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1. INTRODUCCIÓ

Aquest Manual d’identitat corporativa de l’Ajuntament de Crevillent pretén ser 

mateix temps, ens ha de permetre establir les bases per a la seua posada al dia, 

marques, símbols o logotips 
institucionals de l’Ajuntament de Crevillent 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 Crevillent, pot determinar l’exercici de les 
accions jurídiques necessàries per a protegir i preservar la imatge corporativa de 

La implantació i consolidació d’aquesta identitat corporativa és tasca de tots i 
totes 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 

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 
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2. Imatge institucional
2.1.  Logotip

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

Versió amb línia única

21x

9x 9x3x

x x

x

x

x

Negre sobre blanc o colors clars 

Blanc sobre negre o colors foscos
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x

11x xx

x

x

x

2.1. Logotip

Versió amb línia doble

x
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2.2. Símbols

proporcions 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 

4x

7x

x

x

x

x 4x

7x

x

x

x

x

6



Versió en negre sobre fons clar Versió en blanc sobre fons fosc

2.2.1 Símbol 2020 
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Versió en color Versió en colors
metal·litzats

Versió en negre sobre
fons clar

Versió en blanc sobre
fons fosc
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2.3 Marca institucional 

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.

7x 21x x

3x

3x

x

x

x

7x

x

x

Versió horitzontal Versió vertical
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Versió horitzontal en blanc sobre colors foscos

Versió horitzontal en negre sobre colors clars
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Versió vertical en negre 
sobre colors clars

Versió vertical en blanc
sobre colors foscos
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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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Source Sans Pro.

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

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

AJUNTAMENT DE CREVILLENT
SOURCE SANS PRO BOLDSOURCE SANS PRO REGULAR

REGULAR

BOLD
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2.5 COLORS

Segons la RESOLUCIÓ de 3 de desembre de 1999, del conseller de Justícia i 

Aquests colors s’utilitzaran en les aplicacions i de la forma descrita en aquest 

complementaris es farà en les aplicacions que expressament es recullen en 

Preferiblement la marca s’utilitzarà sobre fons blanc, però si la situació ho 

s’utilitzarà el color negre o el blanc depenent de com siga de clar o fosc el 
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Versió vertical en blanc sobre fons de colors diferents
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HERÀLDIC RGB PANTONE

ATZUR

SINOPLE

GULES

SABLE PROCESS BLACK 2

PORPRA

CARNACIÓ

TERRA

OR

BLANC

2.5.1 Colors escut 
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HERÀLDIC RGB PANTONE

ATZUR

SINOPLE

GULES

SABLE PROCESS BLACK 2

PORPRA

CARNACIÓ

TERRA

OR

ARGENT

2.5.2  Colors escut metal·litzat
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2.6 Composició de la marca associada 
als noms de les regidories
Per a la combinació de símbol, logotip i el nom de cada regidoria, en la versió horit-
zontal de la marca, s’utilitzarà una línia horitzontal alineada amb el vèrtex del rombe 
de l’escut de Crevillent. Les denominacions de les regidories estaran escrites amb la 

del logotip i amb alineació centrada amb el logotip.

Regidoria d’Esports

21x

21 x4 x 2 x

x x

18



Regidoria d’Esports

Regidoria de Transparència

Regidoria de Participació Ciutadana

Regidoria de Sanitat i Consum

Regidoria de Drets socials i 
Desenvolupament Humà

Regidoria d'Habitatge i Mediació

Regidoria d’Informàtica i Telecomunicacions

Regidoria d'Atenció Ciutadana

Versió horitzontal + nom de la regidoria
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Regidoria de Medi ambient
 i Canvi Climàtic

Regidoria de Presidència i Relacions Institucionals

Regidoria de Festes

Regidoria d'Espais Públics

Regidoria de Serveis Públics

Regidoria de Govern Interior

Regidoria de Pedanies, Partides Rurals
 i  Agricultura

Regidoria d'Organització i Recursos Humans

Versió horitzontal + nom de la regidoria
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Regidoria d'Indústria, Comerç i Mercats

Regidoria de Bon Govern

Regidoria de Cementeris

Regidoria de Joventut

Regidoria de Serveis Jurídics
 i Responsabilitat Patrimonial

Regidoria d'Educació 

Regidoria d'Urbanisme

Regidoria de Benestar Animal

Versió horitzontal + nom de la regidoria
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Regidoria d'Economia Sostenible 
i Oportunitats

Regidoria d'Igualtat

Alcaldia

Regidoria de Protecció Ciutadana

Regidoria de Turisme

Regidoria de Cultura

Versió horitzontal i vertical + nom de la regidoria
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Regidoria de Espais PúblicsRegidoria d'Igualtat Alcaldia

