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renovada para un 
tempo novo” 



1. OBXECTIVO _03

Esta actualización da nosa identidade corporativa busca ser un reflexo vivo dos nosos valores, 

das nosas crenzas e principios. Ao mesmo tempo, pretende configurarse como unha guía útil de 

aplicación da nosa imaxe para contribuír á súa correcta implementación e homoxeneización.

Unha organización 
renovada, ilusionante 
e actualizada, 
por dentro e por fóra
Máis un paso na nosa identidade
ILUSIÓN | GALIZA | XENTE | PAÍS | REXENERACIÓN



2. VISIÓN _04

Sermos capaces de transmitir con máis clareza, con máis forza, 

contundencia e iconicidade os nosos valores dun xeito gráfico 

e visual máis acorde coa nosa actual ollada sobre o mundo.

Unha imaxe máis aberta 
e modernizada, que parte 
da nosa historia para 
proxectar o noso futuro.



2. VISIÓN _05

Un paso 
adiante na 
mesma 
dirección
Ao longo destes anos a imaxe do BNG foi 

evolucionando e simplificándose para se adaptar 

aos novos tempos, e acadar unha coherencia entre 

a imaxe e os valores do Bloque Nacionalista 

Galego.  Este manual dá un  paso adiante na 

mesma dirección, ao pretender modernizar a nosa 

marca mais mantendo a nosa esencia.

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO



3.1. LOGOTIPO | APLICACIÓN PRINCIPAL _06

A estrutura do

logotipo que se amosa 

considérase a expresión 

principal e, sempre que se 

poida, será a aplicación 

para empregar. Neste 

manual amósanse outras 

versións válidas para 

distintos formatos ou 

limitacións de 

implementación.



3.2 ESTRUTURA _07

Mesmos
elementos
O logotipo continúa conformado por unha 

composición tipográfica coas propias siglas (bng), 

por un símbolo (bandeira nacionalista galega) e un 

descritor (nome completo). Neste apartado 

amósanse os elementos por separado. 

Nome

Símbolo

Descritor



3.3 RETÍCULA _08

O logotipo axustouse seguindo 

uns criterios de composición 

determinados, servíndose dunha 

retícula para proporcionar os 

pesos dos tres elementos e 

buscar o equilibrio e harmonía 

visual na composición. 11X

3X 3X

2X

4X

11X

xx

xx



3.4 ZONA DE SEGURANZA _09

O espazo que debe

ficar libre ao redor do 

logotipo equivale á altura 

da letra “n” do mesmo. 

Esta área de seguranza 

debe manterse e 

respectarse para garantir

a súa protección, 

lexibilidade e equilibrio. 



3.5 TAMAÑOS MÍNIMOS _10

Estes tamaños mínimos 

garanten que o logotipo 

(con e sen descritor) teña 

unha implementación 

óptima e lexíbel tanto en 

prensa como en dixital, 

en diferentes soportes.

Tamaño mínimo sen descritor

Tamaño mínimo con descritor

15mm 57px

30mm 113px



4. TIPOGRAFÍAS _11

Roboto é unha familia tipográfica openfont (de libre uso e descarga). A familia inclúe 

múltiples variantes (light, regular, bold) e foi seleccionada pola súa capacidade de 

transmitir moderninade e proximidade ao mesmo tempo.

ABCDEFGHILM
NÑOPQRSTUVXZ
abcdefghilmnñop
qrstuvxz
0123456789

ABCDEFGHILM
NÑOPQRSTUVXZ
abcdefghilmnñop
qrstuvxz
0123456789

Roboto Slab Light
 OPEN FONT

Roboto Slab Regular
OPEN FONT



4. TIPOGRAFÍAS _12

ABCDEFGHILM
NÑOPQRSTUVXZ
abcdefghilmnñop
qrstuvxz
0123456789

ABCDEFGHILM
NÑOPQRSTUVXZ
abcdefghilmnñop
qrstuvxz
0123456789

Roboto Light
 OPEN FONT

Roboto Regular
OPEN FONT



5. CORES _13

É preciso salientar que a cor azul das 

primeiras e más antigas versións do logotipo, 

é a que se recupera como opción preferente. 

As cores corporativas do bng son o azul 

(Pantone 284C) e o vermello (Pantone Rubine 

Red C). Neste apartado preséntanse as cores 

corporativas e a súa relación cos distintos 

códigos cromáticos: Pantone, cuatricomía, 

RGB e HTML.

PANTONE CMYK

RGB HTML

Pantone 284 C

Pantone Rubine Red C

C59 M17 Y0 K0

C0 M100 Y18 K3

R106 G173 B228

R202 G0 B93

6AADE4

CA005D

Galiza nas 
nosas cores



6.1 VERSIÓNS DO LOGOTIPO | POSITIVO _14

Logotipos en positivo
VERTICAL E HORIZONTAL_2 TINTAS



6.2 VERSIÓNS EN NEGATIVO _15

Logotipos en negativo
VERTICAL E HORIZONTAL_1 TINTA



6.3 VERSIÓNS EN ESCALA DE GRISES _16

Logotipos en escala de grises
GRIS: C 0% M 0% Y 0% K 40%



6.4 DERIVACIÓNS DE LOGOTIPO | LOCALIDADES _17

Logotipo localidades
DENOMINACIÓN CURTA



6.4 DERIVACIÓNS DE LOGOTIPO | LOCALIDADES _18

Logotipo localidades
DENOMINACIÓN LONGA



A Estrada

6.5 DERIVACIÓNS DE LOGOTIPO_AVATARES DIXITAIS _19

Avatares Dixitais
VERSIÓN NACIONAL E LOCALIDADES

Avatar BNG Nacional

Avatar BNG Localidades  



7.1 USO SOBRE DISTINTOS FONDOS _20

Uso do 
logotipo 
sobre outras
cores
Nestes exemplos comprobamos como o logotipo 

se utiliza na súa versión recomendada (2 tintas) 

cando o empregamos sobre fondos brancos. No 

resto de cores, empregamos a versión en negativo 

a unha tinta do logotipo, para evitar problemas de 

lectura no resto de elementos (bandeira + estrela).



