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Aspectes formals de la marca

Logo principal
Simbologia
S’ha buscat una manera diferent de dir el de sempre: el reciclatge és un cilce tancat.

Nom i composició

A

A

A

Missatge de doble sentit que introdueix una interpel·lació directa al ciutadà: li diem que el reciclatge
és una OPCIÓ seva (és a les seves mans), i també li diem que la tria en origen, l’ha de fer ell, sinó
malament.

15 mm

La seva mida mínima es limitarà a un consens sobre el mínim tamany llegible.
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Obtenim un símbol pròpi, que ens descriu un cicle tancat (inﬁnit), amb una punta de direccció que és
una fulla, per tant introduïm l’element natural al graﬁsme.

Harmonització de logos

B

2B

Cal tenir prevista l’harmonització amb la marca RRO (Recollida de Residus d’Osona) perquè es tracta
de la marca d’una campanya d’RRO.

C
C

L’amplada de la marca RRO no superarà mai la que
queda ﬁxada per la marca RRO+CCO.
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L’amplada de la marca RRO+CCO vindrà
condicionada per l’aliniació de la ratlla que separa
les marques, amb la “R” de “TRIES”.

Les marques “TU TRIES” i RRO” no han d’anar sempre juntes, hi haurà casos en els que poden tenir
presència en un mateix disseny per separat. En aquests casos, l’alçada de la marca RRO o RRO+CCO
no podrà superar mai l’alçada de les lletres de “TU TRIES” (alçada 2B, a l’esquema de dalt).

Colors corporatius
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En les aplicacions de color, deﬁnim el Pantone 376 (verd poma) com a color principal. Tot el que no
estigui imprès amb aquest Pantone directe, prendrà igualment aquesta color com a referència.
Per a altres tipus de sistemes de color, deﬁnim el següent:

Pantone 376
CMYK: 54 / 0 / 100 / 0
RGB: 132 / 189 / 0

Per a suports de pantalla i llum.

Hex: #84BD00

Per a suports de pantalla. Sistema
hexadecimal per a programació.

RAL: 6018

Carta de colors de pintura per interior i
exterior: retolació, vehicles, etc.

Vinil MACal 9849-13 PRO
Carta de làmines de vinil adhesives
(retolació).

Aplicacions de color
En funció dels colors disponibles en la seva producció i del fons en el que vagi reproduida, la marca
pot tenir més o menys problemes per ser visible amb el seu color (positiu).
En funció del color i texturat del fons, aplicarem la marca amb el seu color o bé amb negatiu per
tal que no perdi lectura:

Fons FOSC

Fons CLAR TEXTURAT o IRREGULAR

Fons FOSC TEXTURAT o IRREGULAR

Cal evitar que la marca tapi una imatge de fons, li hem de buscar sempre una ubicació més “neta”
que prioritzi sempre el CONTRAST per sobre de la MIDA:
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Fons CLAR

Aplicacions de color: negatiu
Tot i que hem de garantir que la nostra marca pugui anar aplicada indistintament sobre qualsevol
tipus de color o de fons, tindrem sempre un ordre de prioritats per aplicar la versió en NEGATIU:

Si hem d’aplicar la marca sobre un fons del color corporatiu:
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Sempre prioritzarem l’aplicació de la marca amb el seu color verd, però en cas que sigui més
visible en negatiu, s’imposarà aquesta versió:prioritzarem

Els fons foscos no sempre faran més visible la versió en negatiu. El cas del fons negre fa prou
visible la versió en positiu. Com que hem dit que sempre la prioritzarem, en que sigui prou visible,
la mantindrem.

Tipograﬁa
La marca està feta amb la versió BOLD de la tipograﬁa Noway Round:

Noway Round BOLD

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyzç
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZÇ
1234567890!”·$%&/()=?¿ºª|@#~€`+´-;:,.[]{}<>

En les dferents aplicacions de la marca corporativa, podrem fer servir també els següents estils:

Noway Round REGULAR

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyzç
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZÇ
1234567890!”·$%&/()=?¿ºª|@#~€`+´-;:,.[]{}<>
Noway Round MEDIUM

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyzç
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZÇ
1234567890!”·$%&/()=?¿ºª|@#~€`+´-;:,.[]{}<>
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Noway Round LIGHT

Pictos FRACCIONS
Desenvolupem unes submarques per a cada fracció de residus, identiﬁcades amb la marca
principal: conceptualment, representen un procés TANCAT, el del reciclatge, i gràﬁcament
incorporen la punta de ﬂetxa/fulla.

