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Color

As nosas cores son azuis e 
dourados. A aplicación do 
logotipo será, sempre que se 
poida, a cor, co orden 
preferencial que vemos á 
dereita.
 

Monotono

En algunhas circunstancias, a 
versión a unha soa tinta do 
logotipo pode er necesaria. 
Aplicarase como se indica a 
continuación.
 

Construcción
O logotipo de Ponteareas 
constrúese ao redor dunha 
tipografía de pau seco e o 
compoñente conceptual e 
xeométrico do semicírculo que 
fai alusión á ponte, deixando 
entrever a metade da ‘O’. Ao 
mesmo tempo, conecta o resto 
da identidade grazas ao valor 
conceptual que ten a figura do 
círculo no imaxinario visual 
colectivo da vila.
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Posicionamento
Podendo ter un desenvolvemento 
máis creativo nas adaptacións, 
o logotipo deberá SEMPRE 
atoparse nunha posición 
aproximada ás que se amosan 
nestes exemplos. En horizontal 
deberá ir situado á esquerda, 
arriba ou abaixo, ou ben 
centrado arriba ou abaixo. En 
vertical SEMPRE deberá 
situarse na esquina inferior 
esquerda.
 

Zonas de Protección
Será de obrigatorio 
cumprimento manter unha área 
mínima de espazo ao redor do 
logotipo a través de toda a 
comunicación visual municipal.

Tamaños mínimos
Evitarase utilizar o logotipo 
a tamaños máis pequenos dos 
especificados a continuación.
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Aplicacións correctas
— Sobre fondo branco versión a 
toda cor.
— Sobre fondo azul, 
utilizarase a versión coas 
letras brancas e a ‘ponte’ 
dourada.
— Sobre unha fotografía sempre 
aparecerá en monotono branco.
— Sobre fondo de cor non 
corporativa aparecerá en 
monotono, cunha cor que 
destaque visualmente sobre o 
mesmo.
 

Aplicacións correctas
— Nunca se amosarán versiones 
a cor que non sexan coas cores 
corporativas.
— Non se debe deformar, baixo 
niungún concepto, o logotipo 
nin ningunha parte do mesmo.
— Non se debe situar sobre 
cores imaxes ou zonas de imaxe 
nas que o logotipo xere un 
problema de lectura ou de 
visualización.
 
 

O noso logo non debe ser recreado ou escaneado, sempre se debe recurrir 
aos arquivos orixinais adxuntos a este manual.  Para asegurar unha 
correcta coherencia entre aplicacións é importante aplicar o logotipo da 
maneira axeitada en cada situación. Achegamos nesta sección exemplos 
de uso correctos e incorrectos.
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Co Escudo Municipal
O logotipo deberá amosarse 
sempre en primeiro lugar. 
Ambos símbolos compartirán un 
tamaño e protagonismo similar, 
utilizando SEMPRE, a versión 
monotono do escudo municipal. 
Así mesmo, sempre que sexa 
posible sobre fondos brancos, 
utilizarase o ‘dourado 
Ponteareas’ para o escudo.

Con entidades municipais
O logotipo deberá amosarse 
sempre en primeiro lugar, 
separado por unha raia de O,25 
pt de grosor colocada á 
distancia da zona de 
protección como se indica. O 
logotipo terá un tamaño sempre 
superior en relación ao 
acompañante nunha relación 
entre 1/2 e 1/3. Os logotipos 
acompañantes irán SEMPRE 
amosados en monotono aínda que 
exista posibilidade de que se 
exhiban a varias tintas.
 

Con outras entidades
O logotipo deberá amosarse 
sempre en primeiro lugar, 
separado por unha raia de O,25 
pt de grosor colocada á 
distancia da zona de 
protección como se indica. O 
logotipo terá un tamaño sempre 
CLARAMENTE superior en 
relación ao acompañante 
(aprox. 1/3). Cando haxa a 
posibilidade, os logotipos 
acompañantes se amosarán na 
versión monotono. 
 

