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Manual de Identidade Corporativa
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Este Manual de Identidade Corporativa responde aos criterios fixados na Orde do 7 de febreiro 
de 2008  (DOG nº 31, do 13 de febreiro de 2008), pola que se crea e regula o uso da marca 
“pescadeRías, ¿de onde se non?”.

O presente Manual de Identidade Corporativa recolle por tanto os elementos constitutivos da 
Identidade Visual de “pescadeRías, ¿de onde se non?”, e ten por obxecto a definición e 
regulamento dos usos e aplicacións da mesma.

Este é un documento de uso ineludible na aplicación dos elementos de identidade corporativa 
que nel se definen, dado o seu carácter normativo. Pero sobre todo, é un manual de consulta 
ao que se debe acudir para garantir o bo uso da imaxe gráfica de “pescadeRías, ¿de onde 
se non?”.

Como elementos constitutivos do manual establécense as pautas de construción e as 
aplicacións cromáticas da marca, así como as normas de convivencia con outros logotipos 
e identidades. 

O seguimento das pautas reunidas neste Manual sobre os usos permitidos e non permitidos 
de símbolo e logotipo, garante que non se distorsionará a imaxe da Identidade Visual de 
“pescadeRías, ¿de onde se non?”.

Tódalas reproducións que se fagan dos diferentes elementos do manual deberán ser sempre 
copia fiel do orixinal e das súas posibles versións, e haberán de producirse sempre coa mellor 
calidade que ofreza o soporte no que se plasmen, sexa impresión, en pantalla, etc.

As pezas non definidas neste Manual realizaranse respectando os criterios xerais e o estilo 
marcado por este.

O seu uso é obrigado para todos os departamentos da Consellería do Mar na definición de 
elementos gráficos de comunicación, así como para os provedores de soportes gráficos, 
como: publicistas, deseñadores gráficos, impresores, creadores audiovisuais, etc.
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Os produtos da pesca e o marisqueo am-
parados pola marca «pescadeRías, ¿de 
onde se non?» deberán cumprir as se-
guintes indicacións xerais:

1. So poderán ampararse baixo a marca 
os produtos da pesca e marisqueo fres-
cos ou preparados extraídos nas augas 
da plataforma continental situada entre as 
liñas que marcan a desembocadura do río 
Miño e do  río Eo, por titulares do permiso 
correspondente e polas embarcacións do 
Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 
que non realicen singladuras superiores 
a 24 horas, cuxos produtos se capturen 
con modalidades de pesca selectivas e 
cumplan co exposto no presente regula-
mento.

No presente regulamento teranse en con-
ta as seguintes definicións establecidas 
polo Regulamento (CE) nº 853/2004 do 
Parlamento Europeo e do Consello, de 29 
de abril de 2004, polo que se establecen 
as normas específicas de hixiene dos ali-
mentos de orixe animal:

«Produtos da pesca frescos»: os pro-
dutos da pesca sen transformar, enteiros 
ou preparados, incluídos os produtos 
embalados ao vacío ou en atmosfera mo-
dificada, que non se tiveran sometido a 
ningún tratamento distinto da refrixeración 

para garantir a súa conservación.

«Produtos da pesca preparados»: os 
produtos da pesca sen transformar que 
se tiveran sometido a unha operación que 
afecte á súa integridade anatómica, como 
evisceración, descabezado, corte en ro-
daxas, fileteado e picado.

Os grupos aos que pertencen as espe-
cies amparadas pola marca son:

• Moluscos
* Bivalvos
* Cefalópodos
* Gasterópodos

• Peixes
• Crustáceos
• Equinodermos
• Algas
• Antozoos

 
Non son obxecto do presente regulamen-
to os produtos da acuicultura nin os pro-
dutos da pesca procedentes de augas 
doces, agás especies eurihalinas (lam-
prea, anguía, angula) capturadas na pes-
ca marítima.

2. Contémplase no presente regulamento 
a posibilidade de producir produtos trans-
formados a partir de produtos da pesca 
e marisqueo frescos ou preparados certi-

Produtos acollidos
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ficados pola marca «pescadeRías, ¿de 
onde se non?», nos cales se poderá 
ostentar o logotipo da marca con algunha 
das seguintes lendas:

Producido con produto certificado 
«pescadeRías, ¿de onde se non?».

Fabricado con produto certificado 
«pescadeRías, ¿de onde se non?».

Produto transformado de especie 
certificada «pescadeRías, ¿de onde 
se non?».

ou calquera outra fórmula equivalente con-
venientemente autorizada pola Dirección 
Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación 
Tecnolóxica da Consellería do Mar.

Para iso garantirase a trazabilidade de di-
tos produtos certificados ao longo de todo 
o proceso de produción e comercializa-
ción.