Regidoria de Protecció CiutadanaRegidoria de Cultura Regidoria de Turisme

Versió vertical + nom de la regidoria
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Versió vertical + nom de la regidoria

Regidoria d'Economia
 Sostenible i Oportunitats

Regidoria de Festes

Regidoria d’Esports Regidoria de Drets socials 
i Desenvolupament Humà 

Regidoria de Transparència Regidoria de Participació Ciutadana

Regidoria de Pedanies,
Partides Rurals i Agricultura

Regidoria d'Organització 
i Recursos Humans
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Versió vertical + nom de la regidoria

Regidoria de Cementeris Regidoria d'Habitatge 
i Mediació

Regidoria d'Indústria,
Comerç i Mercats

Regidoria de Benestar Animal Regidoria de Joventut Regidoria de Serveis Jurídics
 i Responsabilitat Patrimonial

Regidoria de Sanitat
 i Consum

Regidoria d’Informàtica
 i Telecomunicacions
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Versió vertical + nom de la regidoria

Regidoria de Presidència
 i Relacions Institucionals

Regidoria de Serveis Públics Regidoria d'Urbanisme Regidoria d'Atenció Ciutadana Regidoria de Medi ambient
 i Canvi Climàtic

Regidoria de Govern Interior Regidoria de Bon Govern Regidoria d'Educació 
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Regidoria d’Economia i Hisenda

Regidoria d’Economia, Hisenda i CulturaEsports
Cultura

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 

podem separar amb una coma. 
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2.7 Composició de la marca associada 
als noms dels Grups Municipals

Grup Municipal L’Esquerra

Grup Municipal Popular 

Grup Municipal PSOE/PSPV 

Grup Municipal Compromís

Grup Municipal Ciudadanos

Grup Municipal VOX 
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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.

2.8 Composició de la marca associada 
a altres logotips

Regidoria d’esports
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Regidoria d’esports

Regidoria d’esports

Regidoria d’esports
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Per a la combinació de la marca amb altres logotips, en la versió vertical, s’util-
itzarà una separació igual al doble de l’amplada de la lletra m del logotip.
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Per a evitar resultats no desitjats en la utilització de la marca Ajuntament de Crevillent 
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.

3. Papereria i aplicacions bàsiques

80 mm

50
 m

m

Z
Z

Z

4 mm4 mm

4 
m

m
4 

m
m

        José José José
alcalde

JoséJoséJosé@Crevillent.es
tel. 0000000 - fax 0000000 - www.Crevillent.es

00000, s/n - 12540 Crevillent

Targeta personal horitzontal
Dimensions 80 x 50 mm amb un marge de 4 mm
Tots els elements centrats i separats entre ells amb una distribució vertical equidistant (z).

3. Papereria i aplicacions bàsiques
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Saluda

Dimensions 148 x 210 mm (A5)

5 mm

20 mm

15 mm

Saluda

José José José 
 En Crevillent, a      de             de 2020

segell

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis 
at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis 
dolore te feugait nullta facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut 
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Hoja O�cial (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 
a Source Sans 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

Carrer Major, 9 •  03330 Crevillent (Alacant) • tel. 96 540 1526  CIF P-030-5900-C • www.crevillent.es
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8 mm
6 mm

17 mm

17 mm 19 mm

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 
a Source Sans Pro d’11 punts, i s’alinearan a 

l’esquerra a partir de la A d’Ajuntament.

Tot anirà imprés en tinta negra.

Carrer Major, 9 •  03330 Crevillent (Alacant) • tel. 96 540 1526  CIF P-030-5900-C • www.crevillent.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 
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.

10 mm
6 mm

17 mm

20 mm 19 mm

Carrer Major, 9 •  03330 Crevillent (Alacant) • tel. 96 540 1526  CIF P-030-5900-C • www.crevillent.es
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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 

Minion Pro de 13 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

Carrer Major, 9 •  03330 Crevillent (Alacant) • •tel. 96 540 1526  CIF P-030-5900-C • www.crevillent.es
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Carpeta

Dimensions 323 x 228 mm

32
0 

m
m

450 mm

83%
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CARRER

LLUIS VIVES
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4. Altres símbols

Biblioteca Municipal:

Blanc i negre:

Color:

Arxiu Municipal:

Blanc i negre:

Color:

Interés Turístic Internacional:

Blanc i negre:

Color:

Centre Jove:

Blanc i negre:

Color:

Policia Local: UPCCA:

upcca:

Blanc i negre:

Color:
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upcca:


