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Fi de limitació de velocitat E 75a
Limitació de velocitat
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i línia de detenció
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Pas de vianants i línia de detenció F 2

Stop i cediu el pas

Stop amb línia de detenció F 11
Cediu el pas amb línia de detenció F 12

Parada d’autobusos

Parada de pas amb plataforma F 21
Parada de pas sense plataforma F 22
Parada terminal
amb senyalització horitzontal F 23a. F 23b

Parada de taxis

Parada de taxis F 31

Xamfrà de l’Eixample

Amb càrrega i descàrrega F 41a. F 41b. F 41c
Amb aparcament lliure F 42a. F 42b
Amb aparcament
limitat i controlat F 43a. F 43b. F 43c



Zona 30

Entrada a zona 30 sense estacionament F 50a
Sortida de zona 30 sense estacionament F 50b
Entrada a zona 30 amb estacionament F 51a
Sortida de zona 30 amb estacionament F 51b
Recordatoris interns F 52a. F 52b. F 52c

Carril bici

Pas de bicicletes F 53a
Quadricula en carril bici F 53b

Guals

Guals amb carril bici i carril de serveis F 54b
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Doble parada bus F 55

Bicing

Estació Bicing F 61

Zona avançada per a motos

Zona avançada per a motos F 62a. F 62b

Vehicle elèctric

Vehicle elèctric F 63
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Entrada a carrer 30 sense estacionament F 64a
Sortida de carrer 30 sense estacionament F 64b
Entrada a carrer 30 amb estacionament F 64c
Sortida de carrer 30 amb estacionament F 64d



Reserva de bicicletes en calçada

Reserva de bicicletes en calçada F 65

Pas elevat

Pas elevat F 66
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Cruïlla tipus Eixample

Amb stop G 1
Amb cediu el pas G 2
Amb semàfors G 3

Distribució de carrils en una calçada
de 10 m d’amplada

Quatre carrils de circulació G 11
Tres carrils de circulació i un de serveis G 12
Dos carrils de circulació i dos de serveis G 13
Tres carrils de circulació i un de bus G 14
Dos carrils de circulació, un de bus
i un de serveis G 15
Dos carrils de circulació, un de bus
(en segona posició) i un de serveis G 16
Tres carrils de circulació i un de bicicletes
bidireccional G 17
Dos carrils de circulació, un de bicicletes
bidireccional i un de serveis G 18
Dos carrils de circulació, un de bus
i un de bicicletes G 19
Un carril de circulació, dos d’estacionament
i un de bicicletes bidireccional G 20

Distribució de carrils en doble calçada

Calçada de doble sentit amb carril bici central G 21

Fletxes i inscripcions dels carrils

Fletxes dels carrils de circulació G 51
Amb un carril bus i girada
a la dreta autoritzada G 52
Amb un carril bus i un de serveis i girada
a la dreta autoritzada G 52b
Amb un carril bus i sense girada G 53



Exemples genèrics

Exemples genèrics G 61. G 62. G 63. G 64

Carril bici

Carril bici G 71. G 72. G 73

Vehicles elèctrics

Zona de recàrrega de motos en vorera G 81
Zona de recàrrega de motos en calçada G 82
Zona de recàrrega de turismes elèctrics
en cordó G 83
Zona de recàrrega de turismes elèctrics
en semibateria G 85
Zona de recàrrega de camions, furgonetes
i vehicle mixtes de dos seients elèctrics G 86
Zona de recàrrega de taxis elèctrics G 87
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1. Introducció

DESEMBRE 2015 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures Ecologia Urbana
Direcció de Mobilitat

Departament de Senyalització

La senyalització d’orientació per a vianants és un sistema de comunicació que té
com objectiu orientar als vianants perquè arribin a la seva destinació ja sigui un
punt d'interès turístic , un punt d'interès social o una parada de transport públic.

