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COMBINACIONS CROMÀTIQUES 
 

COMBINACIÓ CROMÀTICA 
PARAMENT 

(color dominant) 
FUSTERIA 

1 color 1 color 1 

2 color 2 color 2 

3 color 4 color 3 

4 color 5 color 2 

5 color 6 color 2 

6 color 7 color 1 

7 color 8 color 3 

8 color 9 color 4 

9 color 10 color 2 

10 color 11 color 2 

11 color 12 color 3 

12 color 3 color 1 

13 color 9 color 5 

14 color 13 color 6 

15 color 14 color 7 

16 color 16 color 7 

17 color 17 color 2 

18 color 18 color 5 

19 color 19 color 8 

20 color 10 color 6 

21 color 20 color 8 

22 color 21 color 9 

23 color 22 color 9 

24 color 15 color 8 

25 color 15 color 5 

26 color 19 color 6 

27 color 20 color 6 

 

OBSERVACIONS 

En totes les combinacions cromàtiques i al cas de les fusteries també s’admetran els 
colors 10 (codi E4.10.30) i 11 (negre) en totes les zones, llevat del Casc Antic (clau 7) i 
Raval (clau 8), on el color negre no serà admès. 

 

Els codis de color assenyalats en aquesta Carta de Colors de Berga corresponen a la 
carta de colors de Pinturas Procolor. 
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