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LA MARCA

01

MARCA PRINCIPAL
Versió íntegra del logotip de ILLES
SOSTENIBLES amb els seus colors
corporatius.
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01

COLORS CORPORATIUS
Versió del logotip en color
i codi cromàtic.

C=20 | M=0 | Y=100 | K=0
R=222 | G=220 | B=0
#dddc00
C=50 | M=0 | Y=100 | K=0
R=149 | G=193 | B=31
#95c11e
C=60 | M=0 | Y=100 | K=28
R=95 | G=146 | B=34
#5e9221
C=90 | M=30 | Y=95 | K=30
R=0 | G=102 | B=51
#006532
C=0 | M=0 | Y=0 | K=100
R=0 | G=0 | B=0
#000000

4

Illes Sostenibles ı

MANUAL IDENTITAT CORPORATIVA

LA MARCA

01

LOGOTIP BLANC I NEGRE
Versió del logotip en blanc i negre
i valors d’escala de grisos.

C=0 | M=0 | Y=0 | K=30
R=198 | G=198 | B=198
#c6c6c5
C=0 | M=0 | Y=0 | K=50
R=157 | G=157 | B=156
#9d9c9c
C=0 | M=0 | Y=0 | K=75
R=100 | G=99 | B=99
#636362
C=0 | M=0 | Y=0 | K=90
R=60 | G=60 | B=59
#3c3c3b
C=0 | M=0 | Y=0 | K=100
R=0 | G=0 | B=0
#000000

5

Illes Sostenibles ı

MANUAL IDENTITAT CORPORATIVA

LA MARCA
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LOGOTIP EN NEGATIU I RESERVA D’ESPAI
Per a la versió en negatiu, la tipografía
s’inverteix de color, però l’imagotip
manté els mateixos colors i s’aplica un
filet blanc com a reserva d’espai, amb les
proporcions establerta la figura.

LOGOTIP EN POSITIU

LOGOTIP EN NEGATIU

RESERVA D’ESPAI
1/16 de la mida de la fulla més gran
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APLICACIÓ DEL LOGOTIP SEGONS EL FONS
S’aplicarà el logotip en positiu o en negatiu
segons sigui el color del fons sobre el que
s’aplica.
Utilizarem la versió en negatiu del logotip
per aquells fons que tenguin més d’un 50%
de negre.

30%

30%

40%

40%

50%

50%

60%

60%

70%

70%

80%

80%

90%
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DIFERENTS IDIOMES
Versions del logotip en:
català
espanyol
anglés
alemany
francès
italià
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CONVIVÈNCIA AMB ALTRES MARQUES

LA MARCA

01

ILLES SOSTENIBLES + GOIB

La marca ILLES SOSTENIBLES sempre es
situarà a dalt separada dels altres logotips.
La marca ILLES SOSTENIBLES sempre
anirà acompanyada del GOIB, a més,
pot anar acompanyada de la marca d’un
dels Consells Insulars, d’un Ajuntament o
d’ambdós.
RELACIÓ DE MIDES
L’alçada del logotip ILLES SOSTENIBLES
ha de ser equivalent a l’alçada del logotip
del GOIB, tal com es mostra a la gràfica.
Si s’ha d’acompanyar d’un altre logotip
(Consell, Ajuntament o ambdós), l’espai
ocupat per cadascun d’aquests, en
cap cas podrà superar el 80% de la
taca d’ocupació del logotip d’ILLES
SOSTENIBLES.

ILLES SOSTENIBLES + GOIB + CONSELL

CONSELL

ILLES SOSTENIBLES + GOIB + AJUNTAMENT

AJUNTAMENT

ILLES SOSTENIBLES + GOIB + CONSELL + AJUNTAMENT

CONSELL

AJUNTAMENT
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Tot el material gràfic haurà de fer servir papers i cartrons reciclats amb certificació ecològica,
totalment lliures de clor (TCF) o, al menys, papers i cartrons amb el certificat FSC (procedents
d’explotacions forestals controlades).
Els suports de senyalització, com a plaques, tanques i monolits, hauran d’estar fabricats
en materials 100% reciclables com el acer i l’alumini. Als casos que aquesta senyalització
s’emmarqui en un espai natural, s’utilitzarà fusta amb certificació FSC. Les tintes emprades
hauran de ser Eco-solvents i hauran de comptar amb la certificació GREENGUARD UL 2818,
(lliure de níquel).
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PAPER DE CARTA A4
En el cas de la papereria tots els logotips
es situaran alineats, equidistants i
respectant les proporcions establertes.

Alçada del logotip
ILLES SOSTENIBLES
18 mm

CONSELL

AJUNTAMENT

RELACIÓ DE MIDES
L’alçada del logotip ILLES SOSTENIBLES
ha de ser equivalent a l’alçada del logotip
del GOIB. Si s’ha d’acompanyar d’un altre
logotip (Consell, Ajuntament o ambdós)
l’espai ocupat per cadascun d’aquests
en cap cas podrà superar el 80% de
la taca d’ocupació del logotip d’ILLES
SOSTENIBLES.

