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Aquest Manual d’identitat corporativa de l’Ajuntament de Vila-real pretén ser 
un instrument viu, que de forma completa, clara i senzilla defi nesca els elements 
bàsics d’identitat gràfi ca i la gamma d’aplicacions d’ús més generalitzat. Al mateix 
temps, ens ha de permetre establir les bases per a la seua posada al dia, amb les 
modifi cacions i les innovacions que siguen necessàries.

Cal indicar que un ús indegut o fraudulent de les marques, símbols o logotips 

institucionals de l’Ajuntament de Vila-real o dels seus elements de disseny per 
part de tercers aliens a aquesta administració, i sense l’oportuna autorització 
prèvia per part de l’Ajuntament de Vila-real, pot determinar l’exercici de les 
accions jurídiques necessàries per a protegir i preservar la imatge corporativa de 
la nostra institució.

La implantació i consolidació d’aquesta identitat corporativa és tasca de tots i hem 
de contribuir-hi, des de cada àmbit o nivell de gestió en el qual desenvolupem 
el nostre treball, amb l’objectiu principal d’aconseguir una identifi cació diàfana 
i moderna de l’Ajuntament de Vila-real, tenint present la seua estructura 
organitzativa i activitat administrativa actual, en l’exercici de les seues accions, en 
la presència adequada en els mitjans i en els serveis que presta als ciutadans de 
Vila-real.

1. Introducció
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En aquest manual, s’utilitza com a element d’identitat bàsic el logotip 
Ajuntament de Vila-real. Les versions autoritzades, amb caràcter general, del 
logotip són les reproduïdes en aquesta làmina:

Negre sobre blanc o colors clars

Blanc sobre negre o colors foscos

2. Imatge institucional

2.1. Logotip

21x

11x 8x2x

x x

Versió amb línia única

x

x

x
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2.1. Logotip

11xx x

x

x

x

x

x

Versió amb línia doble
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Les confi guracions del símbol representades en aquesta làmina, en les propor-
cions delimitades pel reticle, seran les úniques autoritzades per a l’ús comú; 
s’han de reproduir únicament en les formes i colors que estableixen les normes 
d’aplicació recollides en aquest manual.

La línia exterior del reticle representa l’àrea mínima d’inscripció del símbol i, al 
mateix temps, la seua zona de protecció. Aquesta zona ha de quedar exempta de 
qualsevol element gràfi c.

2.2. Símbol

7x

7x

x

x

x

x

Versió en negre sobre colors clars Versió en colorVersió en blanc sobre colors foscos
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La marca institucional la formen el conjunt del símbol i el logotip, reproduïts 
en la posició i proporcions indicades.

En els fulls següents, es representen les composicions de la marca institucional 
associada a les diferents regidories i el conjunt de la marca associada a altres 
marques. Aquestes seran les úniques composicions autoritzades.

2.3. Marca institucional

7x 21x

Versió horitzontal a tot color

x x x

3x

3x

x

x

x

7x

x

x
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7x 21x

Versió horitzontal en negre sobre colors clars

Versió horitzontal en blanc sobre colors foscos

x x x

3x

3x

x

x

x

7x

x

x
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11xx x

x

x

x

x

x

x

7x

7x

3x 3x

Versió vertical a tot color
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11xx x

7x3x 3x

Versió vertical en blanc sobre colors foscos Versió vertical en negre sobre colors clars

x

x

x

x

x

x

7x
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Per a mantenir la identitat visual i la llegibilitat correcta de la marca hi ha unes 
dimensions mínimes.

La marca no es podrà reduir més de 22 mm de llarg i 22 mm d’alt en la versió 
vertical, i 61 mm de llarg i 15 mm d’alt en la versió horitzontal. 

No s’admetrà cap tipus de deformació que desbarate la imatge de la marca.
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15 mm

22 mm

22 mm

61 mm

15 mm

22 mm
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La tipografi a utilitzada en el logotip Ajuntament de Vila-real és la Minion Pro 
Bold.

Les tipografi es complementàries acompanyaran la resta dels elements
d’identitat corporativa, en les diferents denominacions de les regidories, i serà 
la Minion Pro Regular en una proporció de 2/3 de la grandària del logotip 
Ajuntament de Vila-real.

2.4. Tipografi a

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
.,!#S%/&*(-)•+=º”? 0123456789

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
.,!#S%/&*(-)•+=º”? 0123456789
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Els colors corporatius bàsics seran el roig Pantone 1795 C, el groc Pantone
Yellow C, el verd Pantone 348 C i el negre o el blanc, amb els seus matisos 
respectius. Així mateix es podran utilitzar les versions d’aquests en quadricomia.

