
pot posar un logo, que utilitzem el de la UA. 

 Tipografia: s’utilizarà la que indica el Manual de Identitat Visual Corporativa de la UA 
 Bilingüisme 

 

 

 

3. Cartells per a activitats de difusió  

Existeix un model de cartell, sobre cartell ploma, que s'utilitza en la Biblioteca de Filosofia i 
Lletres per a senyalitzar les mostres bibliogràfiques: 
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Exemple de pancarta sobre cartell ploma amb els logos de la UA i la BUA i sota el lema “la 
biblioteca organitza”.  

 

c) Pictogrames - avisos 
Pictogrames i serveis comuns amb cartelleria comuna. 
S’encarregaran a Senyalètica. 
 

1. Prohibit l’ús de mòbils (si no estan en silenci) 
 

        

2. Prohibit menjar y beure 
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3. Silenci 

      

4. No recol·loqueu els documents consultats i deixeu-los en els carros  

 

 

 

5. No reserveu llocs de lectura  
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ANNEX  2 

Adaptació de la cartelleria en las biblioteques a la normativa aprovada 

 

Exemples: 
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Exemples de cartelleria bilingüe corregida: 

logo Biblioteca Econòmiques 
Biblioteca Económicas 

Sol·licitud de compra 
BUSQUES UN LLIBRE? 

NO EL TENIM? 
 

EL COMPREM!! 
 

DEMANA’L A TRAVÉS DE LA 
 

DESIDERATA  
 

 
 PRESENTA-LA EN EL TAULELL 
 ENVIA’NS-LA PER LA NOSTRA WEB: 

http://biblioteca.ua.es/ 
 
 

Solicitud de compra 
¿BUSCAS UN LIBRO? 
¿NO LO TENEMOS? 

 

¡¡LO COMPRAMOS!! 
 

PIDELO A TRAVÉS DE LA 

DESIDERATA    
 

 ENTRÉGALA EN EL MOSTRADOR 
 ENVÍALA POR NUESTRA WEB: 

http://biblioteca.ua.es/ 

 

logo Biblioteca Econòmiques 
Biblioteca Económicas 

Armariets 
Taquillas 

 

  

http://biblioteca.ua.es/
http://biblioteca.ua.es/
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logo Biblioteca Econòmiques 
Biblioteca Económicas 

 
          NECESSITES UN ORDINADOR PORTÀTIL PER A ESTUDIAR EN LA BIBLIOTECA?

LA BIBLIOTECA ET PRESTA PORTÀTILS 
 

Demana'ls en el taulell d'informació 
Període de préstec: de 8.30 h a 20.30 h 

 
 

         ¿NECESITAS UN ORDENADOR PORTÁTIL PARA ESTUDIAR EN LA BIBLIOTECA?

LA BIBLIOTECA TE PRESTA PORTÁTILES 
 

Pídelos en el mostrador de información 
Período de préstamo: de 8:30 h a 20:30 h 

 
 

 
 
 

 

logo Biblioteca Dret 
Biblioteca Derecho 

El racó: la biblioteca t’ho regala 
El racó: la biblioteca te lo regala 

 

logo Biblioteca Dret 
Biblioteca Derecho 

La teua opinió importa 
Tu opinión cuenta 
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Logo Biblioteca Politècnica i Infermeria 
Biblioteca Politécnica y Enfermería 

HORARI 
de dilluns a divendres 

de 08:30 h a 21 h 
HORARIO 

de lunes a viernes 
de 08:30 h a 21 h 

 

Logo Biblioteca Politècnica i Infermeria 
Biblioteca Politécnica y Enfermería 

La teua opinió importa 
Tu opinión cuenta 
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Annex 3 

Papereria y plantilles 

 

 

A. Papereria i material d’oficina 
 

La papereria i el material d'oficina està normalitzat segons la normativa General de la UA. 

Aquest material es pot sol·licitar en Administració. 

Materials disponibles; 

 Carta (també hi ha una plantilla en la Intranet) 

 Sobres 

 Carpetilles 

 Targeta de visita 

 

 

B. Plantilles de documents 
 

La Unitat de Gestió de la Qualitat i la Comunicació penjarà les plantilles en la Intranet. La 
tipologia serà variable i respondrà a les necessitats canviants de les biblioteques i/o unitats. 

Plantilles disponibles: 

 Documents (cartes, informes, etc.) 

 Cartells y fullets (impresos i/o en pdf) 

 Presentacions en PowerPoint / Open Office 

 Signatura correu electrònic 

 Tutorials: Vegeu el document de la Intranet “Guia per a l'elaboració de tutorials” 
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ANEXO 4 

Manual d’Imagen corporativa: Logo de la BUA  

 

Manual de Imagen corporativa: 

Logo de la BUA 

Biblioteca de la Universitat d’Alicante 

Actualizació novembre 2017 

 

A. Introducció 
 

Aquest manual respon a la necessitat d’assegurar la correcta aplicació de la identitat visual de 
la Marca de la Biblioteca de la Universitat d’Alacant. 
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És un manual de consulta a què s’haurà d’acudir per a conèixer les possibilitats gràfiques de la 
imatge visual de la Biblioteca. 