Enténdese por «transformación» calque-
ra acción que altere sustancialmente o 
produto inicial, incluído o tratamento tér-
mico, o afumado, o curado, a madura-
ción, o secado, o marinado, a extracción, 
a extrusión ou unha combinación deses 
procedementos. Por «produtos da pesca 

transformados» enténdese no presente 
regulamento o seguinte: produtos trans-
formados resultantes da transformación 
de produtos da pesca ou da nova trans-
formación de ditos produtos transforma-
dos (Regulamento (CE) nº 853/2004).

3. Os produtos amparados baixo a mar-
ca deben cumprir con todos os requisitos 
que a lexislación vixente esixe, en especial 
os referidos ao tamaño mínimo así como 
os que se refiren ás licenzas para realizar 
a captura, periodos e zona de veda auto-
rizados, etc.

4. Os produtos acollidos a esta marca 
deben ser capturados como máximo 24 
horas antes da súa primeira venda.

5. As artes de pesca empregadas na 
extracción dos produtos acollidos serán 
aquelas que figuren como autorizadas 
pola lexislación vixente da Comunidade 
Autónoma galega e que se aproben polo 
Comité Certificador da Marca.

6. Os produtos deben ter un nivel de 
frescura extra, na primeira venda, confor-
me ao establecido no Regulamento (CE). 
2406/1996 do Consello, polo que se es-
tablecen normas comúns de comerciali-
zación para determinados produtos pes-
queiros.
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7. Os produtos deben manipularse con-
forme á lexislación sanitaria vixente e con-
servados mediante sistemas que garantan 
a súa inocuidade alimentaria e frescura 
desde o seu izado a bordo ou recolección 
ata a súa presentación na lonxa.

8. En todas as fases de comercialización 
o produto obxecto de certificación deberá 
presentar unhas condicións hixiénico-sa-
nitarias e de calidade (frescura, presenta-
ción, etc.) óptimas.

Para o caso concreto dos moluscos se 
garantirá que presenten as características 
organolépticas propias da frescura e via-
bilidade, incluidas a ausencia de sucieda-
de na cuncha, unha reacción adecuada 
á percusión e unha cantidade normal de 
líquido intervalvar.

9. Nos produtos da pesca e marisqueo 
frescos ou preparados amparados na 
marca non se empregará ningún tipo de 
conservante químico nin aditivo artificial.

10. Etiquetado

10.1. A marca, como selo de identidade e 
diferenciación dos produtos da pesca e o 
marisqueo, proporciona unha información 
adicional e non sustitutiva do etiquetado 

regulamentario dos produtos pesqueiros; 
non se poderá empregar a marca en pro-
dutos que non estean convenientemente 
etiquetados conforme á normativa vixen-
te sobre a identificación dos produtos da 
pesca, da acuicultura e do marisqueo, vi-
vos, frescos, refrixerados ou cocidos.

A etiqueta identificativa de uso obrigatorio 
establecida pola normativa vixente deberá 
ampliarse ata a primeira venda co nome 
da marca e o seu grafismo será según 
aparece  no presente Manual, así como 
a información requerida no presente regu-
lamento. No resto da cadena de distribu-
ción (a partir da primeira venda) a etiqueta 
identificativa de uso obrigatorio estableci-
da pola lexislación poderá ser ampliada 
coa información concerniente ao presente 
regulamento. Se non se amplía a etiqueta 
obrigatoria, a información requerida polo 
presente regulamento localizarase nunha 
etiqueta independente.

Na páxina 16 amósase o modelo de eti-
queta identificativa combinada que con-
templa a información esixida pola lexisla-
ción e os requisitos esixidos no presente 
regulamento para a primeira venda. O mo-
delo de etiquetas para o resto da cadea 
de distribución será aprobado pola Con-
sellería do Mar e ratificado polo Comité de 
Certificación da Marca.
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10.2. Na etiqueta da marca, ademais do 
que establece a normativa citada anterior-
mente, figurarán os seguintes datos:

a) Identificación da zona de captura: fara-
se constar a zona de captura empregando 
a opción correspondente:

Zona I. Vigo. Zona comprendida desde o 
paralelo que pasa pola desembocadura 
do río Miño ata o paralelo que pasa por 
punta Soavela.

Zona II. Pontevedra. Zona comprendi-
da desde o paralelo que pasa por punta 
Soavela ata o paralelo que pasa por punta 
Faxilda.

Zona III. Arousa. Zona comprendida desde 
o paralelo que pasa por punta Faxilda ata 
o paralelo que pasa por punta Sieira.

Zona IV. Muros. Zona comprendida desde 
o paralelo que pasa por punta Sieira ata o 
paralelo que pasa por punta Insua.

Zona V. Fisterra. Zona comprendida desde 
o paralelo que pasa por punta Insua ata o 
paralelo que pasa por cabo Touriñán.

