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1 ntroducció 

Davant la necessitat concreta de comunicar les obres municipals als ve'ins i ve'ines de 

Barcelona i informar-los sobre les actuacions que s'hi fan, s'utilitzaran les Iones d'obra 

com a nova plataforma de comunicació. 

S'aprofiten aquests tancaments d'obra coma elements d'informació al ciutada, creant 

una nova estetica ordenada i visual de l'actuació. lgualment, també es busca mi llorar 

la percepció de les obres, donant informació útil de cada una d'elles i comunicant

ne els beneficis. 

Aquest document ha de ser una eina practica i que actu"i de referencia obligada per 

a les persones que facin o intervinguin, d'alguna manera, en el disseny i/o producció 

de les Iones. D'aquesta manera, assolirem una identitat corporativa coherent, i alhora, 

comunicarem la informació necessaria per a tots els ciutadans i ciutadanes. 

Tots els detalls tecnics pera la correcta aplicació de la lona es podran trabar al manual 

de qual itat d•obres. 
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Objectius 

1 Millorar la imtage de les obres: Augmentar la SEGURETAT, el CONTROL i 

I'EST~TICA d'aquestes. 

2 Unificar el ti pus de tancament de les actuacions per tal d'ordenar visualment la 

presencia d'obres liderades per I'Ajuntament. 

3 Aconseguir una plataforma d'informació en la propia obra pensant en el ciutada. 
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Descripció i ambit d'aplicació 

En aquel les obres en les que s•utilitzi la tanca metal·lica mallada, transparent, portatil 

amb peus de formigó i de mides aproximades de 3,50 m. d•amplada i 2m. d•al~ada 

(ex. ti pus "Rivisa") s•instal-laran les Iones. 

Aquestes Iones podran tenir dues al~ades: 1,60 m. i 1,20 m. De manera estandard 

s•utilitzara la lona de majar al~ada i pera aquells casos en que s•hagi d•evitar 1•efecte 

"túnel", així com pera facilitar la visibilitat de 1•obra, s•utilitzara la lona de menor 

al~ada. Sobre la tanca es col·locara un tub de color groc de polietile. 

Ambit d'aplicació 

l. Tots els operadors municipals que executin obres a la ciutat de Barcelona. 

2. Tata obra que requereixi el ti pus de tanca d'obra metal·lica (ti pus "Rivisa"). 

Queda exclos: 

• Obres fora del case urba (ex. ctra. de Collserola) 

• Obres de les companyies de serveis 
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Estructuració informativa 

s•ha dissenyat una estructura polivalent basada en moduls de 10 x 10 cm. que permet 

poder adaptar el contingut de la lona als diferents requeriments informatius de !'obra. 

Així, trobem 10 tipologies de lona pera que cada operador escolleixi la/les Iones que 

millar s•adapten a les seves necessitats: 

l. General 

2. Operadors municipals 

3. 1 nformativa generica 

4. 1 nformativa concreta 

5. 1 matge virtual 

6. Localització punts d•interes 

7. Afectació comercos 

8. Localització accessos obra 

9. Constructor 

10. Amb finestra 
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Eix conceptual 

Com a eix vertebrador de la comunicació d'obres, ens apropiem d'una expressió 

col·loquial i propera pera tots els barcelonins. 

Barcelona és un referent internacional, i per seguir sent-ho, necessita 

actualitzar-se dia a dia. Aixo no seria possible sense la implicació i comprensió 

de tots els seus ciutadans i ciutadanes, per aixo, entre tots: 

Posem Barcelona al dia 

La versatilitat d•aquesta frase permet diferents declinacions, sempre mantenint la 

mateixa estructura: .. Posem + títol de l'actuació +al di a". 
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Solució d'imatge: 
general 

Aquest model de lona (lona general) s'utilitzara en els casos on no hi hagi 

req ueri ment d' i nformació. 

Cada modul (M) fa 10 x 10 cm. Tanca 1'60 

Espai reservat 
al logotip de I'Ajuntament 2M 
de Barcelona. 10M 

Tanca 1'20 

Espai reservat 
al logotip de I'Ajuntament 
de Barcelona. 10M 

2M 
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Sol u ció d' i matge: 
operadors municipals 

Sobre !'estructura de la lona general s'aplicaran els logotips deis diferents operadors 

municipals: BIMSA, Medi Ambient, ProEixample, Districtes ... 

3M 

2M 

Pera aquells casos on signin més de dos operadors: sectors, instituts, districtes ... 
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1M 

Solució d'imatge: 
informativa generica 

Es treballara a dos nivells diferenciats per cos de lletra i gamma cromatica. Utilitzarem 

dos filets puntejats per tal de delimitar el text visualment. 

Titular principal: 

1 a línia: Posem 

2a línia: "nom de l'actuació" 

3a línia: al dia 

Exemple: 

- Posem la ronda del Mig al dia 

Cada mbdul (M) fa 10 x 10 cm. 

,---------- Espai reservat 

3M 

Nota: 

al titular secundari. 2M 

Amplada 
maxima: 

titular. 21M 

Titular secundari en una línia: 

Disculpeu les molesties 

Espai reservat 
allogotip de I'Ajuntament 
de Barcelona. 10M 

En el cas de la lona de mida 1 '20m d'al~da, el titular principal sera de 250 pts i el secundari de 80 pts. 

2M 
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Sol u ció d' i matge: 
informativa concreta (1) 

Pera les actuacions concretes d'una gran obra, utilitzarem una estructura que ens 

permet descriure de manera més específica cada actuació en el titular principal. 

litular principal (exemple): 

1 a línia: Redu"im la contaminació 

28 línia: acústica amb 

3a línia: paviment sonoreductor 

Exemples: 

- Ampliem les voreres 

- Millorem la connectivitat entre el Putxet i Sant Gervasi 

litular secundari en una línia (exemple): 

Disculpeu les molesties 

- Estem instal·lant el nou sistema de recollida pneumatica de residus 
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Sol u ció d' i matge: 
informativa concreta (11) 

Es contemplen casos d'actuacions puntuals i especifiques, com per exemple, la 

construcció d'un equipament. En aquests casos, es reserva el titular principal pera 

comunicar l'actuació concreta i el secundari es destina a donar un missatge referent 

als beneficiats del nou projecte. 
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Solució d'imatge: 
imatge virtual 

Quan sigui necessari i es disposi d'imatges virtuals del projecte, utilitzarem aquesta 

estructura respectant l'espai delimitat pera aquestes imatges i s'acompanyara una 

explicació en el titular secundari. 

Cada modul (M) fa 10 x 10 cm. 

3M 

• 

Espai maxim reservat a la imatge i al text. 22M x 10M 
3M 

• 

Espai maxim reservat a la imatge i al text. 22M x 10M 

• 

• 
1 
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4M 

Sol u ció d' i matge: 
local ització punts d'interes 

S'utilitzara el símbol identificatiu del mitja de transport corresponent { ~~ BUS .. .) 

acompanyat de la línia de metro/autobús que pertoqui {mitjan~ant l'utilització de la 

gamma cromatica corporativa de TMB). Per evitar interferencies amb el color principal 

de la lona {turquesa), la línia de transport anira requadrada en fons blanc. 

Exemples: @] @] @] 

no11110 11m m 
11 !!lis 11cu

11
1 pe! J11es _11m o" es•tie11s 

• -1 ¡¡,t de Barcelona_=: Ajuntame == 
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 

~¡ -)-~¡- • 
= :¡¡¡¡¡¡¡ 

M -¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ -¡ 
11 

Metro lfnia 1 
PIBQa de les GlOries 

11 

Espai reservat 
pera les indicacions. 20M 
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Solució d'imatge: 
afectació comer~os 

Quan la visibilitat d'algun comer~ es vegi afectada per l'obra, s'utilitzara aquest modul. 

