La marca
Diputació de Tarragona
Resum de normativa gràfica

A la Diputació de Tarragona hem actualitzat la marca
per tal d’adaptar-la a les actuals necessitats comunicatives, fent-la més simple, visible i sostenible.
L’objectiu principal d’aquesta actualització ha estat, a
més de regular els criteris emprats en la generació de
material propi, facilitar l’aplicació de la marca a
col·laboradors i proveïdors en diferent material de
comunicació.
En aquest fullet us presentem les normes bàsiques
d’aplicació del logotip de la Diputació de Tarragona.
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Elements bàsics d’identificació: símbol i logotip

Marca: versió horitzontal

Marca: versió B/N

Marca: versió negatiu

Colors i tipografia corporatives

Pantone 314
Quadricromia: C 100 - M 5 - Y 14 - K 17
RGB: R 0 - G 131 - B 169
HTML: 0083A9

Negre

Quadricromia: C 0 - M 0 - Y 0 - K 100
RGB: R 0 - G 0 - B 0
HTML: 000000

The Sans
Regular, Light, Semi Light,
Extra Light, Semi Bold,
Bold, Extra Bold, Black

Normalització de la marca
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Marca: espai de reserva i mida mínima
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Diputació Tarragona
20 mm

El símbol i el logotip de la Diputació de Tarragona conformen la marca. El logotip sempre anirà acompanyat del símbol.
L’ús de les versions de la marca, dependrà de l’aplicació que volguem fer. La marca de la Diputació de Tarragona és monocroma. Sempre que l’aplicació ho permeti, la marca s’aplicarà en el color corporatiu Pantone 314, el qual s’ha de considerar com el
color principal.
El color negre és color complementari, s’utilitza en alguns casos per l’aplicació de la marca o per acompanyar a aquesta en
algunes aplicacions.
Per preservar la seva llegibilitat, cal respectar els espais mínims de reserva entorn de la marca.
A la web www.dipta.cat/imatgecorporativa podreu descarregar-vos la versió de la marca en el format més convenient.

