




Índex

Ajuntament de Tremp Manual d’Identitat Visual Índex

1. Símbols bàsics de la Identitat Visual

El símbol i logotip
La Identitat Visual
Tipografia
El cromatisme de la identitat
El cromatisme de les àrees

2. Aplicacions

Alcaldia (papereria bàsica)

Targetes
Administració
(papereria, documents, sobres i targetons)

Carpeteria
Articles de despatx
Publicitat
Editorial
Senyals d’obra
Equips mòbils
Vestuari

3. Manual d’estil

4. Annex

Aplicacions de prestigi (alcaldia)

Aplicacions administratives
(carta, targetes, sobres i targetons)

Models administratius
(fax, expedient, proposta d’acord, ple,
empadronament, instància, carta, ofici, edicte)

Logotips vigents

1
2
3
4
5

10
12
13

23
27
30
32
33
34
36

38

41
43

46

55



Introducció
Els processos de comunicació actuals exigeixen a les entitats públiques i privades un ús racional
de la seva imatge oficial que contribueixi al seu ple coneixement social, així com de les seves
iniciatives i productes.

Al mateix temps, la generalització de l´ús de les tècniques informàtiques i telemàtiques, així
com l’important augment dels canals de comunicació pública, exigeixen a més una adaptació a les
noves necessitats dels elements que tradicionalment servien d’identificació dels organisme oficials.

En aquest sentit, l’Ajuntament de Tremp ha impulsat la redacció del present document amb els
objectius següents:

1- Definir la imatge  de la corporació

2- Millorar la imatge pública de l’administració local i de la ciutat de Tremp

3- Simplificar el processos administratius, tècnics de comunicació i de protocol

4- Afavorir la claredat en la identificació de l’Ajuntament de Tremp i de les seves unitats, 
departaments i serveis (des del certificat d’empadronament, els oficis, cartes, bans, fins 
als vehicles de l’Ajuntament o el servei de Biblioteca) de cara a la ciutadania.

D’altra banda resultarà imprescindible que aquest sistema d’imatge gràfica s’implanti globalment
en tots els serveis i processos de l’Ajuntament de Tremp i de les entitats annexes (per exemple la
Biblioteca i el Centre Cívic Tarraquet). Possiblement sorgiran noves necessitats d’utilització i caldrà
consolidar-les de forma coherent amb tot el sistema corporatiu.
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01 Símbols bàsics de la Identitat

01
Els elements bàsics que conformen la identitat visual

de l’Ajuntament de Tremp són: l’escut de Tremp

(representació gràfica), el logotip (representació verbal),

el cromatisme (colors amb què es representen aquests

elements) i la tipografia que conforma els textos de

totes les aplicacions corporatives.
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El símbol
El símbol és la representació gràfica i simbòlica de l’estament.

El símbol de l’Ajuntament de Tremp està format per l’escut caironat de Tremp: la Mare de Déu de
Valldeflors situada al mig de flors de lis. El timbre el conforma una corona mural de la ciutat, que
en representa les 5 portes i torres.

El logotip
El logotip és la representació verbal del nom de l’entitat, és a dir, la frase Ajuntament de Tremp.

Només existeix una versió del logotip, format per tres paraules espaiades entre si i compostes en
caixa baixa, excepte la primera i l’última que van en alta.



La identitat visual (o marca)
La identitat visual de l’Ajuntament de Tremp està formada pel símbol i el logotip. La seva funció és
identificar l’estament a la seva ciutadania.

Tot i que el símbol pot mostrar-se per solitari, el logotip sempre haurà d’aparèixer acompanyat del
símbol.

Només existeix una possible versió de composició de la identitat visual, que és la formada pel símbol
i el logotip situat enmig d’aquest. Queden exemptes d’aquesta norma aquelles aplicacions de la
identitat visual que es veuran reflectides en apartats posteriors.
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Tipografia
La tipografia corporativa que s’utilitzarà per a la composició de les aplicacions corporatives és
l’Helvètica Neue, en tots els seus pesos.

No està permès l’ús de les seves versions comprimides i expandides ni la manipulació informàtica.
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El cromatisme de la identitat visual
Els colors corporatius per a la reproducció dels signes d’identitat de l’Ajuntament de Tremp és el
blau (Pantone 7461 C), el daurat (Pantone 1255 C) i el negre (Pantone Process Black). Es pot utilitzar
també la seva correcta traducció a quadricromia.