MARGES
Superior: 10 mm
Inferior: 10 mm
Esquerre: 10 mm
Dret: 10 mm

ADREÇA
TIPOGRAFIA: Bariol Regular
MIDA: 10/12
COLOR: 100% negre

Parc Bit - C/Rita Levi, s/n
07121 Palma (Mallorca)
Tel +34 971 787 380

www.illessostenibles.travel

ADREÇA WEB
TIPOGRAFIA: Bariol Bold
MIDA: 10 pt
COLOR: 100% negre
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DOSSIERS PRESENTACIÓ VERTICAL A4
C=60 | M=0 | Y=100 | K=28
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S’aplicarà el logotip d’ILLES SOSTENIBLES
en la proporció establerta: l’alçada del
logotip ILLES SOSTENIBLES ha de ser
equivalent a l’alçada del logotip del
GOIB. Si s’ha d’acompanyar d’un altre
logotip (Consell, Ajuntament o ambdós)
l’espai ocupat per cadascun d’aquests
en cap cas podrà superar el 80% de
la taca d’ocupació del logotip d’ILLES
SOSTENIBLES.
Al cantó superior dret afegirem un altre
triangle, de la mateixa mida que el del
Govern, en posició invertida i d’un 80% del
verd principal (C=60, M=0, Y=100, K=28).

80%

ss
ille
w.

A la portada s’aplicarà el triangle del
govern segons el Manual d’Identitat
Corporativa del Govern de les Illes Balears,
aplicació de portades verticals (50% de
l’amplada).

ww

50 mm

PORTADA

ADREÇA WEB
TIPOGRAFIA: Bariol Bold
MIDA: 16 pt
COLOR: blanc

30 mm

DONEC PHARETRA INTERDUM
AUGUE NON ELEIFEND

30 mm

L’adreça web s’ubica sobre el triangle verd
en color blanc (tipografia Bariol Bold, 16
pt)
Es respectaran les tipografies establertes
en el MIC del GOIB.

ESPAI RESERVAT PER AL
CONSELL I/O L’AJUNTAMENT

15 mm

12

Illes Sostenibles ı

MANUAL IDENTITAT CORPORATIVA

PAPERERIA

02

DOSSIERS PRESENTACIÓ VERTICAL A4
PÀGINES INTERIORS

El marge superior de la caixa de text
principal ha de ser de 50 mm, i tots els
altres (inferior, dret i esquerre), de 30 mm.

ESPAI RESERVAT PER A LA
UBICACIÓ DE MARQUES O
LOGOTIPS
Marge superior: 20 mm
Marge esquerre: 30 mm

15mm

Marges

ESPAI RESERVAT PER AL
TÍTOL O LA SECCIÓ
Marge superior: 20 mm
Marge dret: 30 mm
Aliniació a la dreta

A la capçalera del document reservam
l’espai de l’esquerra per a marques o
logotips i el de la dreta, per a textos
addicionals com poden ser títols, seccions,
capítols, etc. Sempre deixant un marge
superior de 20 mm.
Al peu de pàgina es obligatori incloure
la paginació del document, aliniada a la
dreta deixant un marge inferior de 15 mm.
MARGES CAIXA DE TEXT
Superior: 50 mm
Inferior: 30 mm
Esquerre: 30 mm
Dret: 30 mm

ADREÇA WEB
TIPOGRAFIA: Bariol Bold
MIDA: 10 pt
COLOR: 100% negre

www.illessostenibles.travel

UBICACIÓ Nº DE PÀGINA
Marge inferior: 15 mm
Marge dret: 30 mm
Aliniació a la dreta
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DOSSIERS PRESENTACIÓ VERTICAL A4
PÀGINES INTERIORS
Tipografies corporatives

CONSELL

AJUNTAMENT

S’utilitzaran les tipografies establertes al
manual d’identitat corporativa del Govern
de les Illes Balears:
• BARIOL REGULAR (ATIPO)
• BARIOL REGULAR ITALIC (ATIPO)
• BARIOL BOLD (ATIPO)
Cos de texte
Bariol Regular 10 punts sobre 13
punts d’interliniat. Aliniat a l’esquerra
preferiblement justificat.
Títols
Bariol Bold 13 punts sobre 13 punts
d’interliniat.
En cas de necessitar establir més nivells
d’informació es pot fer combinant el cos
de lletra amb els diferents estils de la
tipografia corporativa:

LOREM IPSUM
LOREM IPSUM
LOREM IPSUM

LOREM IPSUM DOLOR
LOREM IPSUM DOLOR
LOREM IPSUM DOLOR
Lorem ipsum dolor
Lorem ipsum dolor
Lorem ipsum dolor

www.illessostenibles.travel

Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet
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DOSSIERS PRESENTACIÓ HORITZONTAL A4
PORTADA
80%

ADREÇA WEB
TIPOGRAFIA: Bariol Bold
MIDA: 16 pt
COLOR: blanc

ill
w.
l

ve
ra
s.t

e
bl

ni

te

os

s
es

L’adreça web s’ubica sobre el triangle verd
en color blanc (tipografia Bariol Bold, 16 pt)

ww

S’aplicarà el logotip d’ILLES SOSTENIBLES
en la proporció establerta: l’alçada del
logotip ILLES SOSTENIBLES ha de ser
equivalent a l’alçada del logotip del GOIB.
Si s’ha d’acompanyar d’un altre logotip
(Consell, Ajuntament o ambdós) l’espai
ocupat per cadascun d’aquests, en cap cas
podrà superar el 80% de la taca d’ocupació
del logotip d’ILLES SOSTENIBLES.
Al cantó superior dret afegirem un altre
triangle, de la mateixa mida que el del
Govern, en posició invertida i d’un 80% del
verd principal (C=60, M=0, Y=100, K=28).

