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##22   #Introducció

Aquest manual corporatiu recull de forma precisa 
quins elements  defineixen la identitat visual del grup 
SETZZE, l’objectiu principal és que la vessant comuni-
cativa escrita, en xarxes socials o en elements publici-
taris mantingui un fil d’identitat coherent i distingible, 
es tracta doncs d’una eina comunicativa bàsica que 
cal seguir i conèixer per tal de transmetre i informar 
uniformement.
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##22   #Normativa

L’imagotip, ha d’esdevenir el sím-
bol identitari de l’organització, els 
valors que s’han de promoure son 
els de respecte, empatia i compan-
yonia entre els membres i el seu 
entorn.

L’ús que se’n farà serà mantenint 
la tipografia, les proporcions i les 
transparències, i segons convingui 
s’utilitzarà en format imagotip o en 
la varietat d’isotip.

Imagotip
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##22   #Normativa

L’isotip, és part lletra i part gràfic, 
com que és tracta de la menor 
partícula que representa a l’orga-
nització, cal utilitzar-lo en format 
individual i solitari només en deter-
minades circumstàncies. L’ús que 
se’n farà, serà mantenint l’aspecte, 
les proporcions i les transparències.

Isotip
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##22   #Normativa

La vectorització en el mo-
ment de confecció de la 
imatge de la marca, per-
met mesurar i presevar 
les distancies exitents i 
garantir que se’n fa un ús 
adecuat quan es repro-
dueix o es representa.

Zona 
logo

Zona 
seguretat

3 x

49 x

21 x

5 x 7 x 5 x6 x 6 x14 x

17 x

x

18 x

Construcció de Marca

5



Manual Identitat Corporativa

##22   #Normativa

L’espai delimitat pels 
quatre topalls, simbolitza 
el buit mínim a respec-
tar per a que l’imagotip 
respiri

Marges
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##22   #Normativa

Les mides mínimes que 
poden prendre els dos 
elements , van lligades 
a la seva llegibilitat, per 
tant s’han de respectar 
sempre aquestes indi-
cacions. I tenir especial 
cura segons la tècnica 
reproductiva, com per 
exemple la confecció 
tèxtil, que els elements 
que representen siguin 
fidedignes al patró i mi-
des indicades

27m
m

21mm

21 mm

7 
m

m
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Mides mínimes
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##22   #Normativa

Dels colors corporatius 
aplicats sobre l’imago-
tip, se n’utilitza un (una 
sola tinta) i per tant no 
està previst la barreja ni 
alternativa dels colors 
en les diferents parts 
d’un mateix imagotip. 
És a dir, no n’està per-
messa la versió a dues 
tintes.

Sobre fons de colors no 
normalitzats. S’escollirà 
aquella que ofereixi el 
major contrast i, per 
tant, llegibilitat.

8

Colors Corporatius
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##22   #Normativa

9

En general el logotip no s’ha 
de col·locar sobre imatges, 
però si cal utilitzar-lo com 
a marca d’aigua, s’ha d’em-
prar en espais sense variació 
cromàtica i tenint cura que 
no s’esbaeixi en combinació 
amb el fons.

(A) - No encongir ni estirar
(B) - No deformar
(C) - No canviar mida de cap 
element
(D)- No variar la posició dels 
elements 
(E) - No afegir ombres
(F) - No inclinar [Alineació 
amb la lectura del docu-
ment o imatge]

(B)(A)

(D)(C)

(F)(E)
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##22   #Normativa
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En general el logotip no s’ha 
de col·locar sobre imatges, 
però si cal utilitzar-lo com 
a marca d’aigua, s’ha d’em-
prar en espais sense variació 
cromàtica i tenint cura que 
no s’esbaeixi en combinació 
amb el fons.

(A) - El logo te més linies de 
les que s’ha determinat al 
disseny

(B) - El logo no s’aprecía 
error de contrast

(C) - El logo està escapçat 
parcialement

(B)

(A)

(C)
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##33   #Identitat

Els colors corporatius, especial-
ment els de la segona i tercera 
filera, esdevindran tant referen-
cials, com l’imagotip.
El primer dels colors, fa al·lusió a 
l’asfalt que trepitgem, el segon 
al metall del que construïm els 
vehicles, el fúcsia, l’albergínia i el 
blau completen un quintet per 
contrastos.
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COLOR
HSB: 120º/6/12
CMYK:  76/64/62/80
RGB: 29/31/29
Lab: 11/-2/0
# 1d1f1d
PANTONE  419 C

COLOR
HSB: 58º/7/67
CMYK: 35/26/35/7  
RGB: 171/170/159
Lab: 70/-2/6
# abaa9f
PANTONE  414 C

COLOR
HSB: 336º/82/96
CMYK:  0/90/14/0
RGB: 244/45/126
Lab: 55/75/6
# f42d7e
PANTONE  2039 C

COLOR
HSB: 268º/59/24
CMYK:  93/100/39/50
RGB: 42/25/61
Lab: 12/15/-21
# 2a193d
PANTONE  4147 C

COLOR
HSB: 212º/70/86
CMYK:  73/41/0/0
RGB: 66/137/219
Lab: 56-3-50
# 4289db
PANTONE  279 C
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##33   #Identitat

El conjunt de Tipografies tria-
des, es complementen i son 
obligatories en l´ús que s’indica 
en cada capsa.

La dedicada al cos del text és la 
Montserrat, i s’utilitza per totes 
les escriptures llevat de la nú-
meració i el text del logo.

Les lletres del logo estàn prin-
cipalement representades per 
la font Sweet Home, llevat de la 
que conforma l’isotip.

Tota la numeració de la organit-
zació s’ha de representar fent 
servir la tipografia UK Number 
Plate, rendint un homenatge 
a l’afició i tradició britànica pel 
món del motor.
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Montserrat
Cos de text
Joc complet llevat de 
numeració
Tracking: 0 
Kerning: 0
Leading: 0

Sweet Home
Lletres logo
Majúscules i símbols
Tracking: 10
Kerning: 0 
Leading:0

Montserrat 
Thin
A B C D E F G H I J K L M N 
O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n
o p q r s t u v w x y z

A B C D E F G H I J K L M N 
O P Q R S T U V W X Y Z 
# / * - + _  { } [ ] ( ) 

UK Number Plate
Numeració
Tracking: -20
Kerning: 0
Leading: 0

UK NUMBER PLATE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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##44   #Aplicacions

La Gorra i el Clauer son ele-
ments que no poden faltar en 
organitzacions que desenvo-
lupen tasques amb vehícles i a 
cel obert.

Les gorres s’ofereixen en els tres 
colors de contrast i els elements 
bordats venen definits tal con 
s’observa a la imatge.

El clauer amb l’isotip i l’imago-
tip, està elaborat amb materials 
reciclats que simulen el cuir, 
duu un remat en metall. S’està 
treballant en incloure un xip 
gps al clauer i dotar-lo de capa-
citat de càrrega inhalambrica.
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##44   #Aplicacions

La tarja Spoter, és l’element ver-
tebrador i el sistema canalitza-
dor de les noves incorporacions 
al club (més encara en la fase 
captació)

Es tracta d’una tarja plàstica, 
que incorpora un codi Bidi (QR). 
El membre de l’agrupació la 
deixa a la lluna del vehícle, i en 
pren fotos, relacionant el codi 
amb la matrícula i les imatges.
.
El futur membre la recull i al 
escanejar-ne el codi, arribarà a 
la  web, on al introduïr la matri-
cula del seu cotxe, li oferirà les 
fotos que algun altre membre 
hagi pres.

La bossa és el primer element 
distintiu i que s’entrega als nou-
vinguts com a indumentaria 
del grup.
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##44   #Aplicacions

Les ampolles hermètiques de 
la organització cubiquen 999 
centimètres cúbics i s’ofereixen 
en els cinc colors representatius 
de l’organització.

