Departament de Cultura, Patrimoni i
Educació

Protocol sobre les condicions d’ús del logotip
“MENORCA TALAIÒTICA Candidata Patrimoni Mundial”
I. Antecedents
Menorca disposa d’un patrimoni arqueològic que la fa única al món, fins i tot
diferent de la resta d'illes de l'arxipèlag balear, ja que la gran riquesa
arqueològica de Menorca està configurada per més de 1.500 béns d’interès
cultural catalogats, la qual cosa suposa més de dos BIC per quilòmetre
quadrat.
A fi de compondre una llista candidata a la declaració de la cultura talaiòtica de
Menorca com a patrimoni de la humanitat per part de la UNESCO, el Consell
Insular de Menorca presenta una selecció de vint-i-cinc béns representatius,
que mostren les diferents tipologies constructives i les de major qualitat
monumental de l’època.
La cultura talaiòtica s’identifica directament amb dues figures emblemàtiques:
els talaiots i les taules, dos tipus de jaciments abundants a l'illa de Menorca i
que representen com cap altre la cultura que és vol difondre i protegir. Per
aquest motiu el mateix logo d'aquesta candidatura és la representació d'una
taula.
El Consell Insular de Menorca, responsable institucional de la candidatura, ha
optat per la promoció, protecció i estudi d'aquesta riquesa arqueològica perquè
les generacions futures d’habitants i residents puguin continuar gaudint del
llegat espectacular del qual disposam avui.
La candidatura MENORCA TALAIÒTICA té com a objectiu final que tots els
ciutadans de Menorca se sentin representats per una cultura que va marcar el
futur de les següents generacions i que ha configurat el paisatge de la mateixa
illa.
II. Principals característiques del logotip
El logotip de la candidatura de MENORCA TALAIÒTICA a patrimoni mundial es
representa mitjançant la figura d'una taula talaiòtica, al costat de la qual hi ha el
text “MENORCA TALAIÒTICA Candidata Patrimoni Mundial”.
S’inclou en l’Annex I d’aquest protocol les grafies oficials del logotip en els
idiomes català, espanyol i anglès.
III. Utilització i finalitats del logotip
A) Usuaris i interessats en la utilització del logotip
Podran utilitzar el logotip “MENORCA TALAIÒTICA Candidata Patrimoni
Mundial” totes les persones, físiques o jurídiques, públiques o privades,
associacions i entitats sense ànim de lucre, fundacions, públiques o privades, i
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qualsevol entitat amb personalitat jurídica pròpia o sense que pretengui
col·laborar i/o contribuir amb les finalitats d’informació, amb la promoció
turística i comercial, amb la responsabilitat social, així com amb la difusió del
logotip realitzat per el Consell Insular de Menorca.
Els interessats en la utilització del logotip per alguna o algunes de les finalitats
que es descriuen posteriorment han d’acceptar el present protocol a través del
lloc web www.menorcatalayotica.info introduint les seves dades identificatives.
Això els permetrà la descàrrega del logotip en català, espanyol i anglès i
podran utilitzar-los tots tres de forma conjunta o indistintament.
S’inclouran enllaços d’accés directe als lloc web del Consell Insular de
Menorca, www.cime.es; de la Fundació Destí Menorca, www.menorca.es, i en
els webs dels ajuntaments que ho sol·licitin.
B) Usos del logotip “MENORCA TALAIÒTICA Candidata Patrimoni
Mundial”
El present protocol pretén establir els àmbits en els quals les persones o
entitats indicades en l’apartat anterior poden utilitzar el logotip.
a. Usos del logotip amb finalitats d’informació
Els usos del logotip amb finalitats d’informació es caracteritzen per:
a) Ser principalment il·lustratius.
b) No estar dirigits a la recaptació de fons
c) No ser utilitzats amb finalitats comercials.
L’ús del logotip amb finalitats d’informació es realitzarà des de la inclusió
d’aquest en les xarxes socials en les quals interactuen els interessats, en llocs
web, en documents no oficials i en qualsevol suport físic o no l’objecte del qual
sigui donar a conèixer la candidatura de MENORCA TALAIÒTICA a patrimoni
mundial.
L’obtenció dels logotips es realitzarà d’acord amb el que està previst en
l’apartat III.A del present protocol.
b. Ús del logotip amb finalitats de promoció turística, activitat comercial i
en el marc de la responsabilitat social
Els interessats en la utilització del logotip amb finalitats de promoció turística i/o
comercial podran utilitzar el logotip en l’etiquetatge dels seus productes, fullets,
publicitat, xarxes socials i la resta de suports, físics o no, que tenguin per
finalitat la promoció turística i/o la difusió de la seva activitat comercial.