C=60 | M=0 | Y=100 | K=28

30 mm

A la portada s’aplicarà el triangle del govern
segons el Manual d’Identitat Corporativa
del Govern de les Illes Balears aplicació de
portades horitzontals (50% de l’alçada).

50 mm

DONEC PHARETRA INTERDUM
AUGUE NON ELEIFEND

30 mm

Es respectaran les tipografies establertes en
el MIC del GOIB.
L’espai del cantó inferior dret queda reservat
per si s’ha d’afegir informació addicional o
altres logotips.

ESPAI RESERVAT PER AL CONSELL I/O L’AJUNTAMENT

15 mm
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DOSSIERS PRESENTACIÓ HORITZONTAL A4
PÀGINES INTERIORS
Marges
El marge superior i l’esquerre de la caixa de
text principal ha de ser de 50 mm, i l’inferior
i el dret de 30 mm.

PAPERERIA

02

ESPAI RESERVAT PER A LA
UBICACIÓ DE MARQUES O
LOGOTIPS
Marge superior: 20 mm
Marge esquerre: 50 mm

20 mm

ESPAI RESERVAT PER AL
TÍTOL O LA SECCIÓ
Marge superior: 20 mm
Marge dret: 30 mm
Aliniació a la dreta

15mm

A la capçalera del document reservam
l’espai de l’esquerra per a marques o
logotips i el de la dreta per a textos
addicionals com poden ser títols, seccions,
capítols, etc, sempre deixant un marge
superior de 20 mm.
Al peu de pàgina es obligatori incloure la
paginació del document, aliniada a la dreta
deixant un marge inferior de 15 mm.

30 mm

50 mm

www.illessostenibles.travel

15 mm

ADREÇA WEB
TIPOGRAFIA: Bariol Bold
MIDA: 10 pt
COLOR: 100% negre

UBICACIÓ Nº DE PÀGINA
Marge inferior: 15 mm
Marge dret: 30 mm
Aliniació a la dreta
MARGES CAIXA DE TEXT
Superior: 50 mm
Inferior: 30 mm
Esquerre: 50 mm
Dret: 30 mm
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PAPERERIA

02

DOSSIERS PRESENTACIÓ HORITZONTAL A4
PÀGINES INTERIORS
Tipografies corporatives
S’utilitzaran les tipografies establertes al
manual d’identitat corporativa del Govern
de les Illes Balears:
• BARIOL REGULAR (ATIPO)
• BARIOL REGULAR ITALIC (ATIPO)
• BARIOL BOLD (ATIPO)
Cos de texte
Bariol Regular 10 punts sobre 13
punts d’interliniat. Aliniat a l’esquerra
preferiblement justificat.
Títols
Bariol Bold 13 punts sobre 13 punts
d’interliniat.
En cas de necessitar establir més nivells
d’informació es pot fer combinant el cos de
lletra amb els diferents estils de la tipografia
corporativa:

LOREM IPSUM
LOREM IPSUM
LOREM IPSUM

LOREM IPSUM DOLOR
LOREM IPSUM DOLOR
LOREM IPSUM DOLOR

Vestibulum aenean suscipit
CONSELL

AJUNTAMENT

Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc consequat vehicula libero in pellentesque. Aliquam tempor tortor in mauris accumsan ullamcorper.
Duis tincidunt gravida tellus, convallis convallis nisl accumsan at. Phasellus vitae vulputate purus, sit amet mollis risus. In a ipsum feugiat, maximus arcu et,
hendrerit tortor. Etiam porta orci at neque pellentesque, semper lacinia felis varius. Ut commodo, erat non rutrum tristique, lorem turpis varius lectus, non ultrices
dui erat vel sem. Curabitur orci felis, pharetra at efficitur sit amet, maximus a felis.
Nullam ultricies, magna a pretium congue, nibh erat consectetur magna, in sollicitudin lectus enim a augue. In justo est, vestibulum quis mi placerat, vulputate
placerat lacus. Phasellus suscipit nulla et dui elementum, a tempus nibh porttitor. Proin dictum lectus nec sem posuere, eu rhoncus metus eleifend. Sed vel
vestibulum lorem, a ultricies dolor. Phasellus et neque tristique, aliquam nisi vel, rutrum nulla. Nulla convallis viverra massa, finibus ultrices arcu eleifend et.
Sed consequat dui et ex molestie, quis lacinia metus tempus. Sed et ipsum nec orci dignissim condimentum. Curabitur luctus diam a sapien efficitur placerat.
Suspendisse potenti. Fusce fringilla in sapien ut mollis. Proin at venenatis dui. Vestibulum nec ornare turpis. Nam facilisis, urna vel porttitor eleifend, diam ligula
eleifend est, vel tempus massa libero sit amet nulla. Curabitur diam nisl, malesuada a dictum eget, fermentum sed libero. Pellentesque auctor massa sed
ipsum pulvinar, quis tincidunt diam hendrerit. In risus velit, blandit eu orci at, elementum eleifend sapien. Fusce at nunc quis ipsum fermentum maximus. Cras
sagittis, orci ac faucibus convallis, mi tellus commodo metus, at condimentum diam purus tristique libero. Proin lectus sem, congue sed est eu, placerat ornare
ligula. Phasellus aliquam sollicitudin odio sit amet blandit. Cras tincidunt porta libero non molestie. Aliquam erat volutpat. Sed nec libero ultrices, pellentesque
ex vehicula, mattis justo. Proin efficitur sapien a bibendum commodo. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Donec posuere purus
sed elementum ullamcorper. Mauris quam libero, efficitur vitae tincidunt vel, pulvinar nec tellus. Donec purus ante, imperdiet eu lobortis sed, ultrices id massa.
•
•
•
•