Els criteris per a la implantació d’aquest tipus de senyalització són els mateixos que
per a qualsevol senyalització d’orientació:

Claredat i senzillesa
Homogeneïtat: els missatges han de mantenir uniformitat en la forma i en el
contingut
Continuïtat: en un itinerari el vianant no es pot desorientar ni confondre per
omissió d’informació

El present document té com objecte definir els elements bàsics que configuren la
senyalització d’orientació destinada als vianants a la ciutat de Barcelona, establint
ne criteris gràfics, formals i constructius de les diferents peces que l’integren.



2. El model de senyalització

DESEMBRE 2015 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures Ecologia Urbana
Direcció de Mobilitat

Departament de Senyalització

El sistema està format per tres elements:

1. Un suport vertical cilíndric
2. Una sèrie de plaques direccionals fixades a aquest suport
3. Un parell de plànols de localització.



3. Criteris dels continguts 3.1 Senyals

DESEMBRE 2015 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures Ecologia Urbana
Direcció de Mobilitat

Departament de Senyalització

Tots els senyals portaran el pictograma de vianant per indicar l’especificitat dels
senyals així com una fletxa.

Els senyals poden indicar els següents tipus de destinacions:

Noms de carrers i places
Punts d’interès turístic (icones de la ciutat, nodes turístics, punts
d’interès de nivell ciutat i de nivell Districte / Barri).
Punts d’interès social (Biblioteques i arxius, centres cívics i culturals,
CAPs, comissaries, instal lacions esportives, institucions, mercats
municipals, museus, parcs i jardins, seus de Districte...).
Parades de transport públic (metro, tramvia, tren, funicular i
estacions d’autobusos).

Tindrem destinacions de primer nivell, que sortiran en els senyals i també en els
plànols de localització, i destinacions de segon nivell, que només sortiran en els
plànols de localització.

Els senyals podran tenir dos colors de fons:

Marró Pantone 478, per els punts d’interès turístic

Blau fosc Pantone 302 per la resta de destinacions



3. Criteris dels continguts 3.1 Senyals

DESEMBRE 2015 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures Ecologia Urbana
Direcció de Mobilitat

Departament de Senyalització

Els noms de carrer es grafiaran en lletra recta de color blanc:

Els llocs d’interès, es grafiaran en lletra cursiva de color groc Pantone 156:

Las parades de transport públic (metro, tramvia, ferrocarrils i estacions
d’autobusos) es grafiaran en lletra recta de color blanc dins d’un rectangle de color
negre. Sempre portaran el logotip del transport públic indicat i els números de línia,
excepte en les estacions d’autobusos, que només portaran el logotip d’autobús:



3. Criteris dels continguts 3.1 Senyals

DESEMBRE 2015 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures Ecologia Urbana
Direcció de Mobilitat

Departament de Senyalització

Cada placa pot incloure una, dues o tres destinacions. Si en un emplaçament
determinat i en una mateixa direcció hi ha una acumulació de llocs d’interès i
carrers a senyalitzar, aquestes informacions es poden segregar en unmàxim de tres
plaques que indiquin una mateixa direcció, amb un màxim de vuit plaques en el
total de les quatre direccions possibles.

Si a més no es possible segregar els punts d’interès turístic dels punts d’interès
social es col locarà un senyal amb fons blau i una franja marró per el punt d’interès
turístic:

En determinats itineraris per a vianants, si el lloc o llocs a indicar es troben a gran
distància i per tant hi ha un nombre important de senyals de continuïtat, es podrà
fer constar la distància romanent fins al lloc en qüestió:

A aquells llocs on és pràcticament impossible o totalment inadequat per les
característiques de l’espai, instal lar un suport es podran col locar plaques
adossades, que tindran unes dimensions de 500x100x10mm:

A l'hora de decidir on col locar els senyals caldrà tenir en compte la necessitat de
facilitar al vianant l'arribada als punts d'interès des de les parades de transport
públic i la tornada des dels punts d'interès cap a les parades de transport públic.
Sempre que sigui possible les informacions apareixeran en l’ordre en què es troben
dins l’itinerari: quan més proper es trobi el vianant del punt d’interès més amunt
sortirà aquest al conjunt.
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La informació dels suports es completarà mitjançant la incorporació de plànols de la
zona, on cal destacar la localització dels punts bàsics d’interès i punts de parada dels
transports públics de la zona. A cada pal tindrem dos tipus de plànols:

Un plànol amb tots els punts d’interès de la zona.
Un altre amb només els punts d’Interès turístic i els principals
itineraris turístics de la zona
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El plànol es dividirà en tres parts: capçalera, cos i peu

1. Capçalera, amb un color per cada tipus de plànol
Marró Pantone 478, per el plànol turístic
Blau fosc Pantone 302, per el plànol amb tots el punts d’interès

                       Cotes en cm 

                            Cotes en cm 

                          Cotes en cm 

La capçalera ha d’incloure:

a. Nom del Districte o Barri on es troba el senyal
b. Text Vostè és aquí / You are here / Usted està aquí
c. Indicació de illes de vianants i zones comercials
d. Llegenda de pictogrames sencera al plànol amb tots el punts d’interès:

metro, bus, bicing, tramvia, parades de bus turístic, etc.
e. Llegenda de pictogrames parcial al plànol amb els punts d’interès

turístic: tots excepte bus i bicing
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2. Cos

a. Mapa, amb la part representada del territori amb orientació
mar muntanya. El colors del diferents elements del mapa seran:

b. Al plànol amb tots el punts d’interès:
i. Destinacions de primer nivell,

grafiades amb lletra blanca dins
d’un rectangle de color blau fosc
Pantone 302.

ii. Destinacions de segon nivell
grafiades amb un numero dins d’un
cercle de color vermell Pantone 485.

c. Al plànol amb els punts d’interès turístic
i. Les icones de la ciutat amb lletra groga

pantone 156 dins d’un rectangle de
color marró pantone 478

ii. Els nodes turístics de la mateixa
manera només si tenen una delimitació
clara que permeti marcar el seu
perímetre.
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iii. Els punts d’interès turístic de nivell ciutat amb lletra blanca dins
d’un rectangle de color marró pantone 478.

iv. Els punts d’interès turístic de nivell Districte / Barri amb lletra
marró pantone 478 dins d’un rectangle de color blanc amb contorn
de color marró pantone 478.

d. Parades de transport públic
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3. Peu

a. Al plànol amb tots el punts d’interès:

i. Descripció de les destinacions de segon nivell
ii. Escut del Ajuntament
iii. Logotip Barcelona Contactless amb codi QR ‘Blau’ (*veure “Generació

de codis QR)

Cotes en cm 

b. Al plànol amb els punts d’interès turístic:

i. Text Mapa turístic / Tourist map / Mapa turístico
ii. Escut del Ajuntament
iii. Logotip Barcelona Contactless amb codi QR ‘Marró’(*veure “Generació

de codis QR)

                                                                                                                                                                                 Cotes en cm 
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Detall i dimensions logotip Contactless 
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Durant la fase de redacció del projecte de senyalització el projectista omplirà una
taula donant un nombre a cada senyal, la ubicació i latitud longitud i l'enviarà a la
bústia contactless@bcn.cat des d'on li retornaran les imatges dels codis QR a
mostrar a cada plànol. El projectista haurà de inserir cada codi QR al plànol
corresponent per facilitar el procés de fabricació a l'adjudicatari de l'execució del
projecte.