Totes les aplicacions de l’Ajuntament de Tremp han d’utilitzar obligatòriament aquests tres colors,
tret dels casos on l’aplicació es faci en negatiu o a una sola tinta, en aquest cas, els colors seran
els mateixos, però s’hauran d’aplicar a tota la identitat visual, sense distinció entre símbol i logotip.
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El cromatisme de les àrees generals
Les regidories de l’Ajuntament de Tremp s’agrupen en tres grans àrees:
Serveis, Desenvolupament i Administració.
Cadascuna es representarà a través dels següents colors: Serveis (Pantone 485 C), Desenvolupament
(Pantone 376 C ) i Administració (Pantone 7461 C) i representaran mitjançant el color les diferents
regidories que es detallen.

Benestar  //  Cultura i Festes  //  Salut  //   Esports
Participació Ciutadana  //   Sanitat  //  Joventut
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ÀREA D’ADMINISTRACIÓ

Alcaldia i Protocol       Administració i  Secretaria
Hisenda Patrimoni

3
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La identitat visual podrà reproduir-se en positiu i negatiu. En aquest cas i tenint en compte les
diferents aplicacions del símbol en solitari, es presenten dues úniques versions en negatiu.

Una està formada per l’escut en blanc, on la Mare de Déu i les dues flors de lis estan traçades en
negre i plenes de blanc.

L’altra versió està formada per l’escut en negre i la Mare de Déu i les flors de lis traçades de negre
i plenes de blanc. Aquesta versió és la que s’util itzarà en la papereria administrativa.

Si logotip i el símbol s’apliquen sobre un fons amb saturació inferior al 50%, es reproduirà en negre.

Versions positives i negatives
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02 Aplicacions de la Identitat

Les aplicacions corporatives són tots aquells elements

que s’utilitzen per a les comunicacions generals de

L’Ajuntament de Tremp (paper de carta, targeteria,

sobres, bosses, etc.). Com que les necessitats de

comunicació són canviants és impossible normativitzar

totes les aplicacions. És per això que s´ha d’utilitzar

aquesta secció com a referència per al desenvo-

lupament de les futures aplicacions que s’esdevinguin.
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Aquesta nova proposta engloba la papereria bàsica de l’Alcalde de Tremp i s’utilitzarà en aquells
comunicats i situacions en què l’Alcalde ho requereixi.

En aquest cas la identitat visual es veurà alterada de la següent manera: el símbol es mantindrà en
tot moment i l’aplicació del color serà l’original descrita. El logotip passarà a ser: L’Alcalde de Tremp,
i mantindrà en tot moment els criteris cromàtics descrits en el corresponent apartat.

La distribució dels components de la identitat es modifiquen. L’escut o símbol es disposarà a la part
superior, mentre que el logotip o frase i el nom i càrrec de l’Alcalde es situarà a la part inferior,
degudament separats i ambdós centrats.

Aplicacions de l’Alcaldia  (ús restringit)
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La resta de càrrecs que no corresponguin al grup dels de prestigi (Alcalde, Regidors i Secretari)
aniran impreses en una sola tinta, la negra, tant en la informació de la persona com en la resta.
L’aplicació de la identitat visual serà la corresponent a la versió en negatiu 2.
Les mides tipogràfiques i la informació d’espaiats queda igual que en l’establerta en la targeta de
prestigi.

Targetes



La conformen els diferents models de plantilla que s’han creat a partir de la distinció de les tres
grans àrees abans especificades.
Per tant tenim tres models de carta formalment iguals però amb un distintiu de color que representa
l’àrea on s’engloba la corresponent regidoria.

Les àrees i regidories que actualment estan aprovades són les que es detallen a continuació, però
aquestes són susceptibles de ser modificades en properes legislatures, per aquesta raó, les
modificacions que puguin sorgir figuraran en un annex que les detallarà.