VIDRE

MULTIPRODUCTE

RESTA
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ORGÀNICA

Pictos FRACCIONS
Disposen també de la seva versió amb NEGATIU, cadascuna amb el seu color:

Pantone 362
CMYK: 78 / 0 / 100 / 2
RGB: 80 / 158 / 47
Hex: #509E2F
RAL: 6018
Vinil MACal 9849-12 PRO

Pantone 411

Pantone 108

Pantone 2925

CMYK: 0 / 5 / 98 / 0
RGB: 254 / 219 / 0
Hex: #fedb00
RAL: 1016
Vinil MACal 9809-09 PRO

CMYK: 85 / 21 / 0 / 0
RGB: 0 / 156 / 222
Hex: #009cde
RAL: 5012
Vinil MACal 9839-10 PRO

Pantone 424
CMYK: 30 / 20 / 19 / 58
RGB: 112 / 115 / 114
Hex: #707372
RAL: 7005
Vinil MACal 9889-02 PRO
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CMYK: 30 / 42 / 34 / 75
RGB: 94 / 81 / 77
Hex: #5E514D
RAL: 7013
Vinil MACal 9883-04 PRO

Pictos RESIDUS (tipus): ORGÀNICA
Igualment, ens interessa desenvolupar una col·lecció de pictos per identiﬁcar els diferents tipus de
residus que recollim i tractem. Aquests pictos substitueixen el que ﬁns ara eren fotos.
Volem crear una línia més gràﬁca, més icònica, aproﬁtant que la població coneix cada vegada més el
tema i no és necessari ser tant explícit. Els pictos ens dónen més possibilitats d’aplicació que no pas
les fotos, a banda del canvi a nivell visual.

Peix i marisc

Restes de cuinats

Fruita i verdura

Pa i derivats

Restes vegetals

Celulosa bruta de mejar

Marro de cafè

Infusions

Suro

Escuradents (fusta)
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Carn i òssos

Pictos RESIDUS (tipus): MULTIPRODUCTE

Envasos metàl·lics
(llaunes)

Envasos de bric

Taps de plàstic i xapes

Bosses

Paper

Cartró

Porexpan

Paper alumini

Film transparent

Vaixella i coberts
d’un sol ús

Caixes de fusta petites
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Envasos de plàstic

Cendra (apagada)

Fregalls

Tovalloletes humides

Compreses i bolquers

Càpsules de cafè
(qualsevol material)

Ceràmica o fang

No reciclables
(fets de diferents materials)

Excrements i sorra
d’animals domèstics

Elements d’higiene i cura

Ampolles de vidre

Envasos de vidre
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Pictos RESIDUS (tipus): RESTA i VIDRE

Pictos RESIDUS (tipus): ALTRES (1)
Inclou, principalment, els residus que cal portar a la deixalleria, entre ells els voluminosos i
perillosos.

Ferralla

Fusta neta

Aparells electrònics

Electrodomèstics

Bombetes i fluorescents

Material elèctric

Oli alimentari

Oli de motor

Dissolvents

Radiografies

Mobles

CDs i DVDs

Pintures i estris de pintar

Tóners i tintes

Piles i bateries
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Roba i sabates

Pictos RESIDUS (tipus): ALTRES (i 2)
Inclou, principalment, els residus que cal portar a la deixalleria, entre ells els voluminosos i
perillosos.

Vidre pla

Runa

Poda

Pneumàtics
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Aerosols

Cartelleria

Lorem ipsuLorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut
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.
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la terra?
Separem bé
les deixalles,
protegim el
medi
ambient
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Apliquem els criteris ja establerts en la part formal d’aquest manual: tipograﬁa, positiu/negatiu, etc, i
incorporem un element gràﬁc que pot acompanyar les aplicacions: la barra de colors. Aquesta barra
representa totes les fraccions de residus domèstics que recollim, i la posarem sempre en un lateral
del disseny, com a element decoratiu i sempre al servei de la resta de la composició. en alguns
casos pot anar a un laterial (com aquí), però també podrà anar a dalt o a baix.

Cartelleria/opuscles
Aquest seria una altra versió de cartell, més de campanya informativa, més gràﬁc, però igualment
incorpora els elements de la marca que hem comentat ﬁns ara, amb la incorporació d’un faldó
especial pels casos en els que ens interessi poder disposar d’una zona de logos que quedi
protegida de la resta del disseny, que el fons no l’afecti.
Podem aplicar els mateixos recursos en aplicacions d’opuscle
d’opuscle.

COM MÉS TRIEM
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MENYS LLENCEM

Lorem ipsuLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut 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.

Cartell FRACCIONS
Un model de cartell que ens convé tenir deﬁnit és el de les diferents fraccions i els tipus de residus
que es corresponen amb cada una. El mateix cartell pot incorporar els dies de recollida.
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És un element important com a recordatori de les fraccions, tant pels domicilis com pels Grans
Productors. És també, un tipus d’informació que pot anar en forma de retolació en llocs públics com
les deixalleries i/o àrees d’aportació.

Pictos FRACCIONS: retolació
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En aplicacions de retolació ens pot interessar desenvolupar l’aplicació de cada un dels
pictos/marques de fracció, amb els seus elements gràﬁcs.

Opuscle díptic informatiu
Els missatges, el to i, en gerenal, els recursos comunicatius de les campanyes actuals, ens serveixen
per a les futures campanyes. Són fruit de l’experiència i del contacte amb la gent, per tant són
soilvents i no podem perdre aquest coneixement per una qüestió estètica.
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Així doncs, adaptem continguts a la nova gràﬁca.

