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2.1

Logotip
Versió principal
L’Ajuntament de Montornès del Vallès
disposa d’una única versió de logotip,
la denominada versió principal, a fi de
facilitar les tasques de signatura dels
suports gràfics que generi la institució.

Logotip

En el cas de l’escut sense denominació,
sempre anirà inserit dins d'una forma
quadrada arrodonida i també tindrà una
única versió.
Aquests elements s’han de reproduir
obligatòriament des d’un màster digital
de referència. Mai se n’han de manipular
la forma, la proporció, ni el seu color
corporatiu.
L’ús de l’escut és restringit, per la qual
cosa s’haurà de demanar autorització
al departament de Mitjans de
Comunicació de l’Ajuntament.

Escut

2.2

Logotip
Diagramació del logotip per a àrees i xarxes
socials
La diagramació del logotip per
configurar els noms dels diferents
departaments de l’Ajuntament parteix de
l’alçada total de l’escut. Aquesta mesura
es divideix en tres parts (X) i cada X es
divideix en dos (A).
Les dues mesures, X i A, serviran
per situar tots els elements dins dels
rectangles de forma arrodonida segons
el gràfic que es mostra a continuació.
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X
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Àrea de Presidència i
Relacions Institucionals

A
A

X
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1X

1A
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2.3

Logotip
Versions del logotip
La versió per a departaments, àrees i
serveis es configura mitjançant la versió
principal del logotip (rectangle de
formes arrodonides), seguit d’un espai
que separa el logotip de l’Ajuntament i
del rectangle que conté el nom que es
determini en majúscula/minúscules en la
tipografia Averta Std Semibold Italic.

Versió departaments, àrees i serveis

Àrea d’Acció Social

Àrea de Ciutadania

La versió per a xarxes socials es
configura de la mateixa manera que la
versió per a departaments, àrees i
serveis però, en lloc de composar el nom
en qüestió, se situaran els símbols de
xarxes socials just a sobre del domini de
l’Ajuntament.

Àrea de Gestió Econòmica

Àrea del Territori

Àrea de Seguretat Ciutadana
i Convivència

Versió xarxes socials

www.montornes.cat

2.4

Logotip
Versions cromàtiques i usos del color
La versió de la marca s’ha d’utilitzar
preferentment en la versió principal en
color i, si les condicions de reproducció no
ho aconsellen, disposem de les variants
gris, negre, perfilada o blanc (negatiu).

Versió color

Versió monocolor

Versió negre

Versió perfilada

Versió blanc (negatiu)
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Versions incorrectes

Logotip
Versions dels logotips sobre fons de color
Disposem de quatre versions de
logotip per a l’aplicació sobre fons de
colors plans. La versió en color, negre/
monocroma, la versió perfilada i la versió
en negatiu (blanca). La utilització d’una
o l’altra dependrà en tot moment del
contrast que tingui la versió escollida
sobre el fons de color aplicat. Ens hem
d’assegurar sempre que tingui bona
visibilitat.
A continuació es mostren alguns
exemples permesos i d’altres que són
incorrectes.
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2.5

Logotip
Versions dels logotips sobre fons fotogràfics
La designació d’una de les quatre
versions disponibles a aplicar sobre
fons fotogràfics dependrà sempre de
la bona visibilitat de la versió escollida
de logotip. En cas que no permetés una
bona reproducció, s’haurà de fer el que
convingui amb la finalitat que el logotip
sigui perfectament visible.
A continuació es mostren alguns
exemples permesos i d’altres que són
incorrectes.
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2.6

2.7

Logotip
Zona de protecció
Per aconseguir un major efecte visual de
la percepció de la marca, s’estableix una
àrea d'exclusió d’elements gràfics, textos
o imatges.
L’espai d’exclusió mínim equival a l’alçada
de la forma caironada que conté el
símbol de l’Ajuntament. L’àrea protegida
està compresa per les parts superior,
inferior i lateral.

A

A

A

A

A

Avinguda de la Llibertat, 2
08170 Montornès del Vallès
Telèfon 935 721 170
contactar@montornes.cat

A

A

2.8

Logotip
Zona de protecció
La mida del logotip sempre s’expressa
mitjançant l’ample.

Logotip versió principal, mida mínima

La mida mínima recomanada de
l’ample del logotip en mitjans impresos
és de 25 mm.
La mida mínima recomanada del
logotip quan van acompanyat de
l'etiqueta que conté les
denominacions de departaments,
àrees o serveis és de 25 mm.

25 mm

Logotip versió amb noms de departaments, àrees o serveis, mida mínima

En el cas del símbol, també s’estableix
una mida mínima del seu ample de
6 mm.

Departament de Promoció
Econòmica

25 mm

Escut, mida mínima

6 mm

2.9

Logotip
Marques compartides pròpies
Convivència del logotip amb
altres entitats disposades en sentit
horitzontal
Quan el logotip d’una entitat del
municipi hagi de conviure amb el de
l'Ajuntament, aquest s’haurà d’inserir
dins d’una etiqueta de la mateixa
mida al 10% del negre. La separació
entre les dues etiquetes
en les dues versions, horitzontal i
vertical, segueixen el mateix criteri que
s’explica al capítol 2.2, Diagramació
del logotip per departaments o àrees
de l’Ajuntament.

Convivència del logotip amb altres
entitats disposades en sentit vertical
En el cas que la disposició dels
logotips hagi de ser en sentit vertical,
les lletres d’ambdós logotips hauran
d’estar separades per la mida de
l’alçada de la forma caironada del
símbol. També s’hauran de separar per
una línia segons l’exemple que es
mostra a continuació.

A

B

A

A

B

2.10

Logotip
Marques compartides externes
Convivència del logotip amb
altres entitats disposades en sentit
horitzontal
A

Quan el logotip d’una altra entitat
estigui associat amb el logotip de
l’Ajuntament, hauràn d’estar separats
per la mida de l’alçada de l’etiqueta
expressada amb la lletra A, segons
l’exemple que es mostra a continuació.
La separació entre les dues etiquetes
en les dues versions, horitzontal i
vertical, segueixen el mateix criteri que
s’explica al capítol 2.2, Diagramació del
logotip per departaments o àrees de
l’Ajuntament.

Convivència del logotip amb altres
entitats disposades en sentit vertical
En cas que la disposició dels logotips
hagi de ser en sentit vertical, els dos
logotips hauran d’estar separats per la
meitat de l’alçada de l’etiqueta del
logotip, expressat amb la lletra
A. Vegeu l’exemple que es mostra a
continuació.

A

A
A
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