Papereria administrativa

Seguretat Ciutadana
Plaça de la Creu, 1
25620  Tremp
T. 973 650 005/09
F. 973 652 036
www.ajuntamentdetremp.cat

Cultura i Festes
Plaça de la Creu, 1
25620  Tremp
T. 973 650 005/09
F. 973 652 036
www.ajuntamentdetremp.cat

Educació
Plaça de la Creu, 1
25620  Tremp
T. 973 650 005/09
F. 973 652 036
www.ajuntamentdetremp.cat

Joventut
Plaça de la Creu, 1
25620  Tremp
T. 973 650 005/09
F. 973 652 036
www.ajuntamentdetremp.cat

Recursos Naturals
Plaça de la Creu, 1
25620  Tremp
T. 973 650 005/09
F. 973 652 036
www.ajuntamentdetremp.cat

Promoció Econòmica
Plaça de la Creu, 1
25620  Tremp
T. 973 650 005/09
F. 973 652 036
www.ajuntamentdetremp.cat

Turisme i Fires
Plaça de la Creu, 1
25620  Tremp
T. 973 650 005/09
F. 973 652 036
www.ajuntamentdetremp.cat

Sanitat
Plaça de la Creu, 1
25620  Tremp
T. 973 650 005/09
F. 973 652 036
www.ajuntamentdetremp.cat

Hisenda i Patrimoni
Plaça de la Creu, 1
25620  Tremp
T. 973 650 005/09
F. 973 652 036
www.ajuntamentdetremp.cat

Esports
Plaça de la Creu, 1
25620  Tremp
T. 973 650 005/09
F. 973 652 036
www.ajuntamentdetremp.cat

Alcaldia i Protocol
Plaça de la Creu, 1
25620  Tremp
T. 973 650 005/09
F. 973 652 036
www.ajuntamentdetremp.cat

Participació Ciutadana
Plaça de la Creu, 1
25620  Tremp
T. 973 650 005/09
F. 973 652 036
www.ajuntamentdetremp.cat

Mobilitat i Via Pública
Plaça de la Creu, 1
25620  Tremp
T. 973 650 005/09
F. 973 652 036
www.ajuntamentdetremp.cat

Municipi
Plaça de la Creu, 1
25620  Tremp
T. 973 650 005/09
F. 973 652 036
www.ajuntamentdetremp.cat

Urbanisme
Plaça de la Creu, 1
25620  Tremp
T. 973 650 005/09
F. 973 652 036
www.ajuntamentdetremp.cat

Obres i Serveis
Plaça de la Creu, 1
25620  Tremp
T. 973 650 005/09
F. 973 652 036
www.ajuntamentdetremp.cat

Benestar
Plaça de la Creu, 1
25620  Tremp
T. 973 650 005/09
F. 973 652 036
www.ajuntamentdetremp.cat

Comunicació
Plaça de la Creu, 1
25620  Tremp
T. 973 650 005/09
F. 973 652 036
www.ajuntamentdetremp.cat

Administració i Secretaria
Plaça de la Creu, 1
25620  Tremp
T. 973 650 005/09
F. 973 652 036
www.ajuntamentdetremp.cat

Salut
Plaça de la Creu, 1
25620  Tremp
T. 973 650 005/09
F. 973 652 036
www.ajuntamentdetremp.cat

Ajuntament de Tremp Manual d’Identitat Visual Papereria administrativa 13



Aplicacions administratives:  Paper de Carta

Format
210 mm x 297 mm

Identitat Corporativa
Aplicació en negatiu.
‘Versió 1’ de l’apartat corresponent

Distintiu: Alt Pirineu
Helvètica bold / cos 9,4
Color: Negre

Indicador (Tipografia)
Helvètica bold / cos 7,5 / interlineat  1,5
Color: Negre

Regidoria (Tipografia)
Helvètica bold / cos 7,5 / interlineat  1,5
Color: Verd, blau o taronja
          d’acord amb els criteris de les àrees

Informació
Helvètica roman /cos 7 / interlineat 3
Color: Negre

Paper de carta
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Hisenda i Patrimoni
Plaça de la Creu, 1
25620  Tremp
T. 973 650 005/09
F. 973 652 036
www.ajuntamentdetremp.cat



Cultura i Festes
Plaça de la Creu, 1
25620  Tremp
T. 973 650 005/09
F. 973 652 036
www.ajuntamentdetremp.cat



Recursos Naturals
Plaça de la Creu, 1
25620  Tremp
T. 973 650 005/09
F. 973 652 036
www.ajuntamentdetremp.cat



Manual de documents administratius
La identitat visual que es plasmarà en els diferents models administratius és la ‘versió 1’ del negatiu.
La distribució de la informació dels models serà sempre la mateixa i s’adequarà a les necessitats
de cada document. Els diferents models i les aplicacions de la identitat visual queden recollits en
l’annex del present manual.
A continuació anirem a detallar els diferents models i la seva informació gràfica.

