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INTRODUCIÓN.

Este Manual de Identidade Corporativa responde
aos criterios fixados no Decreto 409/2009,
do 5 de novembro (DOG nº 227, do 19 de
novembro de 2009), polo que se aproba o uso
dos elementos básicos da identidade corporativa
da Xunta de Galicia, xa que nel se establecen as
normas de aplicación do símbolo e do logotipo
que conforman a imaxe corporativa institucional
do Goberno e da Administración da Comunidade
Autónoma de Galicia.
O presente Manual de Identidade Corporativa
recolle por tanto os elementos constitutivos
da Identidade Visual da Xunta de Galicia,
e ten por obxecto a definición e regulamento
dos usos e aplicacións do logotipo e do símbolo
corporativos da Xunta de Galicia.
Os elementos básicos desta identidade son:
o símbolo constituído polos elementos presentes
no escudo de Galicia e o logotipo corporativo
formado pola plasmación tipográfica da expresión
Xunta de Galicia.
Este é un documento de uso ineludible na
aplicación dos elementos de identidade
corporativa que nel se definen, dado o seu
carácter normativo. Pero sobre todo, é un manual
de consulta ao que se debe acudir para garantir
o bo uso da imaxe gráfica da Xunta de Galicia.

Como elementos constitutivos do manual
establécense as pautas de construción, o uso das
tipografías e as aplicacións cromáticas da marca,
así como as normas de convivencia con logotipos
e identidades pertencentes a outros entes e
organismos integrantes do sector público galego.
O seguimento das pautas reunidas neste Manual
sobre os usos permitidos e non permitidos
de símbolo e logotipo, garante que non se
distorsionará a imaxe da Identidade Visual da
Xunta de Galicia.
Tódalas reproducións que se fagan dos diferentes
elementos do manual deberán ser sempre copia
fiel do orixinal e das súas posibles versións,
e haberán de producirse sempre coa mellor
calidade que ofreza o soporte no que se plasmen,
sexa impresión, en pantalla, etc.
As pezas non definidas neste Manual realizaranse
respectando os criterios xerais e o estilo marcado
por este.
O seu uso é obrigado para todos os departamentos
da Xunta de Galicia na definición de elementos
gráficos de comunicación, así como para os
provedores de soportes gráficos, como: publicistas,
deseñadores gráficos, impresores, creadores
audiovisuais, etc.

CONTEXTO LEGAL
E ANTECEDENTES HISTÓRICOS.

O Decreto 178/2003, do 20 de febreiro, polo que
se aproba o código de identificación corporativa
da Xunta de Galicia, razoa que nunha sociedade
na que factores como o auxe da comunicación
e a identificación visual converteron a imaxe nun
referente de primeira orde, a Xunta de Galicia non
pode permanecer allea a esta realidade e, polo
tanto, persegue nas súas prioridades a dotación
de instrumentos que reafirmen a súa identidade
e faciliten a súa identificación polos cidadáns. ( )
Estímase que a imaxe corporativa ( ) implantada
en 1985 ( ) foi revelando problemas de lexibilidade
inherentes á súa propia construción formal ( ),
que aconsellan unha nova formulación da
devandita imaxe corporativa.
Ao longo dos sete anos transcorridos dende a
aprobación deste decreto, a nova imaxe oficial da
Xunta de Galicia foi implementada e foi acollida
e asumida con éxito pola cidadanía, de xeito que
na actualidade goza dun altísimo recoñecemento
entre a poboación galega.