Tot i que están elaborades 
en acer inoxidable, el tap de 
tancament llueix l’aspecte nu 
del metall barnissat. El cos de 
l’amplooa duu un tractament 
exterior de pintura antigrava, 
que procura un aillament tèr-
mic i la preservació a prova de 
cops mantenint  i preservant la 
imatge de la organització.
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##44   #Aplicacions

S’oferirà indumentaria en di-
versitat de talles i models per 
a dona, home i nens. Existeix 
també model de màniga curta.

Els colors a triar son els corpor-
tarius i els botons contrasten 
amb el color de fons de la cami-
sa.

Es llueix el logo bordat (en for-
mat isologo o imagotip, segons 
longitud de màniga) el fil sem-
pre serà d’un color contrastat 
amb el parell de colors de la 
camisa
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##44   #Aplicacions

Les plataformes socials, han de 
servir d’altaveu, i espai de mos-
tra però no com a hub, la web 
de la organització és la que ha 
de tenir aquest rol.

En tot moment s’intentarà 
dotar a les plataformes socials, 
dels matissos aspectuals, tals 
com la tipografia, els colors i el 
logo que representen a l’orga-
nització.
La web serà responsiva i oferirà 
una experiència d’usuari opti-
mitzada i depenent de l’aparell 
amb el que es realitzi el login.

19
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##55   #Glossari

Imagotip: Combinació del 
text i el símbol de la corpora-
ció.

Isotip: Es tracta del símbol o 
icona, també pot ser un mo-
nograma, que recull els valors 
de la corporació.

RGB: Representació del color 
mitjançant barreja additiva 
dels tres colors primaris (ver-
mell, blau i verd) utilitzat per 
a la representació en disposi-
tius basats en llum i en valors 
compresos entre 0 i 255.

Hex (#): Representació dels 
16 milions de colors que pot 
oferir el mode RGB, però en 
format hexadecimal, entre 0 
i F.

2
1

Is

Pantone: Carta de colors im-
presa que ofereix nom i for-
mula per a obtenir colors.

HSB: Representació del color 
basada en la percepció hu-
mana de la saturació, el matís 
i la brillantor.

Lab: Representació del color 
basat en tres eixos espacials 
de llum L(de blanc a negre), 
A  (de vermell a verd) i B (de 
groc a blau), amb la combina-
ció de tots tres es representa 
tot l’espectre visible

CMYK: Representació del 
color basada en la sostracció 
o absorció de la llum, normal-
ment emprat per a la impres-
sió, i es basa en la barreja de 
quatre pigments, groc, cian, 
magenta i negre.
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##66 #Futur

De cara a la següent versió 
(en el futur)

Es valorarà la possibilitat 
de crear un xat privat (o 
conjunt d’ells), integrats en 
una aplicació de missatge-
ria transversal, que faciliti la 
intercomuniació entre els 
membres de la organitza-
ció.
Es podria crear un xat ge-
neral per emetre avisos, i 
d’específics per a sortides, 
trobades, o esdeveniments

2
3

De cara a la següent versió 
(en el futur)

S’abordarà la viabilitat de 
crear un sistema de xat per 
veu, que permeti interac-
tuar amb la resta de con-
ductors i assistents, sense 
necessitat de estar en con-
tacte amb el terminal mò-
bil.
La idea preliminar es que 
s’activi per paraules clau, 
i que en la mesura de lo 
possible tingui capacitat 
‘interactuar amb el sistema 
d’àudio del vehicle.

De cara a la següent versió 
(en el futur)

S’implementarà un sis-
tema mapes lliures que 
mitjançant un sistema de 
de geoposició (GPS/GLO-
NASS/ Galileo / Beidou o 
QZSS) faciliti als assistents 
a algun esdeveniment de 
la organització, conèixer 
la ubicació de la resta de 
participants, per tal de no 
perdre cap assistent i que 
cadascú pugui conduïr al 
seu ritme. 



Manual Identitat Corporativa

##44   #Wireframe - I
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##44   #Wireframe - II
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