Identitat Corporativa
Aplicació en negatiu.
‘Versió 1’ de l’apartat corresponent

Informació
Helvètica roman /cos 7 / interlineat 3
Color: Negre

Model d’Empadronament
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Model d’Instància Model d’Expedient

Model de Proposta d’Acord

Model de Fax Model de Ple

Identitat Corporativa
Aplicació en negatiu.
‘Versió 1’ de l’apartat corresponent

Informació
Helvètica roman /cos 7 / interlineat 3
Color: Negre

Identitat Corporativa
Aplicació en negatiu.
‘Versió 1’ de l’apartat corresponent

Informació
Helvètica roman /cos 7 / interlineat 3
Color: Negre

Identitat Corporativa
Aplicació en negatiu.
‘Versió 1’ de l’apartat corresponent

Informació
Helvètica roman /cos 7 / interlineat 3
Color: Negre

Identitat Corporativa
Aplicació en negatiu.
‘Versió 1’ de l’apartat corresponent

Informació
Helvètica roman /cos 7 / interlineat 3
Color: Negre

Identitat Corporativa
Aplicació en negatiu.
‘Versió 1’ de l’apartat corresponent

Informació
Helvètica roman /cos 7 / interlineat 3
Color: Negre



Sobres i Targetons
La identitat visual que es plasmarà en els sobres és la ‘versió 1’ del negatiu, tret del sobre color
crema, en el qual l’aplicació serà especial i detallarem més endavant.
La distribució de la informació dels sobres corrents serà sempre la mateixa i s’adequarà a la mida
d’aquests. Queden fora d’aquesta norma els, abans citats, sobres color crema.
A continuació anirem a detallar els sobres que l’Ajuntament de Tremp necessita.

Aplicacions administratives:  Paper de Carta

Format utilitzats

115 mm x 225 mm (blancs)

115 mm x 225 mm (blancs amb finestra)

184 mm x 261 mm (blancs)

250 mm x 353 mm (blancs)

250 mm x 353 mm (blancs amb finestra)

115 mm x 250 mm (crema Conqueror)

Identitat Corporativa
Aplicació en negatiu
‘Versió 1’ de l’apartat corresponent

Adreça i informació
(Tipografia)
Helvètica roman / cos 7 / interlineat  1,5
Color: Negre

Simulació reduïda (mida original 115 mm x 225 mm)
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Simulació reduïda sobre finestra (mida sobre 115 mm x 225 mm. Finestra 100 mm x 46 mm. )

Simulació reduïda sobre sense finestra (mida original 184 mm x 261mm)
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Simulació reduïda sobre sense finestra (mida original 250 mm x 353mm)

Simulació reduïda sobre amb finestra (mida original 250 mm x 353mm)



Simulació reduïda Sobre paper Conqueror (mida original 115mm x 250mm)

Simulació reduïda Targetó interior (aplicació sobre paper clar)

En aquest sobre especial, la identitat visual anirà aplicada a la part del darrere i centrada adient-
ment a la pestanya de tanca.
La identitat visual serà la corresponent a la ‘versió 2’ de l’apartat de negatius.

El targetó haurà de ser preferentment en color clar, ja que l’aplicació de la identitat visual és
en color i del contrari es podria veure alterada i poc definida.



Carpetes
Nova aplicació de papereria bàsica de l’Ajuntament de Tremp. Consta de 3 mides de carpeta amb
les seves corresponents tanques.

CARPETA portafolis
Mida tancada A4 plus. Interior amb pestanya subjectadora.

Imatge fons
Aplicació de la imatge de la Basílica en blanc.
Traç: 0,5 pt
Fons: negre

Identitat visual (portada)
Aplicació en negatiu
(veure versió aplicada a publicitat)

Identitat visual (contraportada)
Aplicació en positiu
‘Versió 2’ apartat corresponent

Adreça i informació
(Tipografia)
Helvètica roman / cos 9 / interlineat 1,5
Color: Negre

CARPETA intermèdia
Mida tancada A4 plus.
Suport rígid amb tanca tradicional (gomes)

Imatge fons
Aplicació de la imatge de la Basílica en blanc.
Traç: 0,5 pt
Fons: negre

Llom
Pestanya amb color corporatiu de les tres
grans àrees de govern. El llom de color s’estén uns
mil.límetres de manera que la portada reflecteixi l’àrea de govern.
(Veure aplicacions cromàtiques)