Vivamus finibus elit non pharetra facilisis.
Duis nec eros suscipit, accumsan justo ut, porttitor augue.
Praesent sed odio vel odio aliquet rutrum efficitur ac tortor.
Integer ac ex et lectus cursus venenatis.

Nulla rhoncus feugiat vehicula. Vestibulum arcu neque, pellentesque quis porttitor nec, dapibus id sem. Quisque viverra est sed ultricies luctus. Maecenas dui
odio, finibus a elit eu, volutpat mattis velit. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Vestibulum eu ultricies est.
Vestibulum a cursus arcu, vel volutpat nulla. Vestibulum velit enim, pulvinar non justo non, varius faucibus tortor. In rhoncus imperdiet sagittis. Nullam in nulla
diam. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Maecenas vel enim nec leo laoreet ultricies at eu leo. Quisque sed
diam ac ante suscipit rhoncus id quis nulla.

www.illessostenibles.travel
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Lorem ipsum dolor
Lorem ipsum dolor
Lorem ipsum dolor
Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet
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ADREÇA WEB
TIPOGRAFIA: Bariol Bold
MIDA: 10 pt
COLOR: blanc

DÍPTIC A5
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Per a les portades dels díptics s’aplicarà
el triangle del govern segons la normativa
establerta per als anuncis publicitaris de
proporcions DIN (25% de l’amplada).

l

El logotip d’ILLES SOSTENIBLES en la
proporció establerta: l’alçada del logotip
ILLES SOSTENIBLES ha de ser equivalent
a l’alçada del logotip del GOIB. Si s’ha
d’acompanyar d’un altre logotip (Consell,
Ajuntament o ambdós) l’espai ocupat per
cadascun d’aquests, en cap cas podrà
superar el 80% de la taca d’ocupació del
logotip d’ILLES SOSTENIBLES.

03

MATERIAL GRÀFIC DE DIFUSIÓ

DONEC PHARETRA INTERDUM
AUGUE NON ELEIFEND

Al cantó superior dret afegirem un altre
triangle, de la mateixa mida que el del
Govern, en posició invertida i d’un 80% del
verd principal (C=60, M=0, Y=100, K=28).
La web www.illessostenibles.travel es situa
a sobre del triangle verd.
Aquí podeu veure alguns exemples
d’aplicació.

DONEC PHA INTERDUM
AUGUE ELEIFEND

ESPAI RESERVAT PER AL CONSELL I/O
L’AJUNTAMENT

ESPAI RESERVAT PER AL CONSELL I/O
L’AJUNTAMENT
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MATERIAL GRÀFIC DE DIFUSIÓ

TRÍPTIC 10X21

ADREÇA WEB
TIPOGRAFIA: Bariol Bold
MIDA: 9,5 pt
COLOR: blanc

ww

DONEC PHATRA
INTERDUM AUGUE
NON ELEIFEND

l

l

ve
ra
s.t

ve
ra
s.t

e
ibl

e
ibl

en

en

st

st

so

so

es

es

ill
w.

ill
w.

S’aplicarà el logotip d’ILLES SOSTENIBLES
en la proporció establerta: l’alçada del
logotip ILLES SOSTENIBLES ha de ser
equivalent a l’alçada del logotip del
GOIB. Si s’ha d’acompanyar d’un altre
logotip (Consell, Ajuntament o ambdós)
l’espai ocupat per cadascun d’aquests,
en cap cas podrà superar el 80% de
la taca d’ocupació del logotip d’ILLES
SOSTENIBLES.

ww

Per a les portades dels tríptics s’aplicarà
el triangle del govern segons la normativa
establerta per als anuncis publicitaris
de proporcions molt verticals (37,5% de
l’amplada).

03

DONEC PHATRA
INTERDUM AUGUE
NON ELEIFEND

Al cantó superior dret afegirem un altre
triangle, de la mateixa mida que el del
Govern, en posició invertida i d’un 80% del
verd principal (C=60, M=0, Y=100, K=28).
La web www.illessostenibles.travel es situa
a sobre del triangle verd.
Aquí podeu veure alguns exemples
d’aplicació.

ESPAI RESERVAT PER AL
CONSELL I/O L’AJUNTAMENT

ESPAI RESERVAT PER AL
CONSELL I/O L’AJUNTAMENT
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MATERIAL GRÀFIC DE DIFUSIÓ

03

ADREÇA WEB
TIPOGRAFIA: Bariol Bold
MIDA: 16 pt
COLOR: blanc

PORTADA Y CONTRAPORTADA
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A la portada s’aplicarà el triangle
del Govern segons el Manual
d’Identitat Corporativa del Govern
de les Illes Balears (50% de
l’amplada).
El logotip d’ILLES SOSTENIBLES
s’aplicarà en la proporció
establerta: l’alçada del logotip
ILLES SOSTENIBLES ha de ser
equivalent a l’alçada del logotip del
GOIB. Si s’ha d’acompanyar d’un
altre logotip (Consell, Ajuntament
o ambdós) l’espai ocupat per
cadascun d’aquests, en cap cas
podrà superar el 80% de la taca
d’ocupació del logotip d’ILLES
SOSTENIBLES.
Al cantó superior dret afegirem
un altre triangle, de la mateixa
mida que el del govern, en posició
invertida i d’un 80% del verd
principal (C=60, M=0, Y=100,
K=28).

www.illessostenibles.travel
ADREÇA WEB
TIPOGRAFIA: Bariol Bold
MIDA: 20 pt
COLOR: negre 100%

DONEC PHARETRA INTERDUM
AUGUE NON ELEIFEND

La web www.illessostenibles.travel
es situa centrada a la
contraportada. També es pot situar
a la portada sobre el triangle verd
en cas de no tenir disponible l’espai
de la contraportada.
ESPAI RESERVAT PER AL
CONSELL I/O L’AJUNTAMENT
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A5

A4

CARTELLS DIN
Per als cartells publicitaris s’aplicarà el
triangle del govern segons la normativa
que s’estableix per als anuncis publicitaris
de proporcions DIN (25% de l’amplada
en cartells verticals i 25% de l’alçada en
cartells apaïsats).
S’aplicarà el logotip d’ILLES SOSTENIBLES
en la proporció establerta: l’alçada del
logotip ILLES SOSTENIBLES ha de ser
equivalent a l’alçada del logotip del
GOIB. Si s’ha d’acompanyar d’un altre
logotip (Consell, Ajuntament o ambdós)
l’espai ocupat per cadascun d’aquests,
en cap cas podrà superar el 80% de
la taca d’ocupació del logotip d’ILLES
SOSTENIBLES.

DONEC PHATRA
INTERDUM AUGUE
NON ELEIFEND
Imusol sectiat aercid min re ellupolitta,
velitibersrutilope eum. Faceatem giature
roribusanis dolores dicitis doluptat.

DONEC PHARETRA
INTERDUM AUGUE
NON ELEIFEND
Imus, sectiat aercid min re ellupta tecest,
velitiberspe eum faceatem. Giature roribusanis
dolores dicitis doluptat. Velitiberspe eum
faceaature roribusanis dolore.

La web www.illessostenibles.travel, a la
part inferior dreta.
Per altres mides de cartells DIN, es faran
crèixer els elements proporcionalment.
Aquí podeu veure alguns exemples
d’aplicació.
ESPAI RESERVAT PER AL CONSELL I/O
L’AJUNTAMENT

www.illessostenibles.travel

ADREÇA WEB
TIPOGRAFIA: Bariol Bold
MIDA: 8 pt
COLOR: negre 100% o blanc segons sigui el color de fons
ESPAI RESERVAT PER AL CONSELL I/O
L’AJUNTAMENT

www.illessostenibles.travel

ADREÇA WEB
TIPOGRAFIA: Bariol Bold
MIDA: 15 pt
COLOR: negre 100% o blanc segons sigui el color de fons
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ROLLER VERTICAL
1000 mm x 2000 mm
S’aplica el triangle del govern segons
la normativa establerta per als anuncis
publicitaris de proporcions molt verticals
(37,5% de l’amplada).
S’aplicarà el logotip d’ILLES SOSTENIBLES
en la proporció establerta: l’alçada del
logotip ILLES SOSTENIBLES ha de ser
equivalent a l’alçada del logotip del
GOIB. Si s’ha d’acompanyar d’un altre
logotip (Consell, Ajuntament o ambdós)
l’espai ocupat per cadascun d’aquests
en cap cas podrà superar el 80% de
la taca d’ocupació del logotip d’ILLES
SOSTENIBLES.

DONEC PHARETRA
INTERDUM AUGUE NON

DONEC PHARETRA
INTUGUE NON ELEIFEND

La web www.illessostenibles.travel es pot
situar segons convengui al disseny. Amb
una ocupació mínima d’un terç de l’ample
del format.
Aquí podeu veure alguns exemples
d’aplicació.

