
Manual bàsic  
del logotip CCCB



Logotip. Versió 1 / Horitzontal

El logotip del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona consta de dos 
elements, l’acrònim (format per les sigles CCCB) i el nom Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona. 

El logotip podrà ser utilitzat només en les variacions indicades i no podrà ser 
alterat sota cap concepte. 

Logotip CCCB_Versió 1 / Horitzontal

Acrònim Nom

Mida mínima

La mida mínima de reproducció de la logotip (acrònim+nom) és de 5mm.

5mm

Logotip



Usos correctes del logotip

El logotip es pot aplicar en qualsevol de les variants mostrades en aquesta pàgina. 
La seva elecció es realitzarà segons les necessitats de disseny i de legibilitat. 
Nota: En alguns casos, quan el disseny ho requereixi, la logotip podrà aparèixer en 
altres colors que no siguin ni blanc ni negre.

Per a qualsevol aclariment consultar al responsable de comunicació del CCCB.   

Negre sobre blanc

Negre sobre color

Negre sobre imatge

Blanc sobre negre

Blanc sobre color

Blanc sobre imatge

No utilitzar altres tipografies No alterar la dispocició dels elements

No alterar la composició dels elements No canviar la proporció entre els elements

No aplicar sobre pastilles No incorporar elements gràfics

Usos incorrectes del logotip

El logotip del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona no pot ser alterat ni 
modificat, havent-se d’aplicar tal i com s’especifica en aquest Manual. Aquesta 
pàgina il·lustra alguns exemples on el logotip és utilitzat de manera incorrecta.



Tipografia corporativa

La tipografia corporativa és l’Helvètica Neue en la seves versions Ultra Light, Thin, 
Light, Roman, Medium, Bold, Heavy i Black, amb les seves respectives itàliques.

Color corporatiu

El color corporatiu és el negre. La seva correspondència als codis cromàtics 
CMYK, RGB i web està descrita a continuació.

Negre

CMYK 0/0/0/100 
RGB 0/0/0 
WEB 000000



Acrònim + altres definicions

La relació i proporció entre l’acrònim CCCB i altres àrees o definicions queda 
establerta de la següent manera:

Acrònim CCCB + Nom en Helvètica Neue 75 Bold / Tracking -45

Debats
Debats

Lab
Educació

Exposicions

Audiovisuals

Arxiu
Conferències

Activitats



Logotip + adreça

Aquesta pàgina mostra la relació entre el logotip i l’adreça que s’ha d’escriure  
en Helvètica Neue 55 Roman, destacant la web en Helvètica Neue 75 Bold.

CCCB 
Departament  
de Comunicació 
Tel.: 933 064 100  
_____

Per a qualsevol informació, dubte  
o consulta en relació a la utilització  
i l’aplicació del logotip corporatiu  
s’ha de contactar al responsable  
de comunicació del CCCB. 