7.2 USO SOBRE FONDOS FOTOGRÁFICOS _21

Uso sobre 
fondos 
fotográficos

Ao igual que no apartado 

anterior, o logotipo utilizarase na 

súa versión a 2 tintas sobre 

fondos fotográficos moi claros 

(gama brancos, crema, branco 

roto...). No resto de fotografías, 

buscarase sempre a zona máis 

escura e empregarase a súa 

versión en negativo para 

conseguir unha mellor 

visibilidade.



7.3 USOS INCORRECTOS _22

Deformación da marca Modificación de proporcións Modificación disposición elementos

Modificación das cores corporativas Uso de silueteado e sombras Modificación tipográfica descritor



8. APLICACIÓNS _23

Neste apartado amosamos como deben implementarse algunhas aplicacións 

básicas e como se relacionan os diferentes soportes cos elementos corporativos 

para que exista unha boa percepción da imaxe e o logotipo.

Minimalista, galega, 
actual, elástica, viva, 
nova, enérxica, 
transversal.
A nosa esencia en cada aplicación, 
en cada formato.



8.1 PAPELERÍA BÁSICA _24

Av. de Rodríguez de Viguri, 16
15703 Santiago de Compostela
Tel.: 981 55 58 50 | Fax: 981 55 58 50
_bng.gal



8.2 PAPELERÍA BÁSICA_B/N _25

Av. de Rodríguez de Viguri, 16
15703 Santiago de Compostela
Tel.: 981 55 58 50 | Fax: 981 55 58 50
_bng.gal



8.3 SOBRES _26

Av. de Rodríguez de Viguri, 16
15703 Santiago de Compostela
Tel.: 981 55 58 50 | Fax: 981 55 58 50
_bng.gal

Av. de Rodríguez de Viguri, 16
15703 Santiago de Compostela
Tel.: 981 55 58 50 | Fax: 981 55 58 50
_bng.gal



8.4 TARXETAS _27

Ana Pontón Mondelo
Portavoz Nacional do BNG
Tel.: 981 55 58 50 | Mov: 981 55 58 50
_bng.gal

falamos?



_28



8.5 MODELO PPT PARA PRESENTACIÓNS _29

Escribir aquí
título presentación
Subtítulo de
presentación

Título/ temática de
presentación 
SUBTÍTULO DE PRESENTACIÓN

| Modelo portada sen elemento fotográfico | Modelo portada con elemento fotográfico



8.5 MODELO PPT PARA PRESENTACIÓNS _30

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 

Subtítulo 1
Lorem 
ipsum 
dolor sit 
amet, con-
sectetuer 
adipiscing

| Modelo interior texto + subapartado | Modelo interior fotografía + destacado

| Elementos icónicos - temáticos para presentacións e cartaces



8.5 MODELO PPT PARA PRESENTACIÓNS _31

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 

Subtítulo 2
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.

Subtítulo 1

| Elementos icónicos - temáticos para presentacións e cartaces

| Modelo interior texto + foto | Modelo interior texto + subapartado 2



8.6 SINATURA ELECTRÓNICA _32

Ana Pontón Mondelo
Portavoz Nacional do BNG
Tel.: 981 55 58 50 | Mov: 981 55 58 50
_bng.gal    @aponton



8.7 DESEÑO BASE CARTELARÍA _33

Asemblea aberta
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetue

Lorem ipsum | 18:00 horas

máis info en: bng.gal

Lanzadeira xuvenil
Charla sobre innovación e emprego en Galiza

Lorem ipsum | 18:00 horas

máis info en: bng.gal

Lanzadeira xuvenil
Charla sobre innovación e emprego en Galiza

Lorem ipsum | 18:00 horas

máis info en: bng.gal

| Maquetación base para cartaces para unha edición sinxela e útil entre diferentes delegacións.



8.8 DESEÑO BASE PRENSA _34

Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetuer 
adipiscing



8.8 DESEÑO BASE PRENSA _35

Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetuer 
elit, sed

   bng.gal



8.9 DESEÑO BASE POSTS REDES SOCIAIS _36

Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetuer 
elit, sed

   bng.gal

Lorem ipsum 
dolor sit

   bng.gal



8.9 DESEÑO BASE POSTS REDES SOCIAIS _37

Lanzadeira xuvenil
Charla sobre innovación e emprego en Galiza

Lorem ipsum | 18:00 horas

Servizos públicos
Charla sobre a importancia do transporte público 

en Galiza, en Lorem ipsum | 18:00 horas



8.9.1 DESEÑO BASE LONAS _38



8.9.2 CHAPAS _39



8.9.3 CUBO PORTÁTIL _40

| Cubo decorativo e para actos 80x80cm



8.9.4 ATRIL E TRASEIRA _41



_428.9.5 ROLLUP 85x200cm
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roll-up-bng-85x200-b.pdf   1   30/05/2017   14:47:52



[ grazas ]