Identitat visual (portada)
Aplicació en negatiu
(veure versió aplicada a publicitat)

Identitat visual (contraportada)
Aplicació en positiu
‘Versió 2’ apartat corresponent

CARPETA de projectes
Mida tancada A4 plus.
Suport rígid amb goma i tanca tipus ganxet

Imatge fons
Aplicació de la imatge de la Basílica en blanc.
Traç: 0,5 pt
Fons: negre

Llom
Pestanya amb color corporatiu de les tres
grans àrees de govern.
(Veure aplicacions cromàtiques)

Identitat visual (portada)
Aplicació en negatiu
(veure versió aplicada a publicitat)

Identitat visual (contraportada)
Aplicació en positiu
‘Versió 2’ apartat corresponent

Adreça i informació
(Tipografia)
Helvètica roman / cos 9 / interlineat 1,5
Color: Negre

1

2
3
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Simulació reduïda carpeta portafolis
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Simulació reduïda carpeta intermèdia
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Simulació reduïda carpeta de projecte



Simulació reduïda bloc notes A4

Articles de despatx
Nova aplicació de papereria bàsica de l’Ajuntament de Tremp. Consta d’un bloc de folis A4 encolat
i tapa dura, un bloc de notes A5 encolat per als càrrecs electes i secretaria, i un tercer bloc de notes
general tipus post-it.  S’afegeix al conjunt un segell de goma.

Bloc folis
Mida A4 encolat amb tèrmica.
Tapa rígida.

Imatge fons
Aplicació de la imatge de la Basílica en negre.
Traç: 0,5 pt
Fons: blanc

Identitat visual (portada)
Aplicació de la identitat original.
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Simulació reduïda bloc notes A5

Bloc A5
Mida A5 encolat amb tèrmica.

Identitat visual
Aplicació de la identitat original.

Titular
(Tipografia)
Helvetica Bold / cos 6 / interlineat 1,5

Càrrec
(Tipografia)
Helvetica Roman / cos 6 / interlineat 1,5

Informació
(Tipografia)
Helvetica Roman / cos 6 / interlineat 1,5
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Bloc tipus (post-it)
69 mm x 75 mm

Identitat visual
Aplicació’Versió 2’
Veure apartat corresponent

Info
(Tipografia)
Mail i telèfons: Helvetica Roman / cos 4.5
Web: Helvetica Bold / cos 4.5

Simulació reduïda bloc notes (post-it)
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Totes les propostes de l’Ajuntament de Tremp presentaran una aplicació de la identitat diferent.
Proposem un doble reclam visual, per una banda la composició de la identitat visual passarà a situar-
se en una mateixa línia, tant el símbol com el logotip. Per altra, l’aplicació serà sempre sobre fons
negre i aplicada en l’únic cas de negatiu que difereix dels ja detallats en l’apartat de versions
positives/negatives.
Un altre element diferenciador serà la faixa negra que sempre es situarà a sang i a la banda inferior
de la composició, donant una imatge més ferma de l’entitat.

Aplicació com a codi publicitari

Negatiu de Publicitat (aplicació extraordinària)

Símbol
Fons de l’escut en blanc, tant el quadrat com el text.
La Mare de Déu en blanc i traçada en negre de 0,5 pt.
Flors de lis igual.
El timbre resta igual que en totes les aplicacions.

Aplicacions per àrees

Identitat visual
Es segueixen els criteris anteriors.

Indentificador
Helvètica Roman. Color
corporatius depenent de les àrees
generals.
Veure apartat corresponent.

Aplicació extraordinària

Símbol
Aplicació en negatiu ajustant-se a les condicions detallades.

Logotip
Helvètica Bold. Color blanc.
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Simulació reduïda publicitat
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Aplicació Institucional en l’editorial
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Aplicacions en els senyals d'obra
La senyalització és un sistema de comunicació que, mitjançant l'ús dels signes tipogràfics, serveix
per situar, informar i orientar. Continguts del senyal: identificador, informació sobre l’obra que es
realitza i altres logotips d’organismes col.laboradors.
Cal situar-lo en un lloc visible i posicionar-lo d’acord amb els cànons de seguretat.

Senyal informativu

Identitat visual
L’estipulada en l’apartat de publicitat.
Franja negra superior degudament
posicionada

Informació
(Tipografia)
Helvetica Bold i Roman depenent de la
informació.
Cos: el que s’escaigui depenent de les
dimensions del panell.