La Identitat Visual de la Marca de la BUA ha de ser representada d’una manera normalitzada, a 
fi que no puga ser alterada ni modificada i que així se’n puga garantir una projecció idònia. 

 

 

B. La Marca de la Biblioteca de la Universitat d’ Alacant 
 

 

B.1 Significat 

 

La identitat visual de la marca de la Biblioteca de la Universitat d’Alacant, elegida mitjançant 
concurs obert entre 187 propostes presentades, pretén simbolitzar els valors de projecció 
pública de la Biblioteca integrada en la institució universitària a què pertany. 

 

D’aquesta manera, i de forma complementària a la identitat gràfica de la Universitat d’Alacant, 
l’autor ha desenvolupat una arquitectura de Marca el símbol de la qual representa una 
estructura simbòlica associada a l’emprada en els codis identitaris de les biblioteques, 
concretament, tres llibres verticals recolzats entre si. 

 

La Identitat Visual de la Marca de la Biblioteca de la Universitat d’Alacant funciona dins d’un 
sistema gràfic senzill i versàtil. Símbol, logotip, tipografia i colors componen un grafisme 
corporatiu que s’associa a un significat concret i transmet unes sensacions i expectatives de 
qualitat al seu personal usuari. 
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B.2Usos correctes 

 

El Conjunt d’Identitat Visual està format per el  símbol i el logotip, que han de ser utilitzats com 
un sol element gràfic. 

Símbol        

 

 

Logotip      

 

 

 

El logotip està constituït per la denominació BUA en majúscules, amb caixa a l’esquerra i en la 
part inferior per la denominació bilingüe en dues línies. En la línia superior, la denominació 
"Biblioteca de la Universitat d’Alacant"; i en la inferior "Biblioteca de la Universidad de 
Alicante". B, U i A en caixa alta (majúscules) i la resta en caixa baixa. 

Conjunt d’identitat visual     

 

 El Conjunt d’Identitat Visual ha d’aparèixer sempre complet. Les proporcions i 
distàncies entre el símbol i el logotip mai no han de ser modificades.. 

 El símbol ha d’aparéixer sempre a l’esquerra del logotip, compost per la paraula BUA i 
la denominació bilingüe de la Biblioteca de la Universitat d’Alacant. 
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 L’ús correcte de la Identitat Visual de la Marca de la Biblioteca de la Universitat 
d’Alacant no preveu la utilització del símbol sense text. 

 La Identitat Visual de la Marca de la Biblioteca de la Universitat d’Alacant ha d’utilitzar-
se sempre junt amb la Identitat Visual Corporativa de la Universitat d’Alacant de la 
manera següent: 

 

 

 

 

B.3 Versions 

Color       

 

 

Escala de grisos   

 

Les dues versions i totes les variacions de grandària es troben disponibles en la Intranet en 
l'apartat “Recursos gràfics / Logos / Logo BUA” 
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B.4 Tipografia 

El logotip disposa d’una tipografia corporativa sense serifs i d’alt impacte gràfic, creada per 
Andreu Balius per a l’empresa Signes i d’ús lliure.. 

 

 

B.5 Colors 

 

L’elecció cromàtica es troba integrada dins del codi de color corporatiu de la Universitat 
d’Alacant, amb unes personalitzacions en percentatge que doten la Marca d’unes 
característiques singulars pròpies.

 

C. Aplicacions 
 

L’objectiu de presentar les aplicacions és unificar la identificació de qualsevol espai referent a 
totes les direccions, unitats i seccions, dins de la Biblioteca Universitària, així com criteris 
esteticofuncionals i coherents amb la imatge de la Universitat. 

Les plantilles tipus són exclusivament per a ús intern de la Biblioteca.  

En el cas d’haver de fer ús de documentació per a ús extern institucional no està permès 
utilitzar cap logo més que el de la Universitat, segons estableix el document de Normes 
gràfiques de la Universitat d’Alacant: 

https://web.ua.es/va/gabinete-imagen/identitat-visual-corporativa-i-logotips-ua.html 

https://web.ua.es/va/gabinete-imagen/identitat-visual-corporativa-i-logotips-ua.html
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D. Glossari 
 

 Logotip és la representació tipogràfica del nom de la marca; una marca en la qual la 
paraula funciona com a imatge. (Per exemple: BUA) 

 Símbol és una imatge associada al nom i al logotip d’una empresa. Serveix per a 
reforçar-ne la identificació i perseguir la fàcil memorització i diferenciació per part dels 
possibles clients. Aquesta pot ser una imatge (píxels) o una il·lustració vectorial 
(vectors), de colors plans o amb relleu.  

 

És bàsicament l’element iconogràfic del logotip que pot funcionar sol, o amb suport d’un text 
característic de l’empresa. 

 

La imatge es denomina símbol i el text logotip. 

 

 La identitat corporativa o identitat visual (IVC) és la manifestació física de la marca. Fa 
referència als aspectes visuals de la identitat d’una organització. 

 

En general inclou un logotip i elements de suport, generalment coordinats per un grup de 
línies mestres que s’arrepleguen en un document de tipus Manual Corporatiu. Aquestes línies 
mestres estableixen com ha d’aplicar-se la identitat corporativa. 
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