ESPAI RESERVAT PER AL CONSELL I/O
L’AJUNTAMENT

www.illessostenibles.travel

ESPAI RESERVAT PER AL CONSELL I/O
L’AJUNTAMENT

www.illessostenibles.travel

ADREÇA WEB
TIPOGRAFIA: Bariol Bold
MIDA: 1/3 de l’ample del format
COLOR: negre 100% o blanc
segons sigui el color de fons
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TRASERA HORITZONTAL
S’aplica el triangle del govern segons la
normativa que s’estableix per a tanques
publicitàries de format 3x4 metres (50%
de l’alçada).
S’aplicarà el logotip d’ILLES SOSTENIBLES
en la proporció establerta: l’alçada del
logotip ILLES SOSTENIBLES ha de ser
equivalent a l’alçada del logotip del
GOIB. Si s’ha d’acompanyar d’un altre
logotip (Consell, Ajuntament o ambdós)
l’espai ocupat per cadascun d’aquests
en cap cas podrà superar el 80% de
la taca d’ocupació del logotip d’ILLES
SOSTENIBLES.
La web www.illessostenibles.travel es pot
situar segons convengui al disseny. Amb
una ocupació mínima d’un terç de l’ample
del format.
S’utilitzaran les tipografies establertes al
manual d’identitat corporativa del Govern
de les Illes Balears.

DONEC PHARETRA INTERDUM
AUGUE NON ELEIFEND
Praesent ac libero rhoncus tempor nunc pretium mi

www.illessostenibles.travel
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PHOTOCALL 4x3
Trama de repetició del Logo ILLES
SOSTENIBLES.
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PHOTOCALL 4x3
Trama de repetició del Logo ILLES
SOSTENIBLES + GOIB.
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PREMSA COLOR VERTICAL
Per a les premses, s’aplicarà el triangle
del govern segons la normativa que
s’estableix per als anuncis publicitaris de
proporcions DIN (25% de l’amplada).
S’aplicarà el logotip d’ILLES SOSTENIBLES
en la proporció establerta: l’alçada del
logotip ILLES SOSTENIBLES ha de ser
equivalent a l’alçada del logotip del
GOIB. Si s’ha d’acompanyar d’un altre
logotip (Consell, Ajuntament o ambdós)
l’espai ocupat per cadascun d’aquests
en cap cas podrà superar el 80% de
la taca d’ocupació del logotip d’ILLES
SOSTENIBLES.

DONEC PHATRA
INTERDUM AUGUE
NON ELEIFEND
Imusol sectiat aercid min re ellupolitta,
velitibersrutilope eum. Faceatem giature
roribusanis dolores dicitis doluptat.

S’utilitzaran les tipografies establertes al
manual d’identitat corporativa del Govern
de les Illes Balears.
Se situarà la web www.illessostenibles.
travel a la part inferior dreta.
Exemple:

ESPAI RESERVAT PER AL CONSELL I/O
L’AJUNTAMENT

www.illessostenibles.travel

ADREÇA WEB
TIPOGRAFIA: Bariol Bold
MIDA: 15 pt
COLOR: negre 100% o blanc segons sigui el color de fons
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ANUNCI OFICIAL BLANC I NEGRE
Se seguirà la pauta de composició per
a anuncis oficials del Manual d’Identitat
Corporativa del Govern de les Illes Balears.
Per aquest anuncis s’ha de fer ús del
logotip en negre del GOIB i el de blanc i
negre d’ILLES SOSTENIBLES.
El text s’ha de maquetar segons els
marges indicats en aquesta pàgina, dins
una caixa de text justificat i amb separació
de paraules a final de línia.
El cos de la tipografia ha de ser de 9pt
sobre 10 pt d’interliniat. Els titulars han
d’anar en Bariol Bold amb un cos de 12 pt.
La web www.illessostenibles.travel es
situarà a la part inferior dreta en Bariol
bold cos 12 pt
Exemple:

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET
Ut sit amet orci quis justo porttitor venenatis sed quis nunc. Nulla imperdiet urna eu libero viverra, interdum dictum erat sagittis. Duis at sem non
quam ullamcorper tincidunt non nec mauris. Morbi scelerisque eget velit in ornare. Ut facilisis felis aliquet dolor ornare, non commodo ex fringilla. Morbi facilisis dolor egestas neque faucibus aliquet. Maecenas pellentesque lacus vitae ex rutrum, id finibus nulla convallis. Nullam in elit
nec lacus euismod dapibus. Nam tristique diam vitae libero hendrerit, ac
dapibus arcu porta. Nullam at eros pulvinar eros volutpat blandit ac quis
magna. Sed et ullamcorper enim. Sed bibendum neque et malesuada
dictum. Praesent vel augue vitae magna varius accumsan id vel est. In
hac habitasse platea dictumst. Duis hendrerit dui sit amet auctor auctor.
Nulla vitae semper risus.
Nunc in ultrices felis. Quisque venenatis mi ex, faucibus blandit eros ultricies at. Suspendisse ut condimentum erat. Mauris congue tortor felis,
eget mollis nisi molestie ut. Suspendisse mi urna, ornare vitae sem vitae,
ullamcorper malesuada nunc. Phasellus in euismod lectus, quis congue
felis. Vestibulum aliquet augue id mauris viverra elementum. Nullam
arcu arcu, sodales sed imperdiet eu, convallis in magna. Donec tristique
mauris sit amet viverra lacinia. Etiam porta neque nec purus tristique,
at fringilla leo porttitor. Aenean lacinia pulvinar commodo. Maecenas
ligula justo, auctor quis tortor egestas, volutpat volutpat turpis. Praesent
placerat nisl id iaculis pellentesque.
Nullam varius commodo magna ut efficitur. Curabitur felis ex,
finibus et sapien et, lobortis rutrum augue.
ESPAI RESERVAT PER AL CONSELL I/O
L’AJUNTAMENT