Sen pretender dar solución a todos os casos posibles, nesta sección 
abordamos as reglas básicas para a convivencia do logotipo xunto con 
outras identidades, tanto propias (municipales), coma externas.
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Introdución
A partir das formas circulares 
presente no imaxinario visual 
colectivo da vila, 
desenvolvéronse uns símbolos 
extra que axudan a crear unha 
linguaxe visual única e propia 
para a marca Ponteareas. 
Facendo referencia a paisaxes 
e lugares concretos da cidade, 
estes símbolos actúan como 
pegamento de tódalas 
adaptacións da identidade.
 

Uso Concellerías 
(Provisional)
Os símbolos pódense usar en 
conxunto como recurso visual a 
modo de patrón repetitivo, 
mais tamén en individual para 
a xeración de submarcas. Neste 
caso, adoptamos como exemplo 
provisional a adxudicación dun 
símbolo diferente para as 
comunicacións internas de cada 
concellería, podendo convivir 
co logo principal.

Concello de Ponteareas
Concellería de Cultura

Concello de Ponteareas
Tráfico e Seguridade

Concello de Ponteareas
Medio Ambiente

Concello de Ponteareas
Concellería de Deportes

Concello de Ponteareas
Participación Cidadá

Concello de Ponteareas
Concellería de Cultura

Concello de Ponteareas
Tráfico e Seguridade

Concello de Ponteareas
Medio Ambiente

Concello de Ponteareas
Concellería de Deportes

Concello de Ponteareas
Participación Cidadá

Concello de Ponteareas
Concellería de Cultura

Concello de Ponteareas
Tráfico e Seguridade

Concello de Ponteareas
Medio Ambiente

Concello de Ponteareas
Concellería de Deportes

Concello de Ponteareas
Participación Cidadá

Os símbolos desenvolvidos axudan á creación da linguaxe visual propia, 
sendo aplicables a submarcas ou utilizados, tamén, coma recursos gráficos 
en situacións concretas. Pódense utilizar individualmente ou en conxunto.
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A paleta de cores divídese en principais e secundarios. Esta sección explica 
como e cando utilizalos. Evitarase outorgar cores a departamentos ou 
servizos concretos, aplicando no seu lugar as cores apropiadas en relación 
á adaptación correspondente.

As cores
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Principais
Utilizarase a paleta principal 
SEMPRE que sexa posible. Todo 
intento de reprodución destas 
cores debería ter como 
obxectivo parecerse aos 
pantones do Azul Ponteareas 
(7963C) e do Dourado 
Ponteareas (728C). A paleta 
principal pódese combinar coa 
secundaria, ou con outras 
cores, sempre tendo en conta a 
correspondente mesura.
 

Azul Ponteareas
Pantone 7693C 
C95 M76 Y26 K13
RO G7O B121
#OO4679

Dourado Ponteareas
Pantone 728C
C25 M4O Y65 KO
R2OO G159 B1O6
#C89F6A

Branco
CO MO YO KO
R255 G255 B255
#FFFFFF

Azul Medio
Pantone 279C
C74 M43 Y1 KO
R85 G131 B19O
#5583BE

Azul Celeste
Pantone 635C
C36 MO Y14 KO 
R175 G218 B225
#AFDAE1

Secundarios
Os colores secundarios 
utilizaránse para aportar 
dinamismo e máis opcións á 
paleta principal.
 

Cores

Combinacións estándar
Un enfoque consistente á 
combinación de cores é 
importante para comunicar dun 
xeito limpo, sinxelo e 
responsablemente. A modo de 
exemplo achegamos 
emparellamentos e combinacións 
que poden funcionar e 
sinalamos as que se deben 
evitar.
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Código de composición
tipográfica
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
Nunc consectetur libero eu 
ipsum tempus, ut condimentum 
mi ornare. Ut interdum augue 
metus, quis efficitur nunc 
interdum a. In at magna tempus 
odio cursus tincidunt.
 