Així mateix, els podran utilitzar en el marc de la responsabilitat social, entenent
per aquesta la càrrega, compromís o obligació que els membres d’una societat,
ja sigui com a individus o com a membres d’algun grup, tenen tant entre si com
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amb la societat en el seu conjunt. D’aquesta manera s’introdueix una valoració
a l’impacte que una decisió té dins la societat.
Els usuaris que s’adhereixin al present conveni podran col·laborar
conjuntament amb el Consell Insular en el desenvolupament de campanyes o
accions promocionals. Per això, remetran la corresponent petició al Consell
Insular amb una breu descripció de l’acció que pretenen, dels seus objectius i
dels mitjans necessaris. Un cop rebuda la petició, el Consell Insular la valorarà i
comunicarà a la persona interessada els termes en què es realitzarà la
col·laboració.
Les peticions que es rebin seran valorades pel Consell Insular per tal de
determinar les característiques i mitjans de col·laboració quant a la promoció i
repercussió que l’actuació preveu, sense que, en cap cas, suposi una despesa
econòmica.
c. Usos del logotip en el marc de les administracions públiques i
organismes dependents o autònoms de l’Administració
Les administracions públiques, així com els seus organismes dependents o
autònoms, podran subscriure el present protocol o, si no, un conveni a l’objecte
de donar la major difusió possible de la candidatura que es promou i de les
finalitats que s’indiquen en el present document. A aquest efecte, inclouran en
la seva documentació l’esmentat logotip i en promouran l’ús entre les entitats
existents en el seu àmbit territorial i competencial.
Les administracions que subscriguin el present protocol designaran una
persona per coordinar, juntament amb el Consell Insular, les accions i
adhesions al protocol i realitzaran un seguiment de l’ús que es realitza en el
seu àmbit territorial del logotip “MENORCA TALAIÒTICA Candidata Patrimoni
Mundial”.
IV. Subscripció de convenis
Tant el Consell Insular com qualsevol dels interessats als quals es refereix
l’apartat III.A podran sol·licitar al Consell Insular la subscripció d’un conveni de
col·laboració amb l’objectiu d’intensificar l’ús del logotip i la incidència en
aspectes de promoció turística i activitat econòmica.
V. Incidència del logotip
Atès que una de les principals finalitats del present protocol és la informació
relativa a “MENORCA TALAIÒTICA Candidata Patrimoni Mundial”, és
necessari establir mecanismes per conèixer quina ha estat la repercussió de la
utilització del logotip per les persones i entitats adherides al present protocol.
En aquest sentit el Consell Insular podrà sol·licitar a les persones adherides
informació sobre com i on s’ha utilitzat el logotip, si creuen que ha repercutit o
no en la seva activitat econòmica, etc. En cap cas, la informació sol·licitada
serà de caràcter econòmic.
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VI. Responsabilitat
Totes les entitats que utilitzin el logotip “MENORCA TALAIÒTICA Candidata
Patrimoni Mundial” per a les finalitats especificades en el present document
hauran d’acceptar les responsabilitats següents:
a) Respectar les previsions que es contenen en el present protocol o, si
s’escau, en el conveni que se subscrigui.
b) El Consell Insular podrà exigir la retirada del logotip dels productes o
publicitat que realitzi l’entitat si és contrària als valors que representa
l’esmentat logotip.
c) Qualsevol altre que pugui ser conseqüència d’un ús irresponsable o
contrari als principis de “MENORCA TALAIÒTICA Candidata Patrimoni
Mundial”.
VII. Informació i assessorament
Els interessats podran sol·licitar informació o aclariments sobre la compatibilitat
del logotip amb la seva activitat o sobre els usos que en puguin fer mitjançant
cultura@cime.es o al telèfon 971.36.07.93.
Els interessats en la utilització del logotip “MENORCA TALAIÒTICA Candidata
Patrimoni Mundial” podran sol·licitar l’assessorament del Consell Insular en l’ús
d’aquest i compatibilitzar-lo amb els seus propis logotips o marques.
VIII. Publicitat de les adhesions
El Consell Insular es reserva el dret a publicar la relació d’empreses usuàries
del logotip i a informar-los dels esdeveniments i actes que s’organitzin en
relació amb el coneixement de la candidatura de MENORCA TALAIÒTICA a
patrimoni mundial de la UNESCO.
Per poder complir aquest apartat els interessats que s’adhereixin al protocol, en
el moment de l’adhesió, inclouran una adreça de correu electrònic, a la qual es
remetrà la informació sobre els esdeveniments i actes que s’organitzin.
IX. Vigència
El present logotip serà utilitzat únicament i exclusivament durant el transcurs de
la presentació de la candidatura de Menorca a patrimoni de la humanitat de la
UNESCO, per la qual cosa totes les entitats, societats, persones o qualsevol
altre que n’hagi fet ús cessaran d’emprar-lo quan acabi aquest procés.
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