CENTRE ~--.. ,. 
D'INI?IATIVES 

ECOLOGIQUES 

L_____ Espai maxim reservat 
per a la imatge del comerc;. 20M x 8M 
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Sol u ció d' i matge: 
local ització accessos obra 

S'utilitzara aquest mooul pera identificar i orientar l'accés a l'obra. 

m m m m m m m ~ m 
.1 Ac'césiJ al ,;¡¡e so~al au1to~r:itz•at_11de_l ~obra 

+-1 Ajunta me ll]t de Barcelonaniiiiiii ¡-

iiii¡¡¡¡ ~ 

~ ~ :;~ 
4M 

e_____ Espai reservat maxim 
par a les indicacions. 20M 
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Solució d'imatge: 
constructor 

Espai reservat al logotip 
de !'empresa constructora: 20M 
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Solució d'imatge: 
amb finestra 

Espai reservat 
per a la finestra: 1 0Mx3M 
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Sol u ció d' i matge: 
obres fi nan~ades pel fons de cohesió - FEDER 

&M 

2M 

&M 

n n 1 1 

2M 

11 11 11 
qj¡plll .... 

-UNIQ -!!!!1 * * * * 
• . . .. • _EUROE~ 

b t!t"UntamentdeBarce~ - ~ .... 
1 1 1 1 1 -

1 1 1 1 

== ==sFons de Cohesi6 - f.EDER 

M~i Ambie¡w 

1 1 1 - l'l'lllramal_o.,e,atiu2007 · 2013 
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Sol u ció d' i matge: 
obres finan~ades pel "Fondo de Inversión 
Local para el Empleo" 

SM 

2M 

== ~~····· 1 
== ii[J· .n .. 11 

...... 

~ 

-==J RINXlD&~UICM.-f.l.EiollltiO 
~~- Ajuntament-de-Bircelona= 

== ::=iill 

-
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Gamma cromatica 

La paleta cromatica basica es compon essencialment de dos colors: groc i turquesa. 

Sumant-se un tercer color que es despren del turquesa i actuaria com a color 

complementari només pera aplicar a l'escut tramat de I'Ajuntament de Barcelona. 

Aquests colors són el groc: Pantone 109 (0/10/100/0) i ha estat atorgat per ser un 

codi acceptat pera obres públiques al carrer, éssent un element cal id i proper pera 

la gent. Se li suma el turquesa: Pantone 3145 (100/0/19/23) i el (75/0/10/17) jaque 

combinen de forma complementaria a la perfecció. 

Pantone 1 09c 

e o 
M 10 
y 100 
KO 

Aplicat al text i a la franja inferior 

e 100 
MO 
y 19 
K 23 

Aplicat al color de fons 

e 75 
MO 
y 10 
K17 

Aplicat a l'escut tramat 
dellogotip 
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li pografies 

L'elecció d'una tipografia de pal sec, com la Vag Rounded bold i la Trade Gothic 

Bold Two, respon a una necessitat de comunicació universal. Amb una lectura facil, 

sobretot a distancia, sense ornaments ni decoracions afegides i de facil comprensió 

per als diversos públics que transiten pels carrers de Barcelona. 

La primera, utilitzada a la nova campanya corporativa de I'Ajuntament de Barcelona, 

presenta els titulars d'una forma més amable i divertida per tal de comunicar les 

diverses actuacions que es fan a la ciutat. 

Quant a la segona, es tracta de la tipografia corporativa de tates les comunicacions 

de I'Ajuntament de Barcelona. Ens ajuda a comunicar, amb una major serietat, les 

descripcions d'aquestes actuacions. 

Yag Rounded Bold 

Aa Bb Ce Dd Ee FfGg Hh li 
Ji Kk U Mm Nn Oo Pp Qq Rr 
Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz 
1234567890 

Trade Gothic Bold Two 

Aa Bb Ce Dd Ee Ff Gg Hh li 
Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr 
Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz 
1234567890 
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