Brother 1816 Extra Bold
Para utilizar en grandes 
titulares e destacados de 
importancia. Pódese usar en 
horizontal e vertical. 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890 

Brother 1816 Bold
Para utilizar en titulares e 
destacados de menor tamaño en 
textos máis pequenos e largos. 
Só se debe utilizar en 
horizontal. 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890 

Brother 1816 Regular
Para utilizar como corpo de 
texto ou en determinados 
subtitulares. 
 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890 

Brother 1816 Light
Para utilizar como corpo de 
texto ou en determinados 
subtitulares.
 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890 

Space Mono Regular
Para utilizar como corpo de 
texto ou en determinados 
subtitulares.
 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
123456789O 

Space Mono Bold
Para utilizar como destacado 
en corpo de texto ou en 
determinados subtitulares
 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890 

As tipografías Brother 1816 é unha tipogría de pau seco comtemporánea que nos permite 
comunicar limpa e profesionalmente. Funciona ben en titulares, mais tamén 
en textos largos e pequenos en papel e pantalla. Space Mono é unha 
tipografía monoespaciada e con carácter, que funciona especialmente ben 
en pequeno e sobretpdp en pantalla.

Isto é un titular.

Isto pode ser un subtitular
ou un pequeno destacado.

Isto é o corpo de texto co seu 
correspondente destacado e un pequeno 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Nunc 
consectetur libero eu ipsum tempus, 
ut condimentum mi ornare. Ut interdum 
augue metus, quis efficitur nunc 
interdum a. In at magna tempus odio 
cursus tincidunt.

Nunc consectetur libero eu ipsum 
tempus, ut condimentum mi ornare. Ut 
interdum augue metus, quis efficitur 
nunc interdum a. In at magna tempus 
odio cursus tincidunt. 

ISTO É UN  TITULAR

Isto pode ser un subtitular
ou un pequeno destacado.

Isto é o corpo de texto co seu 
correspondente destacado e un pequeno 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nunc consectetur libero eu 
ipsum tempus, ut condimentum mi ornare. 
Ut interdum augue metus, quis efficitur 
nunc interdum a. In at magna tempus 
odio cursus tincidunt.

Nunc consectetur libero eu ipsum tempus, 
ut condimentum mi ornare. Ut interdum 
augue metus, quis efficitur nunc interdum 
a. In at magna tempus odio cursus 
tincidunt. 
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Familia Muli
A tipografía Muli (de Google 
Fonts) é a escollida como 
tipografía de substitución 
para as necesidades que poidan 
xurdir nas que a licenza da 
Brother 1816 non esté 
dispoñible para o 
deseñador/imprenta.

Así mesmo tamén é a 
alternativa lóxica pola súa 
licenza gratuíta para utilizar 
como Webfont.

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890 

As tipografías

Familia Arial
Para utilizar ÚNICAMENTE en 
comunicacións internas (email 
e similares). Nunca se debe 
usar unha tipografía non 
corporativa en material 
promocional ou oficial coa 
excepción das presentacións en 
Powerpoin e outros documentos 
de xestión/presentación.

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890 
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Tinguidos e efectos 
especiais.
Utilizaremos fotografías en 
duotono coas dúas principais 
cores da identidade para 
homoxeneizar sempre que sexa 
posible a imaxinaría das 
comunicacións municipais. É un 
bo recurso tanto artístico 
coma técnico xa que pode facer 
máis creativas e aproveitables 
imaxes que non cumpren ao 1OO% 
os criterios mencionados 
arriba.

Estilo das imaxes

O estilo de imaxe que queremos 
é fresco, ben iluminado. 
Centrado, sempre que sexa 
posible, en 3 piares básicos. 
A paisaxe urbana 
(arquitectura), a natureza e 
as personas. Técnicamente 
perspectivas curiosas ou 
diferentes, profundidade de 
campo. A nivel conceptual, 
interés inmediato, beleza, 
relacións humanas. Evitaremos  
fotografías típicas, frías, 
faltas de humanidade.
 

Resolución
As imaxes que vaian dirixidas 
a un soporte impreso SEMPRE 
deben ter 3OOppp de resolución 
mínima. Para pantalla 72ppp é 
o estándar. Evitaremos amosar 
fotografías pixeladas ou de 
dubidosa calidade. Son un 
risco demasiado grande que se 
evita con moi pouco traballo.
 

O estilo das fotografías que se mostren nos elementos da identidade 
aplicada é tan importante coma a tipografía ou as cores. Unha mala 
direción de arte pode comunicar o que non queremos. Unha mala escolla 
pode batallar contra o concepto que queremos transmitir.
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Aplicación a sangue
As imaxes pódense utilizar a 
sague, ben sexa con algún 
sólido de cor corporativa como 
elemento fixo coma nos 
exemplos, ou utilizándoas coma 
fondo sobre o que comunicar 
con textos enriba.
 

Máscaras de recorte
flexibles.
Outra opción é a utilización 
das fotogrfías dentro de 
formas personalizadas, máis 
concretamente cos símbolos 
creados ad hoc que mencionamos 
na sección das submarcas. 
Aporta coherencia e 
creatividade nas 
comunicacións, así como un 
estilo persoal que axuda a 
extener a linguaxe visual.
 

Andaina Curta: 13 kms.
Saída ás 1O.OOh.
dende a Praza Maior

COÑECE A 
SENDA DO TEA
SÁBADO 18 
DE OUTUBRO

facebook.com/pontearesas
www.concelloponteareas.org

Fotografía
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Tarxetas de visita
Existe a posibilidade de ter 
varios modelos segundo o 
cargo, concellería etc.
 

Carta A4
 

As comunicacións corporativa son una das patas máis importantes da 
identidade de Ponteareas. Abarcan todo o material impreso, así coma 
material para visualizar en pantalla como as firmas dos emails etc.

Concello de Ponteareas
Xardíns da Xiralda SN
3686O — Pontevedra

+34 986 64 OO OO
+34 986 64 OO O1 
info@ponteareas.es

Cándida Rodríguez Prol

1er Tenente de Alcalde
Concelleira de Cultura
cultura@ponteareas.es

Estimada señora,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam in erat 
iaculis, interdum tellus vel, ultrices velit. Nullam elementum egestas 
malesuada. Etiam eu nisi elit. Nullam eget gravida libero, sit amet 
volutpat massa. Etiam blandit enim eu volutpat eleifend. Duis nec 
facilisis nisl, ut accumsan ex. Cum sociis natoque penatibus et magnis 
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Integer at ligula tellus. 
Quisque ut magna ac velit gravida posuere sed ut felis. Fusce maximus 
lacus et ante interdum pulvinar. Suspendisse rutrum hendrerit orci, 
euismod commodo massa venenatis ut. Praesent fringilla dapibus purus 
eget tincidunt. Ut consectetur dolor sed eleifend feugiat. Integer 
finibus, eros et ultricies vehicula, sem leo bibendum tortor, et 
ultricies enim metus tristique ipsum. Sed non ex nisl.

 Integer a turpis rutrum, congue lacus eget, ultrices elit. 
Duis condimentum magna justo, at volutpat erat tempus interdum. Nam 
consequat quam eros, eu rutrum mauris consequat lobortis. Phasellus 
pharetra metus lacus, at varius risus pharetra ac. Fusce sagittis 
iaculis aliquam. Nullam congue hendrerit libero a bibendum. Morbi 
gravida dui a consequat luctus. Suspendisse potenti. Cras mollis et 
magna vitae facilisis. Mauris vestibulum neque ex, sed ullamcorper enim 
facilisis at. Pellentesque eget erat ullamcorper eros facilisis 
volutpat. 
 
 Nunc in massa scelerisque justo convallis vestibulum at non 
arcu. Duis vel sagittis nunc. Pellentesque lobortis laoreet ligula at 
eleifend. Ut nec cursus eros, in faucibus arcu. Donec id urna sed lacus 
egestas commodo venenatis at sem.
 