Nº
Senyal Districte Localització Latitud Longitud Codi QR

BLAU
Codi QR
MARRÓ

1 Sant Martí Rambla Prim Cristobal de Moura 41.41593923 2.21313197 PST_704B PST_704M
2 Sant Martí C. Cristobal de Moura C. Perpinyà 41.41820307 2.21627111 PST_705B PST_705M

3 Sant Martí
Rambla Prim C. Marroc C. Jaume
Huguet 41.41679305 2.21200842 PST_706B PST_706M

4 Sant Martí
C. Alfons el Magnànim C. Jaume
Huguet 41.41750489 2.21295418 PST_707B PST_707M

5 Sant Martí C. Jaume Huguet C. Perpinyà 41.41915462 2.21502725 PST_708B PST_708M

Model de taula a emplenar per demanar codis QR. En negre informació a emplenar per el projectista, en 
verd informació a emplenar per l’Oficina Tècnica de Barcelona Contactless  
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En aquells llocs en què hi hagi connexió wifi gratuïta municipal s'afegirà una
banderola indicativa en la part superior del pal.



4. Modulació i dimensions bàsiques 4. 2 El s senyals

DESEMBRE 2015 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures Ecologia Urbana
Direcció de Mobilitat

Departament de Senyalització

Detall senyal en suport
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Detall Mordassa Planta
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Detall mordassa secció
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Detall senyal adossat
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Fletxes

Pictogrames

Cotes
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L’estructura dels projectes d’execució serà la següent:

1. Índex del projecte

2. Memòria descriptiva dels treballs

3. Llistat de punts d’interès i carrers a senyalitzar

4. Plànol de situació dels senyals
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5. Plànols de localització (2 plànols per conjunt)

6. Croquis dels senyals amb el seu contingut
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7. Amidaments i pressupost estimatiu de l’execució

Els conceptes a utilitzar a l’hora de fer pressupostos seran:

Subministrament i col locació
Ud. subministrament de suport tubular d'acer galvanitzat pintat amb
oxiron gris, amb diàmetre de 80mm, 2mm de gruix i tres metres d'alçada
amb collarí d'acer inoxidable
Ud. col locació de suport tubular d'acer galvanitzat inclòs base de
sustentació, demolició, reposició i ajustat de la vorera paviment normal
Ud. subministrament de placa de trespa retolada a 2 cares 12,5 x 64,5 x
10 cm
Ud. col locació de placa de trespa retolada a 2 cares 12,5 x 64,5 x 10 cm
Ud. subministrament de mordassa en fosa d'alumini per fixació de placa
de trespa 12x5 x 64,5 cm
Ud. col locació de mordassa en fosa d'alumini per fixació de placa de
trespa 12x5 x 64,5 cm
Ud. subministrament placa de trespa retolada a 1 cara 10,0 x 50 cm
Ud. col locació de placa de trespa retolada a 1 cara 10,0 x 50 cm a paret
Ud. subministrament de plànol informatiu 230x400x2 mm i suport
Ud. col locació de plànol informatiu 230x400x2 i suport

Retirada
Ud. retirada de senyal de vianants (suport més plaques de trespa) i
reposició de paviments
Ud. retirada de placa de trespa existent 64,5 x 12,5 x 10 cm
Ud. retirada de mordassa en fosa d'alumini de fixació de senyal existent
Ud. retirada de plànol informatiu 230x400x2mm existent
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L'adjudicatari dels treballs estarà obligat a actualitzar l'inventari de senyalització
municipal, Inca Urbà, on es recollirà la següent informació:

Ubicació del senyal
Tipologia (1, 2, 3 o 4 cares)
Data d'instal lació
Fotografies del conjunt
Arxiu PDF amb el contingut del senyal
Arxiu PDF amb el contingut dels plànol de localització de tots els punts
d’interès.
Arxiu PDF amb el contingut dels plànol de localització dels punts d’interès
turístic.

D'aquesta manera el departament encarregat del manteniment de la senyalització tindrà les eines
necessàries per poder solucionar qualsevol tipus de problema que es plantegi: trencament de senyals,
canvis de continguts, modificació d'ubicació, etc.
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Mòdul Informatiu Placa Trespa

Placa de Trespa de mesures 645x125x10 mm per senyals en suport i 500x100x10
mm per senyals adossats. Aquest material té que ser una placa totalment plana,
produïda a base de resines termoenduribles, reforçada de manera homogènia amb
fibra de fusta i fabricada a pressió i temperatura alta. Aquest material té que ser
resistent als agents atmosfèrics, als raigs UV, humitat, resistent a l’impacte i fàcil de
netejar.

