
CARTA de COLORS per FUSTERIA i SERRALLERIA exterior (FALSET) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



SISTEMA DE DESIGNACIÓ DELS COLORS 

 

La Carta de Colors de Falset, que serà preceptivament aplicable a tot el terme municipal, està extreta d’un 
extens treball i anàlisis acurat dels colors originals de Falset extrets de l’ESTUDI CROMÀTIC i PLA de COLOR 
de FALSET. Es tracta d’una eina de referència per a tots els sectors, que determina una referenciació 
inequívoca per a fabricants, aplicadors i projectistes. L’assignació de les codificacions es fa amb espectro-
colorímetres que assignen una referenciació amb un sistema cromàtic científic basat en lleis d’òptica i 
reflexió de la llum. Dels diferents sistemes possibles (NCS, RAL, ACC, CieLab) nosaltres hem escollit l’ACC, 
ja que és un sistema de més àmplia difusió en el sector i que permet ser contratipat per tots els fabricants. 
-Sistema A.C.C.: El sistema Acoat Color Codification (ACC) va ser desenvolupat a Holanda l’any 1976 i està 
molt divulgat a nivell europeu (Carta 4041 Sikkens). És un sistema de referenciació que es basa en la 
percepció humana del color i permet la identificació potencial de més de 2.400.000 colors. El color 
s’identifica a partir de sis dígits, per exemple:   

 

C4.30.40  
 

-Tonalitat (C4): Els dos primers dígits designen el color (vermell, groc, verd, etc) i es van ordenant 
alfabèticament amb una lletra i un número que va del 0 al 9. La “C4” correspon al vermell. 
-Saturació (30): Els dos dígits intermitjos representen la intensitat de pigment i l’escala va del 00 

(mínima) al 99 (màxima). El “30” correspon a un vermell mitjanament pigmentat. 
-Lluminositat (40): Els darrers números designen la claror o escala de grisos, l’escala va del 00 

(mínima reflexió, negre) al 99 (màxima, blanc). El “40” correspondria a un vermell que comença 
a ser fosc. 

 
 
 
COLORS de la CARTA 

 
 

1- COLORS per a FUSTERIES : 

Són colors a emprar com a acabat en les FUSTERIES exteriors de les façanes. 

- C3.29.21 

- D4.26.21 

- E8.30.60 

- G0.05.45 

 
 

2- COLORS per a SERRALLERIA : 

Són colors a emprar com a acabats en elements de SERRALLERIA metàl·lica de les façanes, tal 
com baranes, reixes, etc. 

- NEGRE SATINAT 

- NEGRE MATE 

- GRIS ACER 

- NEGRE GRAFIT (imitació forja, tipus oxiron) 
 