Aquests colors s’utilitzaran en les aplicacions i de la forma descrita en aquest 
manual. Així mateix, la utilització dels matisos del color corporatiu i complementaris 
es farà en les aplicacions que expressament es recullen en aquest manual.

Preferiblement la marca s’utilitzarà sobre fons blanc, però si la situació ho 
requereix, es pot usar sobre diferents colors; per al logotip i les tipografi es 
s’utilitzarà el color negre o el blanc depenent de com siga de clar o fosc el fons 
per a una visualització correcta de la marca.

2.5. Colors

Pantone 1795 C

C0 - M100 - Y100 - K0

Pantone Yellow C

C0 - M0 - Y100 - K0

Pantone 348 C

C100 - M0 - Y90 - K0

Negre

C0 - M0 - Y0 - K100

Blanc

C0 - M0 - Y0 - K0
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Versió vertical en tintes planes (Pantone) Versió vertical a tot color en quadricomia
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Versió vertical a tot color en quadricomia sobre fons de colors diferents
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Versió vertical en blanc o negre sobre fons de colors diferents
16



Versió vertical en blanc sobre colors foscos Versió vertical en negre sobre colors clars

Versió vertical en negre o blanc sobre fons clars o foscos diferents
17



Per a la combinació de símbol, logotip i el nom de cada regidoria, en la versió 

horitzontal de la marca, s’utilitzarà una línia horitzontal alineada amb el vèrtex 
del rombe de l’escut de Vila-real. Les denominacions de les regidories estaran 
escrites amb la tipografi a Minion Pro Regular en una proporció de 2/3 de la 
grandària de la tipografi a del logotip i amb alineació centrada amb el logotip.

2.6. Composició de la marca associada

 als noms de les regidories

7x

21x

màxim 22x

7x

1½x

1½xx

1½x

1½x

¾x¾x

2x

1½x

¾x

¾x
¾x

1½x
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Normalització Lingüística i Tradicions



Versió horitzontal a tot color + nom de la regidoria
19

Administració Local i Proximitat

Comunicació

Dona

Educació

Administració Local

Cultura

Alcaldia

Economia

Esports i Salut



Versió horitzontal a tot color + nom de la regidoria
20

Hisenda i Modernització
de l’Administració

Joventut

Participació Ciutadana i Barris

Recursos Humans

Festes

Innovació

Normalització Lingüística i Tradicions

Proximitat

Relacions Institucionals



Versió horitzontal a tot color + nom de la regidoria
21

Serveis Públics

Solidaritat, Integració
i Cooperació Internacional

Termet, Ermita i Cementeri

Territori

Seguretat Ciutadana

Serveis Socials

Sostenibilitat

Turisme



màxim 14x

màxim 14x

1½x1½x

11x

11x

xx

xx

xx

x

2x

x

2x

¼x

1¼x
1¼x

¼x

1½x

1½x

1½x

1½x

7x7x

7x7x

5x5x 5x5x

1½x1½x

1½x

22

Administració Local
i Proximitat

Normalització Lingüística



Versió vertical a tot color + nom de la regidoria
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Administració Local Administració Local
i Proximitat

Cultura Dona

ComunicacióAlcaldia

Economia Educació



Versió vertical a tot color + nom de la regidoria
24

Esports i Salut

Innovació

Festes

Joventut

Hisenda i Modernització 
de l’Administració

Normalització Lingüística
i Tradicions



Versió vertical a tot color + nom de la regidoria
25

Participació Ciutadana
i Barris

Proximitat

Relacions Institucionals

Recursos Humans

Seguretat Ciutadana Serveis Públics



Versió vertical a tot color + nom de la regidoria
26

Serveis Socials Solidaritat, Integració i 
Cooperació Internacional

Termet, Ermita
i Cementeri

Sostenibilitat

Territori Turisme



Exemples de la marca amb regidories combinades

En el cas d’esdeveniments o activitats patrocinades per diverses regidories, en la 
versió vertical de la marca s’escriurà una regidoria sota l’altra en ordre alfabètic.

En la versió horitzontal de la marca s’escriurà una regidoria sota l’altra en ordre 
alfabètic. Si el nom de les regidories és curt i en caben 2 o 3 en la mateixa línia, les 
podem separar amb un punt mitjà al 50% de negre.

