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D’IDENTITAT
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TERMINOLOGIA BÀSICA
El símbol

El logotip

La marca corporativa

La marca “Obra Social Caixa Penedès” es compon de  
dos elements:
- El símbol en forma de quadrat amb tres dels quatre  

vèrtexs amb caire arrodonit, que emmarca l’element gràfic 
del gotim de raïm, és el principal signe d’identificació de 
la institució.

- El logotip representa el nom de l’entitat, combinant dues 
versions de la tipografia Helvetica Neue LT STD per destacar 
i diferenciar “Obra Social” de “Caixa Penedès”.

 
La marca corporativa és la composició entre el símbol  
i el logotip, i només es podrà fer servir tal com s’explica a  
continuació, sense utilitzar cap altre element gràfic o 
tipogràfic.



TIPOGRAFIA  
CORPORATIVA
La construcció del logotip s’ha format amb la tipografia  
Helvetica Neue LT STD en dues versions:

- Bold Condensed per a “Obra Social”
- Thin Condensed per a “Caixa Penedès”

Bold Condensed

Thin Condensed

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz



COLORS  
D’IDENTITAT
Es faciliten els codis de color establerts per a la  
reproducció dels elements d’identificació corporativa  
amb diversos mitjans de reproducció.

Tinta plana

Tinta plana

Tinta plana

Pantone 342 C

negre

70% negre

Quadricromia

Quadricromia

Quadricromia

C= 98
M= 0
Y= 72
K= 61

C= 0
M= 0
Y= 0
K= 100

C= 0
M= 0
Y= 0
K= 70

R= 0
G= 81
B= 56

R= 0
G= 0
B= 0

R= 111
G= 112
B= 114

RGB

RGB

RGB



REPRODUCCIÓ  
CROMÀTICA  
DE LA MARCA
La reproducció cromàtica de la marca es farà  
preferentment en verd/negre/gris. Com a alternativa,  
si l’aplicació ho requereix, es reproduirà en la versió 
verd/blanc o en monocromàtica negre o blanc.

verd/negre/gris

monocromàtica negre

verd/blanc

monocromàtica blanc



APLICACIONS  
DE LA MARCA SOBRE  
FONS DE COLOR
La marca es reproduirà preferentment en la versió  
policromàtica verd/negre/gris o sobre fons corporatius.

Sobre fons no corporatius, la marca haurà d’aplicar-se  
sempre sobre colors o imatges que garanteixin un contrast 
visual òptim, com ho mostren els exemples.

blanc 10% negre

100% negre 100% verd corporatiu

Colors corporatius

Colors NO corporatius Fons grisos

15% 30% 

35% 90% 



SISTEMA D’ESPAIS
(ÀREA DE RESPECTE)

La marca necessita un espai mínim per a la correcta  
identificació quan s’apliqui entre textos, fotografies o 
il·lustracions, amb l’objectiu d’assegurar-ne la  
independència visual de la resta dels elements gràfics.

2x

2x

2x

2x

x x

x x



SIGNATURA  
PUBLICITÀRIA
S’ha creat una signatura per donar identitat  
a les aplicacions publicitàries de l’Obra Social 
de Caixa Penedès a partir de la forma del 
símbol.

www.obrasocialcaixapenedes.com

Signatura sobre fons blanc

Signatura sobre fons negre o fotogràfic

Pastilla = 10% negre

Pastilla = blanca

Web o col·laboradors = 70% negre

Web o col·laboradors = 70% negre

Col·laboradors



www.obrasocialcaixapenedes.com

2x2x

6x

x

x x

x

xx

Col·laboradors

El mateix cos de  
lletra que el web  
(mínim: cos 5)

Marge mínim permès (x) i màxim permès (2x) segons el suport aplicat

www.obrasocialcaixapenedes.com

2x2x

6x

xx

xx

ESTRUCTURA  
DE LA SIGNATURA  
I SISTEMA D’ESPAIS
Espais establerts de la marca dins de 
l’estructura de la signatura i marges mínims i 
màxims permesos segons el suport aplicat.