Zona VI. Costa da Morte. Zona compren-
dida desde o paralelo que pasa por cabo 

Touriñán ata o meridiano que pasa por 
punta Langosteira.

Zona VII. A Coruña-Ferrol. Zona compren-
dida desde o meridiano que pasa por 
punta Langosteira ata o meridiano que 
pasa por cabo Prioriño.

Zona VIII. Cedeira. Zona comprendida 
desde o meridiano que pasa por cabo 
Prioriño ata o meridiano que pasa por 
cabo de Bares.

Zona IX. Mariña lucense. Zona comprendi-
da desde o meridiano que pasa por cabo 
de Bares ata o río Eo. 

No caso das reservas mariñas autorizadas 
pola Consellería do Mar ou figuras simi-
lares poderase completar a información 
anterior facendo referencia ás mesmas 
nunha tipografía cuxos caracteres teñan 
unha dimensión inferior.

b) Data de desembarco a porto ou entre-
ga en lonxa no caso do marisqueo a pé.

c) O logotipo da marca.

10.3. No caso de que os produtos acolli-
dos á marca e identificados conforme aos 
puntos anteriores, se traspasen a outras 
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caixas ou envases ou reciban algún tipo 
de manipulación por entidades distintas 
dos usuarios rexistrados, non poderá re-
producirse o logotipo identificativo da mar-
ca.

10.4. Queda prohibido o emprego, en ou-
tros produtos non amparados, de nomes, 
termos, expresións e signos, que pola súa 
similitude fonética ou gráfica cos protexi-
dos, poidan inducir a confusión cos que 
son obxecto desta regulamentación.

A defensa da marca «pescadeRías, ¿de 
onde se non?», a aplicación do seu re-
gulamento, a vixilancia do cumprimento 
do mesmo, así como o fomento e control 
da calidade do produto amparado, que-
dan encomendados á Consellería do Mar, 
no marco das respectivas competencias. 
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Elementos básicos da identidade1.

LOGOTIPO PRINCIPAL

APLICACIÓN DE LOGOTIPO RECOMENDADA EN GRÁFICAS PROMOCIONAIS
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Elementos básicos da identidade1.

LOGOTIPO PRINCIPAL - COR

LOGOTIPO PRINCIPAL - 1 TINTA, NEGRO

LOGOTIPO PRINCIPAL - 1 TINTA, BRANCO
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Tipografía2.

Helvética Neue 45 light

Helvética Neue 65 Medium

Helvética Neue 35 Thin

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890€&()*?¿!¡@

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890€&()*?¿!¡@

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890€&()*?¿!¡@

A marca rexistrada/logotipo «pescadeRías, ¿de onde se non?» ten as seguintes carac-
terísticas:

pesca: «Helvética Neue 45 light»  
(Interlineado e grosor retocados), caixa baixa.

deRías: «Helvética Neue 65 Medium» 
(Interlineado e grosor retocados), todos os tipos en caixa baixa excepto a R que vai en caixa alta.

Texto de apoio: ¿de onde se non?: «Helvética Neue 35 thin» 
(Interlineado e grosor retocados), caixa baixa. 
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Cores corporativas3.
Facilítanse aquí as conversións aos principais códigos cromáticos para a súa correcta aplicación nos 
distintos soportes:

• Tintas Pantone para soportes estucados e sen estucar.
• Valores CMYK para a súa impresión en cuadricromía. 
• Valores RGB e Web para utilización en medios dixitais.

PANTONE 3015 
CMYK: 85,54,21,3 
RGB: 35,106,149 
HEXADECIMAL: #236A95

PANTONE 801 
CMYK: 86,16,6,0 
RGB: 0,154,206 
HEXADECIMAL: #009ACE
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Convivencia con outras marcas4.
Nas diversas accións de comunicación en medios, daranse unha variedade de casos nos que a mar-
ca “pescadeRías, ¿de onde se non?” teña que convivir con outras marcas nun mesmo espazo. 
Estas marcas poderán pertencer a organismos públicos, institucións, ou entidades privadas. 

Nos Plans de comunicación que realicen os usuarios certificados pola marca, farase mención clara á 
marca pescadeRías así como a inclusión de logo cando proceda.

Nos casos nos que a marca pescadeRías vaia acompañada cos logotipos da Xunta de Galicia, o 
FEMP e a marca “Galicia”, a orde sería a que se amosa a continuación:

Tal como indica o manual de identidade da Xunta de Galicia*, o logotipo da Xunta de Galicia 
ocupará o lugar situado á esquerda, o espazo entre este e o seguinte logotipo será igual ao ancho do 
logotipo da Xunta de Galicia, o espazo entre os distintos logotipos será igual ao ancho do símbolo do 
logotipo da Xunta de Galicia.