27

Cultura
Sostenibilitat

Cultura
Sostenibilitat

Turisme

Normalització Lingüística
Participació Ciutadana i Barris

Cultura • Educació • Joventut



Per a la combinació de la marca amb altres logotips, en la versió horitzontal, 
s’utilitzarà una separació igual al doble de l’amplada de la lletra m del logotip.

2.7. Composició de la marca associada

 a altres logotips

m 2m

m

m

m
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Per a la combinació de la marca amb altres logotips, en la versió horitzontal, 
s’utilitzarà una separació igual al doble de l’amplada de la lletra m del logotip.

En la versió horitzontal de la marca Ajuntament de Vila-real, la marca Vila-real 
avança tindrà la meitat de l’amplada que la marca principal. La mida de les altres 
marques complementàries anirà en funció del seu disseny, de manera que no li 
lleven importància a la marca principal.

avança en esports

29

m 2m L2L

m

m

m

Normalització Lingüística

m 2m2L L L2m

m

m

m

Esports i Salut

avança en valencià
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avança en proximitatAdministració Local i Proximitat

avança en consumAdministració Local i Proximitat

avançaAlcaldia

avança en culturaCultura

avança en culturaCultura
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Dona avança

Economia avança en economia

Economia avança en comerç

Cultura avança en museus

avança en bibliotequesCultura
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Educació avança en educació

Esports i Salut avança en
esports i salut

Esports i Salut avança en esports

Economia avança en formació



33

Hisenda i Modernització
de l’Administració

avança en
noves tecnologies

Innovació avança a Europa

Innovació avança en innovació

Festes avança en festes

Esports i Salut avança en salut
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Normalització Lingüística i Tradicions avança en tradicions

Participació Ciutadana i Barris avança en
participació ciutadana

Participació Ciutadana i Barris avança en barris

Normalització Lingüística i Tradicions avança en valencià

Joventut avança en joventut
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Seguretat Ciutadana avança en seguretat

Seguretat Ciutadana avança en mediació

Relacions Institucionals avança en relacions 
institucionals

Recursos Humans avança en prevenció
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Solidaritat, Integració
i Cooperació Internacional

avança en solidaritat

Solidaritat, Integració
i Cooperació Internacional

avança en integració

Serveis Socials avança en sanitat

Serveis Públics avança en
serveis públics

Seguretat Ciutadana avança en
mediació policial



37

Sostenibilitat avança en
medi ambient

Sostenibilitat avança en
sostenibilitat

Sostenibilitat avança en
energies renovables

Solidaritat, Integració
i Cooperació Internacional

avança en cooperació
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Termet, Ermita i Cementeri avança

Territori avança en territori

Territori avança en agricultura

Territori avança en habitatge

Sostenibilitat avança en
mobilitat sostenible
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Territori avança en patrimoni

Territori

Turisme

avança en urbanisme

avança en turisme

Territori avança en indústria



Per a la combinació de la marca amb altres logotips, en la versió vertical, 
s’utilitzarà una separació igual al doble de l’amplada de la lletra m del logotip.

40

m mm m

m m

m m

avança

avança

2m
2m



Per a la combinació de la marca amb altres logotips, en la versió vertical, 
s’utilitzarà una separació igual al doble de l’amplada de la lletra m del logotip.

41

m

m

m

m

avança en valencià

avança en esports

2m

Normalització Lingüística

m

m

m

m

2m 2m

Esports i Salut



Per a la combinació de la marca amb altres logotips, en la versió vertical, 
s’utilitzarà una separació igual al doble de l’amplada de la lletra m del logotip.

42

m

m

m

m

m

m

m

m

2m

2m

2m

Esports i Salut

Normalització Lingüística

avança en esports

avança en valencià



3. Papereria i aplicacions bàsiques

Per a evitar resultats no desitjats en la utilització de la marca Ajuntament de
Vila-real en diferents suports, s’han de seguir una sèrie de normes genèriques.

L’ordenació i l’aplicació de la marca de forma correcta garanteix la transmissió 
perfecta de la jerarquia dins del conjunt de la imatge corporativa.

José Benlloch Fernández
alcalde president

tel. 964 547 000 - fax 964 547 032
plaça Major, s/n - 12540 Vila-real

www.vila-real.es

jbenlloch@ajvila-real.es

Targeta personal vertical

Dimensions 50 x 80 mm amb un marge de 4 mm

Tots els elements centrats i separats entre ells amb una 
distribució vertical equidistant (z).

El nom de la persona en tipografi a Minion d’11 punts en 
negreta. L’adreça web en Minion d’11 punts en cursiva.
La resta en Minion de 9 punts en redona.

50 mm

80
 m

m

Z
Z

Z

4 mm4 mm

4 
m

m
4 

m
m
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Plaça Major, s/n • 12540 Vila-real • tel. 964 547 000 • fax 964 547 032 • NIF P-1213500-J • www.vila-real.es

44

A4

Dimensions 210 x 297 mm

La marca de l’Ajuntament estarà alineada al 
centre de l’A4 i a 15 mm de la part superior. 
L’escut serà de 20 mm d’alt.

L’adreça i les altres dades estaran escrites en 
tipografi a Minion Pro de 10 punts, i s’alinearan al 
centre de l’A4 i a 5 mm de la part inferior.

Tot anirà imprés en tinta negra.

5 mm

20  mm

15 mm



Plaça Major, s/n • 12540 Vila-real • tel. 964 547 000 • fax 964 547 032 • NIF P-1213500-J • www.vila-real.es
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A4 amb campanya institucional

Dimensions 210 x 297 mm

La marca de l’Ajuntament combinada amb la 
marca complementària estarà alineada al centre 
de l’A4 i a 15 mm de la part superior. L’escut serà 
de 20 mm d’alt.

L’adreça i les altres dades estaran escrites en 
tipografi a Minion Pro de 10 punts, i s’alinearan al 
centre de l’A4 i a 5 mm de la part inferior.

Els logos aniran impresos a color i l’adreça en 
tinta negra.

5 mm

20  mm

15 mm



Plaça Major, s/n • 12540 Vila-real • tel. 964 547 000 • www.vila-real.es
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Saluda A5

Dimensions 148 x 210 mm

La marca de l’Ajuntament estarà alineada al 
centre de l’A5 i a 10 mm de la part superior. 
L’escut serà de 17 mm d’alt.

L’adreça i les altres dades estaran escrites en 
tipografi a Minion Pro de 10 punts, i s’alinearan al 
centre de l’A5 i a 5 mm de la part inferior.

Els logos aniran impresos a color i l’adreça en 
tinta negra.

5 mm

17  mm

10 mm



Plaça Major, s/n • 12540 Vila-real • tel. 964 547 000 • www.vila-real.es
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Saluda A5 amb campanya institucional

Dimensions 148 x 210 mm

La marca de l’Ajuntament combinada amb la 
marca complementària estarà alineada al centre 
de l’A5 i a 10 mm de la part superior. L’escut serà 
de 17 mm d’alt.

L’adreça i les altres dades estaran escrites en 
tipografi a Minion Pro de 10 punts, i s’alinearan al 
centre de l’A5 i a 5 mm de la part inferior.

Els logos aniran impresos a color i l’adreça en 
tinta negra.

5 mm

17  mm

10 mm



Plaça Major, s/n • 12540 Vila-real • tel. 964 547 000 • fax 964 547 032 • NIF P-1213500-J • www.vila-real.esPlaça Major, s/n • 12540 Vila-real • tel. 964 547 000 • www.vila-real.es
8 mm8 mm
6 mm6 mm

17 mm17 mm

17 mm17 mm 19 mm19 mm
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Sobre americà

Dimensions 220 x 110 mm amb solapa

L’escut de l’Ajuntament serà de 17 mm d’alt i 
estarà alineat a l’esquerra, a 17 mm de la vora 
esquerra i a 14 mm de la part inferior.

L’adreça i les altres dades estaran escrites en 
tipografi a Minion Pro d’11 punts, i s’alinearan a 
l’esquerra a partir de la A d’Ajuntament.

Tot anirà imprés en tinta negra.

Sobre postal

Dimensions 175 x 120 mm amb solapa

L’escut de l’Ajuntament serà de 17 mm d’alt i 
estarà alineat a l’esquerra, a 17 mm de la vora 
esquerra i a 14 mm de la part inferior.

L’adreça i les altres dades estaran escrites en 
tipografi a Minion Pro d’11 punts, i s’alinearan a 
l’esquerra a partir de la A d’Ajuntament.

L’escut anirà imprés a color i la resta en negre.



10 mm
6 mm

17 mm

20 mm 19 mm

Plaça Major, s/n • 12540 Vila-real • tel. 964 547 000 • fax 964 547 032 • NIF P-1213500-J • www.vila-real.es
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Sobre per a A5

Dimensions 231 x 176 mm amb solapa

L’escut de l’Ajuntament serà de 17 mm d’alt i estarà 
alineat a l’esquerra, a 20 mm de la vora esquerra i a 
16 mm de la part inferior.

