DISTRICTE DE NOU BARRIS
Normes pel lliurament de treballs per impremta

Indicacions per presentar les feines per la seva impressió
Portar una impressió de la feina, i si és en suport informàtic un PDF

* Si el treball s'ha fet en un ordinador Macintosh:
Es poden lliurar arxius fets amb els programes següents:
QuarkXPress (fins la versió 8)
Freehand (fins la versió 11)
InDesign
Acrobat (arxius d’impressió norma ISO PDF/X-1a:2001)
•
•
•
•

En tots els casos s'he ha d'adjuntar:
L'arxiu de la maqueta
Les fonts
Les imatges a alta resolució
Un PDF de mostra del treball

* Si el treball s'ha fet en un ordinador PC:
Freehand (fins la versió 11, amb les fonts traçades)
QuarkXPress (fins la versió 8)
InDesign
Acrobat (arxius d’impressió norma ISO PDF/X-1a:2001)
•
•
•
•

En tots els casos s'he ha d'adjuntar:
L'arxiu de la maqueta
Les fonts
Les imatges a alta resolució
Un PDF de mostra del treball

Suports per presentar els treballs (tant en PC com MAC):
•
•

CD ROM, DVD, HD extraible o memòria flash
E-mail (només fins 5 MB)
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DISTRICTE DE NOU BARRIS
Normes pel lliurament de treballs per impremta

Requisits per les fotografies
• La imatge ha de ser escanejada d'origen a alta resolució (mínim 300 punts), i
tan gran com la impressió final (exemple: una foto per una postal ha de estar
escanejada a 300 punts i a un tamany mínim de 10x15). No serveixen les
fotografies escanejades a resolucions inferiors i "augmentades" desprès en un
programa d'imatge
• NO SIRVEIXEN LES IMATGES ESCANETJADES PER o BAIXADES
D'INTERNET, ja que son de baixa resolució i al imprimir-s'hi no “surten” bé
• Per treballs a dues tintes les imatges estaran configurades en escala de grisos
(fotografia en blanc i negre) o duotons
• Per els treballs a color les fotografies han de ser configurades en CMYK
• Formats (extensions): preferentment les imatges hauran de lliurar-se en format
TIF o EPS, si s' envien per correu electrònic en format JPG

Important
•

Els treballs s'han d'ajustar a la normativa gràfica vigent de l'Ajuntament de
Barcelona (consultar en: http://www.bcn.cat/publicacions/normativagrafica/index.html
Si voleu consultar alguna questió: Inma Bartolomé ibartolome@bcn.cat

• Els documents han de portar 3 mm com a mínim de sang per fer el tall
• Els tamanys idonis dels productes, per estalvi de paper, han de ser formats
DIN
Tintes:
• Als treballs a una o dues tintes, millor utilitzar els colors Pantone plans (coated
o uncoated) i assegurar-se de que efectivament estan configurats com tintes
planes i no per separació (quatricomía)
Per al negre millor utilitzar la que ens ofereix els programes d'edició per
defecte (0c,0m, 0y, 100k), no utilitzar negres de la gamma Pantone.
El text negre sempre sobreimprimeix, OJO!!! a les sobreimpresions que
s'introdueixen, ja que a la pantalla es veu bé, però el resultat pot ser molt
diferent
• No utilitzar colors web ni RGB
• Quan la feina sigui a quatricomía, mireu que totes les tintes estiguin definides
d'aquesta forma, sobretot si els colors són Pantone
• Actualment no s'aconsella realitzar treballs a tres tintes (por qüestió de
cost/producció), és millor fer-ho a quatricomía
•

Per treballs a “dues cares”, una a quatricomía i l'altre a dues tintes, és millor fer
les dues cares a quatricomía
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