www.illessostenibles.travel
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PREMSA APAÏSADA
S’aplicarà el triangle del govern segons la
normativa que s’estableix per als anuncis
publicitaris de proporcions molt apaïsades
(37,5% de l’alçada).
S’aplicarà el logotip d’ILLES SOSTENIBLES
en la proporció establerta: l’alçada del
logotip ILLES SOSTENIBLES ha de ser
equivalent a l’alçada del logotip del
GOIB. Si s’ha d’acompanyar d’un altre
logotip (Consell, Ajuntament o ambdós)
l’espai ocupat per cadascun d’aquests
en cap cas podrà superar el 80% de
la taca d’ocupació del logotip d’ILLES
SOSTENIBLES.

DONEC PHARETRA INTERDUM
AUGUE NON ELEIFEND
Praesent ac libero tempor nunc prum
•
•
•
•
ESPAI RESERVAT PER AL
CONSELL I/O L’AJUNTAMENT

Nulla at tellus sit amet diam vitae dui.
Proin suscipit nunc ac suscipit gravida.
Duis facilisis nisl a libero tempus fermentum.
Fusce sit amet velit turpisuctus ante.

www.illessostenibles.travel

S’utilitzaran les tipografies establertes al
manual d’identitat corporativa del Govern
de les Illes Balears.
La web www.illessostenibles.travel es
situarà a la part inferior dreta.

DONEC PHARETRA INTERDUM
AUGUE NON ELEIFEND

Exemples color i blanc i negre:

Praesent ac libero tempor nunc prum
•
•
•
•
ESPAI RESERVAT PER AL
CONSELL I/O L’AJUNTAMENT

Nulla at tellus sit amet diam vitae dui.
Proin suscipit nunc ac suscipit gravida.
Duis facilisis nisl a libero tempus fermentum.
Fusce sit amet velit turpisuctus ante.

www.illessostenibles.travel

ADREÇA WEB
TIPOGRAFIA: Bariol Bold
MIDA: 12 pt
COLOR: negre 100% o blanc segons sigui el color de fons
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Les falques de ràdio, siguin de la durada que siguin, hauran d’incorporar necessàriament un
tancament corporatiu.
En el cas de les falques que comuniquin la posada en marxa o en funcionament d’un projecte,
el tancament serà:
Un projecte finançat amb l’impost de turisme sostenible.
Illes Sostenibles
Govern de les Illes Balears
En el cas de falques més genèriques el tancament serà:
Illes Sostenibles
Govern de les Illes Balears
S’utilitzarà, preferiblement, la música corporativa del Govern de les Illes Balears.
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SPOTS TV I VÍDEOS

Tots els audiovisuals incorporaran, al final,
un encadenat al logotip d’Illes Sostenibles
sobre fons blanc, situat en la part central
de la pantalla i amb una alçada de 1/3 de
l’alçada de la pantalla.
Finalment, l’audiovisual tancarà amb la
composició del logotip del Govern de
les Illes Balears especificat al manual
d’identitat corporativa del GOIB, al seu
apartat “tancament per a vídeos”.
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Tancament del banner 300x300px

Tots els bàners hauran de tenir un
format animat (gif o html5) per tal de
poder incorporar un frame final, al qual
convisquin, centrats sobre un fons blanc,
el logotip Illes Sostenibles i el logotip
GOIB. El tamany dels logotips serà igual en
alçada i es situarà el del GOIB abaix, com a
tancament.

Tancament del banner 300x250px
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IMATGE PERFIL XARXES SOCIALS

La imatge del perfil de les xarxes socials
serà sempre l’imagotip (el símbol) de la
marca Illes Sostenibles.
El dinamisme de les xarxes socials
aconsellen aprofitar aquest fet per
canviar la foto de portada a mesutra
que es presenten nous projectes. Així
doncs, la foto de portada correspondrà a
una fotografia representativa del darrer
projecte presentat.

TWITTER 400 x 400 px

Malgrat això, en el cas que no hagi cap
projecte a presentar o no es vulgui
destacar un davant uns altres, s’utilitzarà
una imatge mosaic composta amb el
logotip de Iles Sostenibles, tal com mostra
la figura.

IMATGE PORTADA TWITTER 1500 x 500 px

FACEBOOK 180 x 180 px
IMATGE PORTADA FACEBOOK 820 x 312 px

INSTAGRAM 150 x 150 px
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SITES I MICROSITES
Els sites web seguiran les pautes generals
per a aquests suports de comunicació
establertes al manual d’identitat
corporativa del Govern de les Illes Balears.
El logotip d’Illes Sostenibles es situarà a la
part superior dreta de la capçalera, amb la
mateixa alçada que el logotip del GOIB, tal
com mostra la figura.
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SITES I MICROSITES
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SITES I MICROSITES
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PRESENTACIONS POWERPOINT
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S’aplicarà el logotip d’ILLES SOSTENIBLES
en la proporció establerta: l’alçada del
logotip ILLES SOSTENIBLES ha de ser
equivalent a l’alçada del logotip del
GOIB. Si s’ha d’acompanyar d’un altre
logotip (Consell, Ajuntament o ambdós)
l’espai ocupat per cadascun d’aquests
en cap cas podrà superar el 80% de
la taca d’ocupació del logotip d’ILLES
SOSTENIBLES.

es

Per a les presentacions de powerpoint
no s’aplica el triangle del govern, sinó el
logotip.