Simulació Tanca de protecció

Identitat visual
L’estipulada en l’apartat de publicitat.
Franja negra superior degudament
posicionada
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Aplicacions en equips mòbils
L’aplicació de la identitat visual serà l’original i es plasmarà a la part de les portes laterals i darrere.
Es podrà incorporar en la part davantera del vehicle, però en aquest cas només l’escut.
A continuació es reprodueixen els vehicles més representatius per tal que serveixin com a referent.
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Simulacions

Ajuntament de Tremp Manual d’Identitat Visual Equips Mòbils 35



Aplicacions al vestuari

El protocol per a la indumentària només afectarà directament el personal de brigades i el de neteja.

Per al personal de carrer, jardineria i manteniment:

Tipus de roba i la gamma de colors:

Groc
(polo, samarreta i escuts de l’Ajuntament serigrafiats)
Blau marí
(jersei)
Negre
(pantaló)

Per al personal de l’ADF:

Mateixa proposta que per a la brigada de l’Ajuntament, però incorporant l’escut de l’ADF.

Per al personal de neteja:

La indumentària la constituiran solament la bata blava amb l’escut gravat o brodat (una sola opció)
a la butxaca superior esquerra, en blanc o en negre.

Personal d’oficina diferenciat:

A partir de la posada en funcionament de les propostes que conté aquest pla, el bidell de l’Ajuntament,
que actualment es distingeix de la resta de personal per portar uniforme (vestit jaqueta negre, camisa
blava i corbata a l’hivern), vestirà de carrer segons el seu propi criteri (seguint la pauta de pantaló
llarg i polo), exceptuant casos de protocol en què es consideri necessari l'ús de l’uniforme anterior.
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Afecta a tots el documents escrits mitjançant processador de textos.

Presentació dels documents

Edicte / ofici / carta

Mida del paper
Format DIN A4.

Gramatge
80 grs.

Marges i configuració de la pàgina ( model carta i ofici)

Superior 25 mm.
Inferior 25 mm.
Esquerre 20 mm.
Dret 20 mm.

Propietats de la lletra

Tipografia
Helvètica Neue. Cos 9

Les dades del destinatari figuraran en negreta i la darrera linea (que és la que inclou el c.p. i ciutat)
amb negreta i subratllat.
Les dades relatives a l’expedient o referència, es situaran alineades a la dreta de la següent manera:

Exp. número/any-LL-inicials en minúscula.

El nom de qui signa i el càrrec figuraran en negreta, a cinc espais del comiat, amb el següent format:

Nom COGNOM1 i COGNOM2
Càrrec

La data figurarà a continuació, amb un marge de 2 espais, amb la ciutat seguida de la data.

Tremp, 21 de setembre de 2006

Posició del destinatari

Esquerre       20 mm.
Superior       50 mm.

Manual d’estils
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Posició identitat visual

Dret       20 mm.
Superior       52 mm.

Mida del sobre
DL 225 x 115 mm. (amb finestra)
mides finestra: 100 x 46 mm. a 20 mm. del marge esquerre i inferior

Gramatge
Sobre offset 100 gr.



Marges i configuració de la pàgina ( model edicte)

Superior 25 mm.
Inferior 25 mm.
Esquerre 20 mm.
Dret 20 mm.

El nom de qui signa i el càrrec figuraran en negreta, a cinc espais del comiat, amb el següent format:

Nom COGNOM1 i COGNOM2
Càrrec

La data figurarà a continuació, amb un marge de 2 espais, amb la ciutat seguida de la data.

Tremp, 21 de setembre de 2006

Es poden consultar els models en l’Annex d’aquest manual.
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Posició identitat visual

Dret       20 mm.
Superior       52 mm.
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Hisenda i Patrimoni
Plaça de la Creu, 1
25620  Tremp
T. 973 650 005/09
F. 973 652 036
www.ajuntamentdetremp.cat
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Aplicació administrativa (model carta)

Aplicació administrativa (Targetes)
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Sobre paper Conqueror

Targetó interior (aplicació sobre paper clar)
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CERTIFICAT D!EMPADRONAMENT I CONVIVÈNCIA

Enrique VICENTE AÑAÑOS, secretari de l!Ajuntament de TREMP,

Certifica:
que segons consta en el vigent PADRÓ Municipal d!Habitants d!aquest terme municipal, resulta que,

nom i cognoms DNI NIE / passaport data naixement

Conviuen
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

carrer núm. pis població municipi

TREMP

I perquè així constii a petició de la personainteressada, expedeixo elpresent certificat.