Sen embargo, esta mesma implementación do
símbolo e do logotipo revelou algunhas deficiencias
derivadas fundamentalmente da diversidade de entes
e organismos que integran o sector público autonómico.
A multiplicidade de logotipos representativos da
administración autonómica xerados neste período
está a producir confusión e falla de identificación,
non ofrecendo así unha visión homoxénea na súa
proxección exterior, nas súas manifestacións externas
e na súa relación cos cidadáns.
No marco dun programa de imaxe institucional que
aspira a mellorar e unificar a proxección exterior
da Xunta de Galicia, vén de aprobarse o Decreto
409/2009, do 5 de novembro (DOG nº 227, do 19 de
novembro de 2009), polo que se aproba o uso dos
elementos básicos da identidade corporativa da
Xunta de Galicia, co obxecto de estandarizar o uso
da imaxe gráfica para que actúe como un elemento
de cohesión, moderno e homoxéneo, de doado
recoñecemento tanto para a cidadanía coma para
o resto de institucións.

A MARCA.

O Decreto 409/2009 do 5 de novembro
(DOG nº 227, do 19 de novembro de 2009)
establece o uso prioritario do logotipo da
Xunta de Galicia coa plasmación tipográfica da
expresión “Xunta de Galicia” fronte ao emprego
de logotipos pertencentes a entes públicos
autonómicos e mesmo ao uso da mesma
expresión unida á do nome das consellerías.

A utilización da marca da Xunta de Galicia
cos nomes das consellerías queda limitada
aos seguintes usos:

Nos apartados terceiro, cuarto e quinto
do capítulo segundo do nomeado Decreto,
así como no seu apartado segundo do capítulo
terceiro, regúlase o emprego da plasmación
tipográfica da expresión do nome das consellerías
e órganos dependentes delas, así como das
delegacións territoriais e xefaturas territoriais
dependentes destas.

No caso dos organismos e empresas públicas
dependentes das consellerías, o uso dos
logotipos propios destes entes xunto á imaxe
corporativa institucional da Xunta de Galicia
requirirá a autorización previa da Secretaría
Xeral de Medios.

1. Papelería oficial
2. Sinalización de edificios
3. Portada interior de publicacións específicas
das consellerías.

P7
Elementos Básicos de Identidade
Sección

1.1.1.
Nombre Pieza
Pieza

Formato /
A4 (210 x 297 mm)
Presidente /
Times cursiva 10 pt. Aliñación centrada. Caixa alta e baixa.
Nome Apelido Apelido /
Times Regular 10 pt. Aliñación esquerda. Caixa alta e baixa.

1

Xunta de
de Galicia
Galicia
Xunta
Manual de
de Identidade
Identidade Corporativa
Corporativa
Manual

Formato /
A4 (210 x 297 mm)
Presidente /
Times cursiva 10 pt. Aliñación centrada. Caixa alta e baixa.
Nome Apelido Apelido /
Times Regular 10 pt. Aliñación esquerda. Caixa alta e baixa.

Elementos
básicos
de identidade
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Elementos Básicos de Identidade

1.1.1.
Pieza

Formato /
A4 (210 x 297 mm)
Presidente /
Times cursiva 10 pt. Aliñación centrada. Caixa alta e baixa.
Nome Apelido Apelido /
Times Regular 10 pt. Aliñación esquerda. Caixa alta e baixa.

1.1
Marca
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1.1.1.
Símbolo.

O símbolo corporativo inscribe os elementos do escudo oficial
de Galicia nun rectángulo alzado. A súa cor remite á bandeira
de Galicia.

O símbolo corporativo débese utilizar sempre acompañado
do logotipo, salvo nos casos expresamente especificados
neste manual.

O símbolo corporativo é de uso exclusivo da Xunta de Galicia
e non substitúe ao escudo oficial que representa a Galicia.

P9

Xunta de Galicia
Manual de Identidade Corporativa

Elementos Básicos de Identidade

1.1.2.
Logotipo.

Para o logotipo corporativo “Xunta de Galicia” utilízase unha
tipografía creada ex profeso.

O logotipo corporativo débese utilizar sempre acompañado
do símbolo corporativo, salvo nos casos expresamente
especificados neste manual nos que se aplicará a versión a
unha soa liña.
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1.1.3.
Marca gráfica principal.

