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Logotip principal



Reticulació



Mides i legibilitat

La mida mínima de recomanada és de 2 cm. d’amplada: 

Quan el logotip s’utilitzi a 3 o menys centímetres 
d’amplada i el sistema d’impressió pugui implicar 
un risc per als gruixos es pot usar la versió que es 
mostra a continuació, a fi de garantir la seva 
correcta legibilitat i la identificació de tots els 
elements que el conformen:

ZONA DE SEGURETAT

Caldrà reservar, sempre, un espai com el que 
s’indica al voltant del logotip.
Dins d’aquesta àrea de protecció no hi podrà haver 
imatges, altres logotips ni text.
De la mateixa manera per a aplicacions impresses 
caldrà respectar aquest espai mínim fins la vorera 
del paper.
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Adaptacions

ESCALA DE GRISOS 
positiu negatiu

COLOR
positiu negatiu (1) negatiu (2)

MONOCROM
positiu negatiu



Versió Costa Brava

Quan calgui escalar aquesta versió a una mida inferior a 
55 mm s’augmentarà el cos tipogràfic i es reduïrà 
l’interlletratge de les paraules COSTA i BRAVA tal com 
s’indica a la imatge.
La tipografia utilitzada per al tagline és la Mrs.Eaves 
Bold.
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Versió principal

Versions turismes

Adaptació

TURISME ESPECÍFIC

TURISME DE FAMÍLIA TURISME DE NEGOCIS TURISME DE NATURA TURISME ESPORTIU TURISME DE COMPRES

NORMA D’ADAPTACIÓ

Quan el logotip principal hagi designa àrees 
específiques d’activitat:

1. Es reemplaça la línia base pel nom de l’activitat.

2. La llegenda s’ubicarà segons el criteri que mostra 
el quadre adjunt, a partir del límit esquerra (a) i cap 
a la dreta sense rebassar mai el límit indicat (b).
Cas que la designació sigui més llarga es continuarà 
escrivint tot saltant de línia.

3. L’activitat s’identificarà amb un canvi color que 
afectarà a la tipografia i l’estrella tal com es mostra 
als exemples inferiors:

ba



Convivència
La marca Blanes haurà de conviure amb d’altres 
logotips. Quan els veiem junts podem observar que 
s’hi integra amb facilitat: tant les formes com els 
colors hi conviuen adequadament sense perdre els 
seus trets distintius.

Sempre que sigui possible es recomana que la 
disposició dels diferents logos sigui horitzontal.
D’altra banda, si cal que la marca Blanes prengui 
més importància és preferible fer-la més gran i 
allunyar-a de la resta.

Exemple de convivència amb els logotips 
habituals que el poden envoltar:

Patronat Municipal de Turisme

Costa Brava

Convivència amb el logotip del 
Patronat Municipal de Turisme:

Patronat Municipal de Turisme

Convivència amb el logotip quan la marca és el principal 
protagonista i la resta d’entitats en són col·laboradores, 
patrocinadores o similars:

Patronat Municipal de Turisme



Paleta cromàtica
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Pantone C

2736

2602

032

021

143

122

382

354 

CMYK

90-70-0-0

82-100-0-0

0-100-100-0

0-71-100-0

0-36-87-0

0-11-80-0

34-0-100-0

100-0-100-0

RGB

1-77-188

87-6-140

237-41-57

255-88-0

238-175-48

252-212-80

201-221-3

0-155-58

HTML

0F4DBC

57068C

ED2939

FF5800

EEAF30

FCD450

BED600

009B3A

Com s’ha vist a l’apart Versions el logotip principal 
ha de poder conviure amb una gama cromàtica prou 
amplia com per adaptar-se als diferents àmbits 
turístics de la vila, i fins i tot modificar el blau o la 
gamma de blaus per identificar àrees de 
comunicació que necessitin un tractament prou 
exhaustiu com per justificar-ho (veure pàgina 
següent).
La proposta de colors combinables amb el logotip 
principal és la que es mostra a la següent paleta: 



Colors corporatius

80%               60%              40%              20%

Pantone C > 299
CMYK > 90-10-0-0
RGB > 0-161-222
HTML > AA01D 

Pantone C > black C
CMYK > 10-10-10-100
RGB > 30-30-30
HTML > 1E1E1E 



Tipografia corporativa

Trade Gothic Medium

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
123456789ºª!”·$%&/()=?¿
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
123456789ºª!”·$%&/()=?¿

Trade Gothic Oblique

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
123456789ºª!”·$%&/()=?¿
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
123456789ºª!”·$%&/()=?¿

Trade Gothic Light

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
123456789ºª!”·$%&/()=?¿
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
123456789ºª!”·$%&/()=?¿

Trade Gothic Bold Num.2

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
123456789ºª!”·$%&/()=?¿
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
123456789ºª!”·$%&/()=?¿

Alternativa on-line i multimèdia:

Helvetica Regular

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
123456789ºª!”·$%&/()=?¿
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
123456789ºª!”·$%&/()=?¿

Helvetica Oblique

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
123456789ºª!”·$%&/()=?¿
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
123456789ºª!”·$%&/()=?¿

Trade Gothic Light

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
123456789ºª!”·$%&/()=?¿
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
123456789ºª!”·$%&/()=?¿



TURISME ESPORTIU

Adaptació cromàtica
Si es creu convenient tota la marca pot adaptar-se més 
significativament a una àrea concreta, de manera que no 
només canviï el color i le llegenda del logotip.
En aquest cas es mostra un exemple amb el logotip i la 
imatge principal i dos d’adaptats al Turisme de Natura i 
d’Esport, on la gamma de blaus corporatius es reemplaça 
per les respectives.

TURISME DE NATURA