Tremp,  ____ d ____________ de 2006
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CERTIFICAT D!EMPADRONAMENT I CONVIVÈNCIA

Enrique VICENTE AÑAÑOS, secretari de l!Ajuntament de TREMP,

Certifica:
que segons consta en el vigent PADRÓ Municipal d!Habitants d!aquest terme municipal, resulta que,

nom i cognoms DNI NIE / passaport data naixement

Conviuen
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

carrer núm. pis població municipi

TREMP

I perquè així constii a petició de la personainteressada, expedeixo elpresent certificat.

Tremp,  ____ d ____________ de 2006



Model Ple

PLE
12 de setembre de 2006

“Convocatòria i Proposta d’Acord”
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EDICTE

Aquest Ajuntament, en sessió ordinària del (Òrgan d’aprovació) celebrada el dia (dia de l’aprovació), i
en relació amb l’expedient (Número de l’Expedient) i (Nom de l’Expedient)., adoptà l’acord que en la
seva part fonamental es transcriu a continuació:

..............................................................................................................................
“PRIMER: Sotmetre a informació pública pel termini d’un mes previ anunci al Butlletí Oficial de la Província,
un diari d’àmbit català i Tauler d’Edictes (objecte de la publicació, com el nom de l’expedient i si es
tracta del projecte , cessió, ordenances, modificació de normes, ...), amb la redacció que consta a
l’expedient.”

Atentament,

Joan UBACH i ISANTA
Alcalde

Tremp, 29 d’abril  de 2005.
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Nom i Cognoms
Adreça, pis i porta
Ciutat
cp Provincia

Ref.: 04/TE/2/79

Senyor,

Us fem arribar la següent documentació, referent el projecte anomenat TALLER D’OCUPACIÓ CENTRE
OCUPACIONAL DE TREMP per a la seva tramitació:

• Imprès de sol·licitud de transferència de subvencions de la fase a pagar. (2 originals)
• Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat.(original i fotocòpia 

compulsada)
• Contractes i dels alumnes treballadors, personal directiu i docent contractats a l’inici de la fase

a pagar. ( 1 fotocòpia compulsada)
• Relació dels alumnes treballadors que s’incorporen a l’inici de la fase a pagar ( 1 original)
• Fulls de salaris, TC1 i TC2 dels personal d’estructura i alumnes treballadors

(1 fotocòpia compul-sada)
• Certificació de despeses i annexes, 1, 2 i 3 (2 originals)
• Factures i justificants de despeses de funiconament, ordenats i numerats d’acord amb la relació

de despeses de l’annex 2.2 ( 1 fotocòpia compulsada).

Atentament,

Joan UBACH i ISANTA
Alcalde

Tremp, 29 d’abril  de 2005.
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Nom i Cognoms
Adreça, pis i porta
Ciutat
cp Provincia

Senyor,

Us fem arribar la següent documentació, referent el projecte anomenat TALLER D’OCUPACIÓ CENTRE
OCUPACIONAL DE TREMP per a la seva tramitació:

• Imprès de sol·licitud de transferència de subvencions de la fase a pagar. (2 originals)
• Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat.(original i fotocòpia 

compulsada)
• Contractes i dels alumnes treballadors, personal directiu i docent contractats a l’inici de la fase

a pagar. ( 1 fotocòpia compulsada)
• Relació dels alumnes treballadors que s’incorporen a l’inici de la fase a pagar ( 1 original)
• Fulls de salaris, TC1 i TC2 dels personal d’estructura i alumnes treballadors

(1 fotocòpia compul-sada)
• Certificació de despeses i annexes, 1, 2 i 3 (2 originals)
• Factures i justificants de despeses de funiconament, ordenats i numerats d’acord amb la relació

de despeses de l’annex 2.2 ( 1 fotocòpia compulsada).

Atentament,

Joan UBACH i ISANTA
Alcalde

Tremp, 29 d’abril  de 2005.



Firatremp La Terreta

Centre Cívic Biblioteca Patronat Municipal d’Esports

Policia Local Cucaestiu Telecentre

Borsa Jove d’habitatge
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