Les plaques aniran pintades de la següent manera: primerament son tractades amb
alcohol isopropílic per treure el greix i netejar la superfície de manera que la
posterior adherència de la pintura sigui òptima. Després es pinta amb poliuretà
amb un gruix mínim de 70 m i s’asseca al forn a una temperatura de 80 ºC durant
20 minuts. Una cop seca es col loca un paper màscara amb la forma de la retolació i
es pinta de nou amb poliuretà blanc i posterior assecat al forn a la mateixa
temperatura i al mateix temps, conferint li una màxima resistència als agents
atmosfèrics.

En cap cas els senyals es fabricaran amb vinils o adhesius.

Pal

El pal serà de acer galvanitzat en calent per immersió de manera que el gruix del
mateix no sigui menor de 100 m, de Ø 80 x 2 mm de gruix i un mínim de 3 m de
longitud. La longitud del suport serà variable en funció del número de mòduls que
porti cada conjunt, amb un màxim de tres plaques en la mateixa direcció.

La part superior del pal serà del mateix diàmetre i gruix que la resta del suport,
tancat per la part superior i unit al mateix mitjançant un envellidor d’acer
inoxidable de diàmetre inferior al suport. S’encastarà directament al terra a una
profunditat mínima de 400 mm. Un cop feta la unió del tap tot el conjunt cal que
sigui galvanitzat en calent per immersió de manera que el gruix del mateix no sigui
menys de 100 m.

Un cop galvanitzat es raspalla amb suavitat la superfície del pal per donar li
porositat de manera que es formi una superfície microporosa damunt la que
s’aplicarà una capa de imprimació epoxi alcídica de no menys de 30 m.
Posteriorment tot el conjunt es pinta amb oxirón gris fosc amb un gruix de no
menys 30 m i s’asseca en un forn durant 20 min a 85 ºC.
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L’ unió de la placa al pal es fa mitjançant una U en perfil de alumini extrusionat de
3 mm de gruix sobre la que es fa un forat per fixar la placa Trespa. Els cargols seran
aixamfranats i d’acer inoxidable.

En el cas de fixació d’una placa a la paret caldrà assegurar la perfecte fixació
d’ambdues.

Plànols informatius.

Es tracta de dos plànols realitzats en dues plaques d’acer de 400x240x2 mm de
gruix corbats amb un radi de R207 mm deixant dues pestanyes de 12 mm per
posteriorment reblar al sistema de fixació del pal.

La part del darrera anirà pintada amb oxirón gris fosc. Per la part davantera portarà
un plànol retolat per impressió digital sobre vinil tipus IJ160 3M o característiques
similars. Aquesta impressió caldrà que vagi protegida amb una làmina antigraffiti i
anti UV amb una garantia a l’ exterior de 3 anys.

El sistema de fixació al pal haurà de ser tal que no sigui susceptible a actes
vandàlics, pel que s'unirà mitjançant una estructura d'alumini sobre la qual es reblin
les plaques dels plànols informatius.
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La senyalització d’orientació és un sistema de comunicació, emissor d’un missatge,
mitjançant el qual es proporciona al conductor la informació necessària per facilitar
el seu desplaçament dins de l’àmbit de la població a través d’itineraris
preestablerts.

L’actual sistema de senyalització d’orientació informativa urbana de Barcelona es
basa, principalment, en la instal lació de conjunts unitaris, formats per una sèrie de
mòduls en els quals figura la informació que es pretén proporcionar al conductor.

Com qualsevol sistema de comunicació, per a que sigui efectiu, ha de ser senzill,
clar i uniforme respecte a la forma d’emissió del missatge.

