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Rede Galega de Biomateriais

A Rede Galega de Biomateriais está 
composta por varios grupos de investigación 
en biomateriais que deciden unirse para 
xerar sinerxias e poñer en común os seus 

coñecementos e recursos.

Deste xeito, as posibilidades de éxito nos 
seus campos de investigación e innovación  

increméntanse notablemente.
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A marca

A aplicación e usos da marca Rede Galega 
de Biomateriais debe seguir estritamente 
as indicacións contidas neste manual de 
identidade corporativa, co fin de dotar á 
mesma de representatividade, entidade 

propia e lexibilidade.

Son de especial importancia as directrices 
en canto a tipografías e gama cromática, 
aplicacións corporativas e convivencia con 

logotipos de outras entidades.
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O logotipo

O logotipo é a representación gráfica da marca. 
Engloba varios significados, entre eles a unión 
dos diferentes grupos de investigacion que 
compoñen a rede, as sinerxias que se poden 
xerar a partir desta unión, e tamén o carácter 

galego da rede. 

Tamén aparece representado o valor da 
comunicación entre os diferentes nodos da 
rede, xa que é un factor fundamental para poder 
alcanzar os obxectivos marcados, e o símbolo 
lembra tamén a unha estrutura molecular, moi 
relacionada cos grupos de investigación que 

forman parte da rede.

3



Versións do logotipo

Aplicación Principal

En función da aplicación que lle vaiamos a 
dar ao logotipo, este debe utilizarse na súa 
correspondente versión, de entre todas as que 

definimos a continuación.

Estas versións inclúen distintas composicións 
- vertical, horizontal - variacións na gama 
cromática para usar o logotipo sobre 
determinados fondos, aplicacións do logotipo en 
branco e negro e a unha soa tinta, e moitas más 
versión que manteñen a representatividade da 

marca en calquera situación.
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Versións do logotipo

Aplicación Vertical
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Versións do logotipo

Aplicación en positivo, negativo e sobre verde corporativo
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Versións do logotipo

Aplicacións sobre imaxes
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Versións do logotipo

Aplicacións sobre imaxes
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Versións do logotipo

Aplicación en castelán

Aplicación en inglés
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Usos erróneos

Versións do logotipo

MAL USO DAS CORES
CORPORATIVAS

COMPOSICIÓN E ESCALA
MAL EMPREGADAS

USO DA APLICACIÓN 
PRINCIPAL SOBRE IMAXES
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Tamaño mínimo de reprodución

Para preservar a identidade e representatividade 
da marca, o logotipo nunca será reproducido 
a un tamaño menor que os abaixo indicados, 
adaptados tanto á súa reprodución impresa 

coma aos seus usos en medios dixitais.

Deste xeito garantízase a sua completa 
lexibilidade, xa que o tamaño da tipografía 

permanece sempre por enriba dos 7 puntos.

IMPRESIÓN_ 22 milímetros de base

IMPRESIÓN versión negativo_ 25 milímetros de base

IMPRESIÓN versión sobre verde_ 25 milímetros de base

PANTALLA_ 125 pixeis de base

22 mm

25 mm

25 mm

125 px
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Tipografías

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ

1234567890

@%&?!

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ

1234567890

@%&?!

KHMER MN

regular bold

regular semibold
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVXYZ

1234567890

@%&?!

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVXYZ

1234567890

@%&?!

A tipografía utilizada para a construción da 
marca é KHMER MN. Trátase dunha fonte sen 
remate pero que tamén conta cun aspecto 
clásico e equilibrado, dotando á marca dunha 
interesante mistura entre modernidade e 
sobriedade que se identifica moito cos valores 

que pretende transmitir o logotipo.

Recoméndase o uso desta tipografía e a 
secundaria en pezas de comunicación, titulares, 
documentos asociados, e calquera acción 

publicitaria relacionada co proxecto.

A tipografía secundaria é TITILLIUM. Usaráse 
sempre que non sexa posible o uso da principal, por 
exemplo para crear un claim ou mensaxe asociada á 

marca. É a tipografía usada neste manual.

TITILLIUM
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Gama cromática corporativa

C = 61 M= 51 Y = 50 K = 19

C = 68 M= 18 Y = 28 K = 0

Cuatricromía

Valores en CMYK para uso en medios 
impresos: producción offset, periodicos, 

insercións publicitarias...
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Gama cromática corporativa

R = 101        G = 103        B = 104

R = 80        G = 166        B = 179

Modelo RGB

Valores en RGB para uso en medios dixitais: 
páxinas web, newsletter ou boletíns 

informativos, vídeos corporativos...
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Área de seguridade

Para preservar a entidade propia da marca Rede 
Galega de Biomateriais, o seu significado e o 
seu pregnancia como gráfico, existe un mínimo 
de espazo que se debe deixar libre cando se 
use a marca nun contexto de imaxes, textos, 
convivencia con outros logotipos ou masas de 
cor. Non se debe situar ningún outro elemento 

gráfico dentro desta área de seguridade.

Usaremos un valor relativo para definir esta área 
de seguridade, xa que os valores absolutos son 
ineficaces cando usamos a marca en pantallas 

ou fora do contexto da produción impresa.

x x/4 = área de seguridade

x/4 x/4

x/4
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Convivencia con logotipos de institucións financiadoras

A Rede Galega de Biomateriais é un proxecto 
financiado pola Conselleria de Cultura, Educación 
e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia. 

A marca deberá ir sempre acompañada do 
logotipo da Consellería, dos xeitos definidos 

neste manual de identidade.
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Convivencia con logotipos de institucións da rede

A Rede Galega de Biomateriais está composta 
polas seguintes institucións: Universidade de 
Vigo, Universidade de Santiago de Compostela, 
Instituto de investigación Biomédica de A 
Coruña, IBI Ourense - Pontevedra - Vigo, 

CIBER-BBN e IDIS. 

A convivencia do logo da Rede cos logos dos seus 
membros tamén débese axustar ao exposto neste  
manual corporativo, dándolle sempre máis peso 

visual ao logo da Rede nas comunicacións.
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Aplicacións corporativas

A continuación detallamos o deseño das 
aplicacións corporativas máis comúns para o 
proxecto. Nos arquivos adxuntos ao manual de 
identidade pódense encontrar estas aplicacións 
listas para o seu uso, en varias resolucións e 
calidades. Se fose necesaria a creación dalgunha 
aplicación diferente, debe facerse respectando as 
normas definidas no manual en canto a uso de 

logotipos, tipografías, tamaños, etc...
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Aplicacións corporativas

A4 Corporativo - portada
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Aplicacións corporativas

A4 Corporativo - páxina secundaria
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Aplicacións corporativas

Visualización A4
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Aplicacións corporativas

Cartel A3 sen imaxe

22



Aplicacións corporativas

Cartel A3 con imaxe
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Aplicacións corporativas

Visualización carteles
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Aplicacións corporativas

Plantilla presentación
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