 In eleifend sit amet nibh in suscipit. Sed eget orci tempus, 
dictum metus id, molestie urna. Integer eget semper massa. Vivamus 
pretium magna elementum euismod mollis. Integer odio neque, venenatis 
sed ligula id, euismod euismod nulla.

Reciba un saúdo.

Cándida Rodríguez Prol
1er Tenente de Alcalde
Concelleira de Cultura

Ponteareas,
A 22 de outubro
de 2O16

Xardíns da Xiralda SN
Ponteareas
3686O — Pontevedra

Concello de Ponteareas
CIF: W12345678
concelloponteareas.org

+34 986 64 OO OO
+34 986 64 OO O1 
info@ponteareas.es
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Carpetas
 

Sobres / Tarxetóns
 

Firma E-mail
 

Estimada señora,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam in erat 
iaculis, interdum tellus vel, ultrices velit. Nullam elementum egestas 
malesuada. Etiam eu nisi elit. Nullam eget gravida libero, sit amet 
volutpat massa. Etiam blandit enim eu volutpat eleifend. Duis nec 
facilisis nisl, ut accumsan ex. Cum sociis natoque penatibus et magnis 
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Integer at ligula tellus. 
Quisque ut magna ac velit gravida posuere sed ut felis. Fusce maximus 
lacus et ante interdum pulvinar. Suspendisse rutrum hendrerit orci, 
euismod commodo massa venenatis ut. Praesent fringilla dapibus purus 
eget tincidunt. Ut consectetur dolor sed eleifend feugiat. Integer 
finibus, eros et ultricies vehicula, sem leo bibendum tortor, et 
ultricies enim metus tristique ipsum. Sed non ex nisl.

 Integer a turpis rutrum, congue lacus eget, ultrices elit. 
Duis condimentum magna justo, at volutpat erat tempus interdum. Nam 
consequat quam eros, eu rutrum mauris consequat lobortis. Phasellus 
pharetra metus lacus, at varius risus pharetra ac. Fusce sagittis 
iaculis aliquam. Nullam congue hendrerit libero a bibendum. Morbi 
gravida dui a consequat luctus. Suspendisse potenti. Cras mollis et 
magna vitae facilisis. Mauris vestibulum neque ex, sed ullamcorper enim 
facilisis at. Pellentesque eget erat ullamcorper eros facilisis 
volutpat. 
 
 Nunc in massa scelerisque justo convallis vestibulum at non 
arcu. Duis vel sagittis nunc. Pellentesque lobortis laoreet ligula at 
eleifend. Ut nec cursus eros, in faucibus arcu. Donec id urna sed lacus 
egestas commodo venenatis at sem.
 
 In eleifend sit amet nibh in suscipit. Sed eget orci tempus, 
dictum metus id, molestie urna. Integer eget semper massa. Vivamus 
pretium magna elementum euismod mollis. Integer odio neque, venenatis 
sed ligula id, euismod euismod nulla.

Reciba un saúdo.

Cándida Rodríguez Prol
1er Tenente de Alcalde
Concelleira de Cultura

Ponteareas,
A 22 de outubro
de 2O16

Xardíns da Xiralda SN
Ponteareas
3686O — Pontevedra

Concello de Ponteareas
CIF: W12345678
concelloponteareas.org

+34 986 64 OO OO
+34 986 64 OO O1 
info@ponteareas.es

Xardíns da Xiralda SN
Ponteareas
3686O — Pontevedra

+34 986 64 OO OO
+34 986 64 OO O1 
info@ponteareas.es

Xardíns da Xiralda SN
Ponteareas
3686O — Pontevedra

+34 986 64 OO OO
+34 986 64 OO O1 
info@ponteareas.es

Nome Apelido Apelido
Posto Cargo Oficina
Datos Varios

+34 986 58 98 78
nome@ponteareas.gal
ponteareas.gal


