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Aquest manual reuneix les eines bàsiques per a la correcta aplicació gràfica del logotip 
de l’Ajuntament de Riudoms.

Ha estat ideat pensant per les necessitats de totes aquelles persones responsables 
d’interpretar, articular, comunicar i aplicar el logotip en els seus diferents àmbits.

El correcte i consistent ús de del logotip de l’Ajuntament de Riudoms, és un treball 
d’equip, en el qual tots participem i contribuïm aconseguir els objectius d’identificació.
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VERSIÓ VERTICAL 

VERSIÓ HORITZONTAL

SIMBOLOGIA BÀSICA

Per evitar resultats no desitjats en la posada en pràctica 
del logotip de l’Ajuntament, s’han de seguir una sèrie de 
normes genèriques.

Amb l’objectiu de no debilitar el missatge visual del 
logotip és fonamental evitar els efectes contraproduents 
en la seva aplicació.

La forma gràfica del logotip de l’Ajuntament està 
construït a base d’un logotip i d’un símbol. També 
consta de colors corporatius que s’hauran de respectar 
amb el seu ús correcte.

L’ús desordenat de la identitat visual crea confusió i 
repercuteix molt negativament en la percepció que el 
públic té dels seus valors i serveis.

AJUNTAMENT 
DE RIUDOMS
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ÀREA DE SEGURETAT 
I REDUCTIBILITAT

Per assegurar l’òptima aplicació i percepció del logotip hem 
determinat una àrea de seguretat que estableix una distància 
mínima respecte els textos o altres elements gràfics.

També hem establert la mida mínima amb la qual el logotip 
pot ésser reproduït en bones condicions.

AJUNTAMENT 
DE RIUDOMS

15 mm



MANUAL BÀSIC D’IDENTITAT CORPORATIVA | 5

GAMMA CROMÀTICA

Les referències de color són les especificades 
a continuació.

Pel text del logotip utilitzarem el 100 % Negre.

PANTONE 288C
CMYK 99 % 88% 5% 0%

PANTONE 4635C
CMYK 38 % 59% 82% 27%

PANTONE 139C
CMYK 21 % 51% 100% 4%

PANTONE 363C
CMYK 78 % 0% 90% 0%
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TIPOGRAFIA
CORPORATIVA

La tipografia corporativa del logotip és la Keep Calm. 

En suports o aplicacions que per raons tècniques no permetin 
l’us de la tipografia corporativa (documents oficils, formularis,...) 
utilitzarem la Futura en totes les seves versions. 

KEEP CALM
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 (.:,;&%€)

FUTURA MEDIUM
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 (.:,;&%€)

FUTURA ITALIC
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 (.:,;&%€) 

FUTURA BOLD
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 (.:,;&%€)

FUTURA BOLD ITALIC
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 (.:,;&%€)
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Versió vertical
Tinta plana en positiu

Versió vertical
Tinta plana en negatiu

Versió horitzontal
Tinta plana en positiu

Versió horitzontal
Tinta plana en negatiu

VERSIONS
DEL LOGOTIP

Sempre que sigui possible s’aplicarà el logotip en la 
seva versió principal a una tinta.

En cas de no ser possible s’utilitzarà la versió més 
idònia per al cas en qüestió.

AJUNTAMENT 
DE RIUDOMS

AJUNTAMENT 
DE RIUDOMS
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Aplicació sobre fons
no corporatiu clar

Aplicació sobre fons 
fotogràfic clar

USOS EXCEPCIONALS
DE LA MARCA

S’ha d’assegurar la màxima visiblilitat, llegibilitat i contrast 
en totes les aplicacions.

A continuació indiquem com ha d’anar el logotip en funció 
del fons que tinguem en cada cas.

Aplicació sobre fons
no corporatiu fosc

Aplicació sobre fons 
fotogràfic fosc
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Percentatge de color

Composició i tamany incorrecte

Tipografia incorrecta

             Regidoria d’Esports 

USOS INCORRECTES
DE LA MARCA

El  logotip té unes mides i proporcions relatives 
determinades pels criteris de composició, text, 
jerarquia i funcionalitat.

Sota cap concepte es faran modificacions d’aquestes 
mides i proporcions ni tampoc s’afegirà cap text 
complementari.

Aplicació incorrecta del color

Modificació aplicació horitzontal

Deformació del logotip

AJUNTAMENT DE RIUDOMS
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PAPERERIA 
AMB MEMBRET

Quant el logotip s’hagi d’aplicar a la documentació oficial, 
com és la papereria amb membret, anirà a una sola tinta.

PANTONE 288C
CMYK 99 % 88% 5% 0%

Versió vertical Versió horitzontal
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