
MANUAL D’IDENTITAT CORPORATIVA 
DEL PLA DE DOCTORATS INDUSTRIALS



El Manual d’Identitat Corporativa recull tot els ele-
ments que constitueixen la Identitat Visual del Pla 
de Doctorats Industrials. Aquests elements són les 
pautes de construcció del logotip, la família de la 
tipografia i les diferents opcions cromàtiques de la 
marca. 

El Manual garanteix la unitat de criteris en la comu-
nicació i la difusió en els mitjans públics o xarxes 
socials. Aquest manual de normes gràfiques d’iden-
tificació visual és la guia en la qual han de basar-se 
totes aquelles persones que intervenen en el procés 
de realització de qualsevol disseny relacionat amb la 
imatge Doctorats Industrials.
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L’objectiu del Pla de Doctorats Industrials és con-
tribuir a la competitivitat i internacionalització de 
la indústria catalana, reforçar els instruments per 
captar el talent que genera el país i situar els futurs 
doctors en condicions de desenvolupar projectes 
d’R+D+I en una empresa.

En aquest sentit el logotip expressa gràficament un 
aspecte fonamental en el Pla: L’entorn dual, em-
presarial i acadèmic, expressat en  les dues icones 
entrellaçades. Una de les quals identificada amb les 
rodes dentades pròpies de l’àmbit industrials. 

1. La Marca



La marca del Pla de Doctorats Industrials és fona-
mentalment les dues paraules claus del Pla: Doctor-
ats + Industrials. 

Des de la tipografia o la separació de caràcters ha de 
facilitar la seva lectura en qualsevol context. 

El símbol expressa l’entorn dual, empresarial i 
acadèmic, expressat en les dues icones entrel-
laçades. Una de les quals identificada amb les 
rodes dentades pròpies de l’àmbit industrials. 

2. Construcció del logotip

   Símbol

   Logotip



El logotip pot presentar-se amb diferents formes, de 
forma senzilla, acompanyat del símbol dels Doctorats 
Industrials, acompanyat també per un lema “Docto-
ra’t en futur” o altres segons el target, i també es pot 
acompanyar amb la direcció web doctoratsindus-
trials.gencat.cat.
 

2. Construcció del logotip

doctoratsindustrials.gencat.cat

   Símbol + Logotip + Lema    Símbol + Logotip + Direcció Web

   Símbol + Direcció Web    Símbol + Logotip

   Símbol + Logotip + Lema
Versió Horitzontal

doctoratsindustrials.gencat.cat

   Símbol + Logotip 
Versió Horitzontal



Els colors dominants són dos: el blau Pantone 534 
i el verd Pantone 390. El color blau s’associa a la 
productivitat i crea la sensació de seguretat i confi-
ança en la marca. El verd, associat amb la salut i la 
tranquil·litat,  també es relaciona amb el creixement 
(=Recerca).

Per tant tots dos responen a la psicologia dels perfils 
d’empresa i recerca als que la marca de Doctorats 
Industrials es focalitza. 

3. Colors

PANTONE 534 C
Color values:
RGB 27 54 93 
HEX/HTML 1B365D 
CMYK 95 74 7 44

PANTONE 390 C
Color values:
RGB 181 189 0 
HEX/HTML B5BD00 
CMYK 27 0 100 3

Les variacions dels color responen a les necessitats 
gràfiques especifiques, segons el material utilitzat, la 
composició o el destí final.

3. Variacions de Colors



Els negatius de la marca es poden fer amb totes les 
variacions de colors i els dos Pantones corporatius.

3. Negatius



Variació de dos grisos amb 40% i 70% de grisos en 
l’escala CMYK.

3. Grisos



Dissenyada per Edgar Tolentino, Pablo Impallari i Ig-
ino Marini iKern. És una font de forma moderna i de 
fàcil lectura. 

DOSIS és una família molt simple, arrodonida, sans 
serif. Les variacions més lleugeres són minimalistes. 
Les variacions més gruixudes tenen més personali-
tat. El pes mitjà és agradable i equilibrat. 

El resultat general és una família de fonts neta i mod-
erna, i pot expressar una àmplia gamma de veus i 
sentiments. Inclou  7 pesos incrementals: ExtraLight, 
Light, Book, Medium, Semibold, Bold & ExtraBold.

4. Tipografia