O símbolo e o logotipo constitúen o conxunto básico da
identidade corporativa da Xunta de Galicia, conformando
un todo harmónico e coherente.

A marca en negativo constrúese co símbolo con filete branco
e o logotipo en branco. Os elementos do interior do símbolo
son, SEMPRE, brancos.

Marca en positivo

Marca en negativo
Símbolo: filete branco
e elementos do interior
SEMPRE brancos.
Logotipo: branco
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1.1.4.
Marca gráfica. Variante.

A multiplicidade de aplicacións que precisa a identidade
corporativa da Xunta de Galicia require solucións específicas
con diferentes construcións.

A marca en negativo constrúese co símbolo con filete branco
e o logotipo en branco. Os elementos do interior do símbolo
son, SEMPRE, brancos.

Cando a composición o precise, poderá utilizarse a variante
da marca con aliñación centrada.

Marca en positivo

Marca en negativo
Símbolo: filete branco
e elementos do interior
SEMPRE brancos.
Logotipo: branco
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1.1.5.
Construción gráfica da marca.

0,35 a
1,25 a
0,45 a

4a

1,25 a

3a

0,75 a

3a

4a

0,7 a
1,3 a

P13

Xunta de Galicia
Manual de Identidade Corporativa

Elementos Básicos de Identidade

1.1.6.
Niveis xerárquicos da marca.

1

Primeiro nivel emisor.
Marca principal da Xunta de Galicia.

2

Segundo nivel emisor.
Xunta de Galicia + Consellería ou Delegación.

3

Terceiro nivel emisor.
Xunta de Galicia + Consellería ou Delegación +
Departamento.
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1.1.7.
Composición da marca.
Presidencia e Consellerías.

A utilización da marca da Xunta de Galicia cos nomes das
consellerías queda limitada aos seguintes usos:
1. Papelería oficial
2. Sinalización de edificios
3. Portada interior de publicacións específicas das consellerías.

As variacións de cor, positivo, negativo e transparente,
seguen as mesmas pautas da marca principal.
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1.1.1.
Pieza

Formato /
A4 (210 x 297 mm)
Presidente /
Times cursiva 10 pt. Aliñación centrada. Caixa alta e baixa.
Nome Apelido Apelido /
Times Regular 10 pt. Aliñación esquerda. Caixa alta e baixa.

1.2
Normas de utilización
da marca
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1.2.1.
Zona de protección
e redución mínima.

Para evitar que calquera outra imaxe gráfica invada visualmente
o símbolo e logotipo corporativos, disporase dun espazo ao redor
da marca no que non se deberá situar ningún elemento (textos,
debuxos, outros logotipos, etc.).
Como medida de referencia para crear este espazo de
seguridade tomarase a anchura do símbolo (a).

a

a

a

a

a

a
a

Redución mínima aconsellada para garantir a correcta
lexibilidade da marca e todos os elementos que a
conforman será:
- 26 mm de ancho na marca gráfica principal.
- 31 mm na variante de aliñación centrada.

a

a

a

a

Medios impresos >

Medios impresos >

26 mm

Medios dixitais >

31 mm

Medios dixitais >

120 px

145 px
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1.2.2.
Utilización cromática.
A marca sobre fondos
de cor corporativos.

Cando o fondo teña un grao
de saturación por debaixo do
40%, a marca irá en positivo.

Cando o fondo sexa
da mesma cor do símbolo
ou cun grao de saturación
entre 40-100%, a marca irá
en negativo: símbolo con
filete branco e elementos do
interior SEMPRE brancos.

Fondo: cian <40%

Fondo: negro <40%

Fondo: cian 40-100%

Fondo: negro 40-100%

Marca en positivo

Marca en negativo
Símbolo: filete branco
e elementos do interior
SEMPRE brancos.
Logotipo: branco
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1.2.3.
Utilización cromática.
Marca e fondos
en branco e negro.

Cando o fondo teña un grao
de saturación por debaixo do
40%, a marca irá en positivo.