Magnètic recordatori
Peça imprescindible en qualsevol campanya d’implantació o de recordatori de la recollida porta a
porta. Aquest model té unes dimensions de 150x100 mm, que es considera unca mida raonable per
poder posar com a iman de nevera.
Aproﬁtem per incorporar informació relativa a altres serveis de recollida o gestió de residus
domèstics (en cas de tenir-los) com els horaris de la deixalleria o del servei de recollida
d’andròmines a domicili al municipi.

Calendari
de recollida
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

DIUMENGE

20-22h

RESTES DE MENJAR, tot
allò que es pot podrir.
excepcionalment, es poden
tirar bolquers en bossa a part

Tot allò que no es pot
dipositar a les altres fraccions
ni portar a la deixalleria, tot
el què no es pot reciclar.

PAPER, CARTRÓ I
ENVASOS DE
PLÀSTIC, METALL,
TETRA BRIK…

Els festius, consultar el calendari anual.
Més informació a www.rro.cat o trucant al nostre telèfon d’atenció al ciutadà 900 102 989.

Deixalleria mòbil

2n divendres de mes

C. Compositor Ramon
Victori. Horari: de 10 a 14h
i de 16 a 19h.

Rec. domiciliària de voluminosos

Mida real

En general, residus grans, residus perillosos per a les persones i el
medi ambient, roba, químics, petits electrodomèstics, olis usats,
piles i bateries, joguines, etc.
Cal sol·licitar el servei
prèviament trucant a l’Ajuntament:

T. 93 812 21 79
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NO HI HA
SERVEI

Vehicles
La marca TU TRIES hauria de tenir prou recorregut com per plantejar-nos poder-la aplicar també als
vehicles de la ﬂota RRO.
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Seguint la pauta general, podem buscar llocs diferents a cada vehicle, en funció del tipus de vehicle
i les possibilitats que ens presenti, però sempre amb la intenció de fer una cosa discreta, que no
superi mai la importància de la marca RRO.

Contenidors (Ajuntament de Vic)
L’oferta de contenidors de brossa no està normalitzada. Els sistemes de recollida i tractament han
evolucionat molt cap a aquesta normalització, els fabricants de bosses de brossa també, però els
fabricants de cubells i contenidors, no. Bé, cal dir que sí s’han posat d’acord amb els fabricants de
maquinària (camions de recollida), però això hauria de ser evident.
Això fa molt complicat deﬁnir un sistema de retolació estandaritzat per identiﬁcar els contenidors i
donar informació al ciutadà.
Així doncs, en aquest cas deﬁnim una proposta de retolació que està perfectament adaptada als
requisits del fabricant de contenidors de Multiproducte i Vidre que fa servir l’Ajuntament de Vic.
Per altres casos, ens podem guiar per propostes com les que es plantegen a la pàgina 19 d’aquest
manual.

Envasos de plàstic

Envasos metàl·lics
(llaunes)

Envasos de bric

Taps de plàstic i
xapes

Bosses

Paper

Cartró

Porexpan

Paper alumini

Film transparent

Vaixella i coberts
d’un sol ús

Caixes de fusta
petites

COLORS:

Pantone 2925 (blau)
CMYK: 85 / 21 / 0 / 0
RAL: 5012

MIDES: 875 x 131 mm

COLORS:

Pantone 7726 (verd fosc)
CMYK: 100 / 0 / 93 / 29
RAL: 6029

Pantone 108 (groc)
CMYK: 0 / 5 / 98 / 0
RAL: 1016
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MIDES: 875 x 131 mm

S’ha volgut igualar el verd
d’aquest adhesiu al verd deﬁnit
pel RAL del contenidor, però
aquest no és el verd que
identiﬁca la fracció.

Serigraﬁa cubells/contenidors (1/2)
Com en el cas del contenidors grans col·lectius, no existeix tampoc una
estandarització en la fabricació de cubells domèstics.
En molts casos de campanyes d’implantació, l’administració competent
regala cubells o altres sistemes d’emmagatzematge de residus domèstics.
En aquests casos se solen regalar cubells serigraﬁats (o vinilats) amb
informació útil per a la correcta separació de residus.
La mateixa serigraﬁa pot servir per a contenidors de mida mitjana o gran, per
a ús col·lectiu.
Habitualment, la serigraﬁa serà a un sol color, el de millor visibilitat,
normalment el BLANC.

Zona pels
PICTOS+NOMS dels
diferents tipus de
residu acceptats.
Cal procurar que la
tipograﬁa no sigui més
petita de 16 punts.

Zona pels LOGOS
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Zona pel NOM DE
LA FRACCIÓ
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Serigraﬁa cubells/contenidors (2/2)

Deﬁnim també un model sense el detall dels
tipus de residus acceptats a cada fracció. És
una versió més simple en la que hi ha tant
sols el picto i nom identiﬁcatius de cada
fraccció, i una zona de logos.