L’adreça i les altres dades estaran escrites en 
tipografi a Minion Pro d’11 punts, i s’alinearan a 
l’esquerra a partir de la A d’Ajuntament.

Tot anirà imprés en tinta negra.



20 mm

7 mm

20 mm

20 mm 23 mm
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Sobre bossa per a A4

Dimensions 323 x 228 mm amb 
solapa lateral

L’escut de l’Ajuntament serà de 
20 mm d’alt i estarà alineat a 
l’esquerra, a 20 mm de la vora 
esquerra i a 27 mm de la part 
inferior.

L’adreça i les altres dades 
estaran escrites en tipografi a 
Minion Pro de 13 punts, i 
s’alinearan a l’esquerra a partir 
de la A d’Ajuntament.

Tot anirà imprés en tinta negra.
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Núm. Any

32
0 

m
m

450 mm

Subcarpeta d’ús intern

Dimensions 450 x 320 mm

En la portada, l’escut de l’Ajuntament serà de 
20 mm d’alt.

En la contraportada anirà en blanc.

Tot anirà imprés en tinta negra.

95 mm 45 mm 45 mm

20 mm

40 mm

40 mm

5 mm

5 mm

190 mm

20 mm

20 mm20 mm
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Plaça Major, s/n • 12540 Vila-real • tel. 964 547 000 • fax 964 547 032 • info@ajvila-real.es
www.vila-real.es

avança

32
0 

m
m

450 mm

83%

9º

Carpeta d’ús extern

Dimensions 450 x 320 mm

Els logos apareixeran en la portada en les 
proporcions descrites en capítols anteriors, 
centrats amb l’eix vertical a 20 mm de la part 
superior.

En la portada, l’escut de l’Ajuntament situat en la 
part baixa de la dreta. Solament es visualitzarà 
un 75% de l’escut i estarà inclinat 9 graus.

Els logos apareixeran en la contraportada en 
les proporcions descrites en capítols anteriors, 
centrats amb l’eix horitzontal i vertical de la 
contraportada.

En la contraportada apareixerà l’escut de 
l’Ajuntament com a marca d’aigua al 35%. 
Situat en la part inferior, tallat es veurà un 60%. 
La grandària ideal d’aquest logo serà d’un 83% 
de l’ample de la contraportada.

L’adreça i les altres dades estaran escrites en 
tipografi a Minion Pro de 12 punts, excepte 
l’adreça web que serà en Minion Pro negreta i 
cursiva de 15 punts. S’alinearan al centre de la 
contraportada.
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Carpeta d’ús extern amb regidoria

Dimensions 450 x 320 mm

Els logos apareixeran en la portada en les 
proporcions descrites en capítols anteriors, 
centrats amb l’eix vertical a 20 mm de la part 
superior.

En la portada, l’escut de l’Ajuntament situat en la 
part baixa de la dreta. Solament es visualitzarà 
un 75% de l’escut i estarà inclinat 9 graus.

Els logos apareixeran en la contraportada en 
les proporcions descrites en capítols anteriors, 
centrats amb l’eix horitzontal i vertical de la 
contraportada.

En la contraportada apareixerà l’escut de 
l’Ajuntament com a marca d’aigua al 35%. 
Situat en la part inferior, tallat es veurà un 60%. 
La grandària ideal d’aquest logo serà d’un 83% 
de l’ample de la contraportada.

L’adreça i les altres dades estaran escrites en 
tipografi a Minion Pro de 12 punts, excepte 
l’adreça web que serà en Minion Pro negreta i 
cursiva de 15 punts. S’alinearan al centre de la 
contraportada.
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Carpeta per a esdeveniments o campanyes

Dimensions 450 x 320 mm amb solapa interior

En la portada, l’escut de l’Ajuntament situat en la 
part baixa de la dreta. Solament es visualitzarà 
un 75% de l’escut i estarà inclinat 9 graus. Tindrà 
un contorn blanc per a destacar-lo sobre la 
imatge de l’esdeveniment de la carpeta.

En la contraportada apareixerà l’escut de 
l’Ajuntament com a marca d’aigua al 35%. 
Situat en la part inferior, tallat es veurà un 60%. 
La grandària ideal d’aquest logo serà d’un 83% 
de l’ample de la contraportada.

Els logos apareixeran en la contraportada en 
les proporcions descrites en capítols anteriors, 
centrats i situats lleugerament sota de l’eix 
horitzontal de la contraportada.
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Carpeta per a esdeveniments o campanyes: exemples

Cultura avança en museus
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Sostenibilitat avança en
medi ambient

Carpeta per a esdeveniments o campanyes: exemples
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