Cando o fondo sexa
da mesma cor do símbolo
ou cun grao de saturación
entre 40-100%, a marca irá
en negativo: símbolo con
filete branco e elementos do
interior SEMPRE brancos.

Fondo: negro <40%

Fondo: negro <40%

Fondo: negro 40-100%

Fondo: negro 40-100%

Marca en positivo

Marca en negativo
Símbolo: filete branco
e elementos do interior
SEMPRE brancos.
Logotipo: branco
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1.2.4.
Utilización cromática.
A marca sobre fondos
doutras cores.

Cando os fondos sobre os
que se aplique a marca sexan
de cores claras ou cun grao
de saturación inferior ao 40%,
a marca irá en positivo.

Cando os fondos sobre os
que se aplique a marca sexan
de cores escuras ou cun grao
de saturación entre 40-100%,
a marca irá en negativo:
símbolo con filete branco
e elementos do interior
SEMPRE brancos.
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1.2.5.
Versións cromáticas
de uso restrinxido.

De xeito prioritario deberán
utilizarse as versións
nas cores corporativas.

Noutros usos, como certas
publicacións que requiran
ser impresas a unha ou dúas
tintas (serigrafía, offset de
baixo custo, etc.) a marca
poderá aplicarse noutras cores.
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1.2.6.
Usos incorrectos.

Na versión en cor, o símbolo
corporativo é cian 100%.
Os elementos interiores
do símbolo son, SEMPRE,
brancos.

Na versión en branco e negro,
o símbolo corporativo
é negro 100%. Os elementos
interiores do símbolo son,
SEMPRE, brancos.

Incorrecto

Correcto

Incorrecto

Correcto
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Usos incorrectos.

Cando o fondo sexa da
mesma cor do símbolo
corporativo ou cun grao de
saturación entre 40-100%

utilizarase a versión en
negativo: símbolo con filete
branco e elementos do
interior SEMPRE brancos.

Incorrecto

Correcto

Incorrecto

Correcto
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Usos incorrectos.

Nos usos da versión
transparente sobre fondos
de cor o símbolo levará
filete branco.

Os elementos interiores
do símbolo son, SEMPRE,
brancos.

Incorrecto

Correcto

Incorrecto

Correcto
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Usos incorrectos.

As diferentes construcións
da marca teñen unhas
proporcións e composicións
que, en ningún caso, deben
ser modificadas.

O tamaño e a separación
entre os diferentes elementos
da identidade, así como as
cores corporativas deben
manterse para cada versión.

Son elementos que poden
escalarse pero, en ningún
caso, modificar as súas
proporcións nin a composición.

Será considerado incorrecto
o uso de construcións con
consellería, dirección xeral
ou outros departamentos coa
versión do logotipo en caixa á
esquerda a dúas liñas.

Será considerada incorrecta
a aliñación caixa á dereita,
con ou sen consellería.

Será considerado incorrecto o uso de proporcións
en escala diferentes ao 100% horizontal e 100% vertical.
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1.1.1.
Pieza

Formato /
A4 (210 x 297 mm)
Presidente /
Times cursiva 10 pt. Aliñación centrada. Caixa alta e baixa.
Nome Apelido Apelido /
Times Regular 10 pt. Aliñación esquerda. Caixa alta e baixa.

1.3
Tipografía
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1.3.1.
Tipografías corporativas.

No logotipo “Xunta de Galicia”
utilízase unha tipografía
creada ex profeso.

Para o nome das consellerías,
direccións xerais e outros
servizos utilízase a tipografía
Helvetica Neue 55 Regular.

Para o nome e apelidos
do presidente, conselleiros
e altos cargos utilízase
a tipografía Times Regular.

Para o cargo do presidente,
conselleiros e altos cargos
utilízase a tipografía Times
Italic.

Caracteres tipográficos deseñados ex profeso
para o logotipo da Xunta de Galicia.