DONEC PHATRA
INTERDUM AUGUE NON
14/12/2018

Al cantó superior dret afegirem un altre
triangle, de la mateixa mida que el del
govern, en posició invertida i d’un 80% del
verd principal (C=60, M=0, Y=100, K=28).

ESPAI RESERVAT PER AL CONSELL
I/O L’AJUNTAMENT

L’adreça web s’ubica sobre el triangle
verd en color blanc (tipografia Bariol Bold,
16 pt)
Es respectaran les tipografies establertes
en el MIC del GOIB.

DONEC PHATRA INTERDUM AUGUE NON

Undest, is sam qui nestis dis dem auda volutat aperion
emporit ulparum ini am es maximaximi, seque voluptus
quidi officie ntiuntio occatur aut adita num re sam,
magnim quam neceperrum nus renem.

ESPAI RESERVAT PER AL CONSELL
I/O L’AJUNTAMENT

www.illessostenibles.travel
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TANCA DE SENYALITZACIÓ D’OBRES
FONS VERD
Pauta de composició per a tanques
tècniques o de senyalització d’obra.
S’aplica el triangle del Govern segons la
normativa que s’estableix per a tanques
publicitàries de format 3x4 metres (50%
de l’alçada).
S’aplicarà el logotip d’ILLES SOSTENIBLES
en la proporció establerta: l’alçada del
logotip ILLES SOSTENIBLES ha de ser
equivalent a l’alçada del logotip del
GOIB. Si s’ha d’acompanyar d’un altre
logotip (Consell, Ajuntament o ambdós)
l’espai ocupat per cadascun d’aquests
en cap cas podrà superar el 80% de
la taca d’ocupació del logotip d’ILLES
SOSTENIBLES.
La web www.illessostenibles.travel es situa
al cantó inferior dret. Amb una ocupació
mínima d’un terç de l’ample del format.

PROJECTE FINANÇAT AMB FONS
DE L’IMPOST DEL TURISME SOSTENIBLE

Lorem ipsum dolor sit
amet consectetur adipiscing
Pressupost: 527.000 €
Termini d’execució: 14 mesos

S’utilitzaran les tipografies establertes al
manual d’identitat corporativa del Govern
de les Illes Balears.

ESPAI RESERVAT PER AL CONSELL
I/O L’AJUNTAMENT

www.illessostenibles.travel
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TANCA DE SENYALITZACIÓ D’OBRES
FONS BLANC
Pauta de composició per a tanques
tècniques o de senyalització d’obra.
S’aplica el triangle del govern segons la
normativa que s’estableix per a tanques
publicitàries de format 3x4 metres (50%
de l’alçada).
S’aplicarà el logotip d’ILLES SOSTENIBLES
en la proporció establerta: l’alçada del
logotip ILLES SOSTENIBLES ha de ser
equivalent a l’alçada del logotip del
GOIB. Si s’ha d’acompanyar d’un altre
logotip (Consell, Ajuntament o ambdós)
l’espai ocupat per cadascun d’aquests
en cap cas podrà superar el 80% de
la taca d’ocupació del logotip d’ILLES
SOSTENIBLES.
La web www.illessostenibles.travel es situa
al cantó inferior dret. Amb una ocupació
mínima d’un terç de l’ample del format.

PROJECTE FINANÇAT AMB FONS
DE L’IMPOST DEL TURISME SOSTENIBLE

Lorem ipsum dolor sit
amet consectetur adipiscing
Pressupost: 527.000 €
Termini d’execució: 14 mesos

S’utilitzaran les tipografies establertes al
manual d’identitat corporativa del Govern
de les Illes Balears.

ESPAI RESERVAT PER AL CONSELL
I/O L’AJUNTAMENT

www.illessostenibles.travel
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PLAQUES
Totes les plaques identificatives seran
de format quadrat, aniran subjectes
directament a la paret i seguiran les
pautes generals per a aquest tipus de
suport establertes al manual d’identitat
corporativa del Govern de les Illes Balears.

PRAESENT AC LIBERO
RHONCUS TEMPOR NUNC
PRETIUM MI
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MONOLITS
Per a l’identificació de projectes finançats
amb fons de l’impost de turisme
sostenible, es podran fer servir monolits,
amb una alçada entre 2,5 i 3 metres.
Per tal que la informació sigui visible a
llarga distància i no quedi oculta per la
presència de persones davant el monolit,
els logotip d’Illes Sostenibles i el nom del
projecte es situaran a la part superior, tal
com mostra la figura.

PRAESENT AC LIBERO
RHONCUS TEMPOR NUNC
PRETIUM MI

PRAESENT AC LIBERO
RHONCUS TEMPOR NUNC
PRETIUM MI

Seran d’aplicació les normes establertes al
manual d’identitat corporativa del Govern
de les Illes Balears.
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