Per aconseguir aquest objectiu, l’Ajuntament de Barcelona disposa de dos
documents complementaris:

Normativa de Senyalització Informativa, en la qual es recullen tots
els factors relatius al disseny i l’emplaçament dels cartells
d’orientació urbana.
Pla Director de Senyalització d’Orientació Urbana, en el qual es
recullen les directrius a seguir en la selecció de les destinacions que
han de ser senyalitzades així com l’àmbit i itineraris de senyalització
de les mateixes.
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La senyalització Informativa urbana s’aplicarà en tot l’àmbit del territori municipal
de Barcelona.
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El present document, tracta de recollir i unificar tots i cadascun dels elements que
formen part dels cartells d’orientació urbana, així com els punts d’emplaçament i
orientació en els quals s’han de col locar depenent de la configuració de les
interseccions que senyalitzin.
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Són punts d’interès general aquells cap als quals s’orienta als conductors, incloent
los en la senyalització d’orientació.

Al document “Pla Director de Senyalització Urbana de la Ciutat de Barcelona” es
recullen els requisits que ha de complir cada tipus de destinació en funció de la seva
importància, capacitat d’absorció del trànsit, afluència de públic, interès cultural,
disponibilitat d’aparcament, etc. per a poder ser senyalitzada. Aquest mateix
document conté llistats de destinacions que compleixen aquest requisits.

Aquestes destinacions es divideixen en quatre grups bàsics d’informació:

1. Carreteres, poblacions limítrofs i rondes
2. Centre Ciutat
3. Noms de carrers i punts de referència
4. Punts d’interès

A continuació es mostren diferents destinacions que, en concordança amb el Pla
Director, poden o han de ser senyalitzades:

1. S’han senyalitzar les carreteres de sortida de la ciutat amb els caixetins
oficials actualitzats. Les destinacions seran les mateixes que s’utilitzin en la
pròpia carretera. En funció de les seves característiques generals i
competència, es distingiran dos tipus de carreteres a senyalitzar:

Carreteres generals
Carreteres provincials

Poblacions limítrofs que, degut al creixement urbà de la ciutat de Barcelona i
d’elles mateixes, han quedat connectades per carrers. En aquests casos es
podrà indicar el nom de la població com destinació.

S’hauran de senyalitzar les Rondes que circumval len la Ciutat:

Ronda Litoral
Ronda de Dalt

2. Concepte “Centre Ciutat”. Es potencia la seva inclusió com destinació sense
associar ho a una zona concreta. La finalitat d’aquesta destinació és dirigir al
conductor procedent de la perifèria a una àrea de la ciutat on enllaçar amb la
xarxa viària en la qual es troben els itineraris més adequats per connectar
amb els diferents punts d’interès.
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3. De la Xarxa de circulació de la Ciutat de Barcelona, únicament es podran
indicar com destinacions aquells carrers que siguin considerats Eixos de
Primer o Segon ordre, segons estableix el document del Pla Director.

Del conjunt de la xarxa viària cal destacar un número determinat de
places o nusos de connexió i orientació que són punts de referència
urbana. Han de ser senyalitzats per la seva importància en el conjunt del
trànsit de la ciutat i són els següents:

Pl. Alfons el Savi
Pl. Can Dragó
Pl. Catalunya
Pl. Drassanes
Pl. Espanya
Pl. Francesc Macià
Pl. Glòries
Pl. Ildefons Cerdà
Pl. Lesseps
Pl. Llevant
Pl. Reina Maria Cristina

4. Els punts d’Interès que poden ser senyalitzats (sempre i quan compleixin els
criteris establerts en el Pla Director) hauran de pertànyer a uns dels següents
grups d’activitat:

Edificis oficials
Centres educatius
Centres de difusió cultural
Centres Comercials
Elements patrimonials
Centres hospitalaris
Barris
Centres de Transport
Instal lacions Esportives
Cementeris y Tanatoris
Parcs y Miradors
Varis
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Dins l’apartat de varis s’inclouran les destinacions següents:
Platges
Fira
Zona Franca
Palau de Congressos de Catalunya
Ciutat de la Justícia
Montjuïc
Recinte Mundet

No podrà tenir senyalització d’orientació cap instal lació, servei o centre que no
pertanyi a algun dels grups d’informació anteriorment citats.