Helvetica Neue 55 Roman
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890€&()*?¿!¡@

Times Regular

Times Italic

Tipografía Helvetica Neue 55 Roman
(consellerías, direccións xerais,
outros servizos, nomes, cargos e enderezos)

Tipografía Times Regular
(Nome e apelidos do presidente,
dos conselleiros e altos cargos)

Tipografía Times Italic
(Cargo do presidente, conselleiros
e altos cargos)
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1.3.2.
Tipografías para uso interno.

A redacción de todos os documentos e formularios internos
farase en Helvetica Neue. A continuación detállanse os
diferentes grosores que se aconsella utilizar.

Helvetica Neue 45 Light
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890€&()*?¿!¡@

Helvetica Neue 65 Medium
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890€&()*?¿!¡@

Helvetica Neue 85 Heavy
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890€&()*?¿!¡@

Helvetica Neue 46 Light Italic
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890€&()*?¿!¡@

Helvetica Neue 66 Medium Italic
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890€&()*?¿!¡@

Helvetica Neue 86 Heavy Italic
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890€&()*?¿!¡@

Helvetica Neue 55 Roman
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890€&()*?¿!¡@

Helvetica Neue 75 Bold
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890€&()*?¿!¡@

Helvetica Neue 95 Black
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890€&()*?¿!¡@

Helvetica Neue 56 Italic
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890€&()*?¿!¡@

Helvetica Neue 76 Bold Italic
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890€&()*?¿!¡@

Helvetica Neue 96 Black Italic
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890€&()*?¿!¡@
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1.3.3.
Tipografía alternativa.

No caso de que non se dispoña da tipografía Helvetica,
pode substituírse pola Arial.

Arial Regular
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890€&()*?¿!¡@

Arial Regular Italic
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890€&()*?¿!¡@

Arial Bold
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890€&()*?¿!¡@

Arial Bold Italic
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890€&()*?¿!¡@
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1.1.1.
Pieza

Formato /
A4 (210 x 297 mm)
Presidente /
Times cursiva 10 pt. Aliñación centrada. Caixa alta e baixa.
Nome Apelido Apelido /
Times Regular 10 pt. Aliñación esquerda. Caixa alta e baixa.

1.4
Cor
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1.4.1.
Cores corporativas.
Paleta de cor e conversións/
códigos de cor para medios.

As cores corporativas
da Xunta de Galicia
extráense dunha paleta
de cor bicromática formada
por cian e negro. Cando
fose necesaria unha maior
profundidade ou

enriquecemento no uso
da cor nas distintas
composicións gráficas,
poderase empregar calquera
dos matices entre 90%
e 10% de cada unha destas
dúas cores.

Facilítanse aquí as
conversións aos principais
códigos cromáticos para a
súa correcta aplicación nos
distintos soportes:

Cian

Negro

Pantone /

Pantone /

Process Cyan

Process Black

100 0 0 0

0 0 0 100

0 158 224

000

#009EE0

#000000

RAL 5015

RAL 9005

CMYK /
RGB /

HTML /
RAL /

Tintas Pantone para soportes
estucados e sen estucar.
Valores CMYK para a súa
impresión en cuadricromía.
Valores RGB e Web para
utilización en medios dixitais
e valores RAL para rotulación.

CMYK /
RGB /

HTML /
RAL /
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1.4.2.
Cores presentes na marca.

Cian

Branco

Versión en cor

A expresión cromática
da identidade corporativa da
Xunta de Galicia conséguese
a través de tres cores:
- cian 100%
- negro 100%
- branco

Negro

Símbolo corporativo:
Na versión en cor,
o símbolo é azul cian 100%.
Na versión en branco e negro,
o símbolo é negro 100%.
Os elementos do interior son,
SEMPRE, brancos.

Negro

Logotipo:
O logotipo “Xunta de Galicia”
é negro 100%.

Branco

Negro

Versión en branco e negro
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