Durante os anos 2021 e 2022, a tira de logotipos incluirá Xacobeo 2021 · 2022* tal como se amosa 
a continuación.

* Manual de identidade corporativa da Xunta de Galicia: https://www.xunta.gal/identidade-corporativa/descarga-do-manual

https://www.xunta.gal/identidade-corporativa/outras-marcas/xacobeo-21-22
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Convivencia con outras marcas4.
No caso da convivencia ca marca “pescaenverde” poderanse colocar en calquera posición, tanto 
en horizontal como en vertical pero sempre deberán estar un ao carón do outro.

pescaenverde

pescaenverde

pescaenverde

pescaenverde
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Autorización do uso do logo5.
Os produtos certificados deberán usar a marca rexistrada/logotipo «pescadeRías, ¿de 
onde se non?», só en conexión cos produtos  para os que estea certificada e producidos 
de completa conformidade coas condicións obrigatorias recollidas no regulamento do uso 
da marca.

A marca rexistrada/logotipo «pescadeRías, ¿de onde se non?», debe ser sempre obtida 
da Consellería do Mar. O logotipo «pescadeRías, ¿de onde se non?», deberá conter 
sempre a cor corporativa e formato que se recollen neste manual.

A Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica da Consellería do Mar 
determina o uso da marca rexistrada/logotipo «pescadeRías, ¿de onde se non?», e o seu 
uso é limitado ás seguintes organizacións:

• Entidades usuarias certificadas «pescadeRías, ¿de onde se non?».

• A entidade de certificación aprobada pola Consellería do Mar, que o poderá usar en 
comunicacións con outras sociedades comerciais promovendo as súas actividades de 
certificación, e nos certificados «pescadeRías, ¿de onde se non?» emitidos.

• Calquera outra organización baseada en acordos individuais, tales como os Formadores 
da Consellería do Mar aprobados, publicacións, etc.

Futuras variacións poden ser acordadas. As emendas teñen que facerse por escrito e 
requiren a aprobación da Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica da 
Consellería do Mar para ser validadas.

Previa á súa utilización todo o material promocional e de divulgación elaborado no marco 
do proxecto «pescadeRías, ¿de onde se non?», tanto pola propia marca como polas 
entidades usuarias da mesma ten que estar previamente autorizado e validado pola Dirección 
Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica da Consellería do Mar.
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Autorización do uso do logo5.
O procedemento a seguir para o uso da marca rexistrada/logotipo «pescadeRías, ¿de 
onde se non?», polas entidades e organizacións citadas anteriormente será o seguinte:

1. Solicitude de autorización para uso de logotipo da marca «pescadeRías, ¿de onde 
se non?» dirixida á Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica da 
Consellería do Mar mediante modelo oficial aprobado.

2. Autorización por parte da Consellería do Mar do/s uso/s de logotipo da marca 
«pescadeRías ¿de onde se non?» exclusivamente nos elementos e lugares que foron 
indicados no documento de solicitude.

3. Envío de logotipo da marca «pescadeRías, ¿de onde se non?» á entidade solicitante.

4. A entidade solicitante deberá enviar un exemplo gráfico dos elementos e lugares nos 
que se colocará o logotipo da marca «pescadeRías, ¿de onde se non?» para a súa 
aprobación  por parte da Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica 
da Consellería do Mar, antes da súa difusión e uso.
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Etiquetado6.
Etiquetado de primeiro nivel: lonxas e centros de venda autorizados.
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Etiquetado6.
Etiquetado de segundo nivel: Depuradoras, cetarias, distribuidoras e empresas de transforma-
ción. As empresas usuarias de segundo nivel poderán elaborar as etiquetas desde a aplicación de 
trazabilidade de pescadeRías, desde o seu propio sistema de xestión ou mediante o uso de etiquetas 
preimpresas.

O etiquetado de segundo nivel rexirase polo establecido no regulamento da marca e no presente ma-
nual, así como seguir o procedemento de autorización para uso de logotipo da marca «pescadeRías 
¿de onde se non?»

A Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica da Consellería do Mar debe aprobar 
o uso do logotipo da  marca «pescadeRías ¿de onde se non?» nas etiquetas empregadas polo 
usuario certificado ou en proceso  de certificación nos produtos certificados que comercialice, unha 
vez superada a auditoría de certificación.
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Etiquetado6.
Exemplo de etiqueta para empresa de transformación de produto.
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Etiquetado6.
Etiquetado individual
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As consultas relacionadas coa marca 
«pescadeRías, ¿de onde se non?» 
remitiranse á Dirección Xeral de Pesca, 
Acuicultura e Innovación Tecnolóxica da 
Consellería do Mar da Xunta de Galicia a 
través do seguinte enderezo electrónico:

pescaderiasdeondesenon.cmrm@xunta.gal

Revisión de manual realizada en outubro 2021