L’ordre d’importància de les destinacions a l’hora de senyalitzar serà el següent:

1. Punts de referència / Centre Ciutat
2. Rondes / Carreteres
3. Punts d’interès
4. Carrers
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En la composició gràfica dels cartells informatius han de tenir se en compte certes
regles que garanteixin un resultat final en el que visibilitat, claredat i uniformitat
assoleixin unes quotes acceptables.

Encara que ocasionalment en zona urbana, poden utilitzar se un altre tipus de
cartells com de preavís, pòrtics o banderoles, el disseny d’aquests cartells es regirà
per les normatives corresponents que actualment ja els regulen.

Les regles de composició que es recullen en aquestes recomanacions estan dirigides
als conjunts unitaris formats per mòduls de senyalització i als seus suports.
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o Cada conjunt unitari està format per mòduls o calaixos dins dels quals s’inclou la
informació de cada destinació a senyalitzar.

o El mòdul superior de cada conjunt serà de menors dimensions que la resta i
contindrà el nom de carrer o plaça on està ubicat el conjunt.

o Els conjunts unitaris estaran formats per un màxim de 6 mòduls (excloent el
corresponent al nom de carrer), entre els quals es contindrà un número màxim
de 8 línies de text en total.

o L’ordre dels mòduls dins del conjunt estarà en funció de la direcció de la fletxa
d’orientació, segons s’indica a la figura 8.4 Les fletxes, a igualtat d’orientació, es
col locaran per ordre de proximitat.

o Dins d’un mateix conjunt (amb excepció del calaix de nom de carrer) tots els
mòduls tindran la mateixa longitud.

o Les dimensions dels mòduls s’ajustaran a la següent taula:

LONGITUD MÒDUL ALÇADA MÒDUL

2200 mm. 570 mm.

2200 mm. 300 mm.

1500 mm. 370 mm.

1500 mm. 200 mm.

1000 mm. 200 mm.

700 mm. 150 mm.

o Els mòduls estaran formats per caixa tancada amb un perfil perimetral de 40
mm.

o Els mòduls disposaran de làmina antigraffiti com protecció davant actes
vandàlics.

o En la cara posterior del mòdul s’han d’ incloure les dades de fabricació del mateix
(fabricant, data, certificat).

o Cada mòdul es subjectarà al pal mitjançant brides exteriors ajustades a carrils
que permetran la mobilitat i orientació del mateix.
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o Els suports utilitzats seran telescòpics, d’alumini extrusionat i estriats.

o El pal es col locarà al costat del conjunt més pròxim a la calçada. En el cas
d’illetes, el pal es col locarà centrat.

o Tots els elements constructius (pals, plaques, abraçadores, etc.) estaran unificats
en color RAL 9007.

o Les dimensions s’ajustaran a la següent tabla:

ALÇADA
SUPORT

DIÀMETRE

SUPORT

GRUIX

SUPORT

ALÇADA

CORREDERA

DIÀMETRE

CORREDERA

3.2 m. 110 a 120 mm. 5 8 mm. Fins a 5 mòduls amb un màxim de
3,2 m2 de superfície de cartell.

75 a 100 mm.

3.2 m. 140 a 170 mm. 5 12 mm. Fins a 7 mòduls amb un
màxim de 5,2 m2 de
superfície de cartell.

100 a 140 mm.

o La implantació es realitzarà sobre una fonamentació de formigó, amb 4 espàrrecs
d’ancoratge i una brida de fosa d’alumini formada per dos semi collarets iguals.

Tots aquests elements es troben reflectits en els plànols de detall corresponents.
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o Dins de cada mòdul o calaix, s’inclouran els elements que conformaran la
informació de la destinació a senyalitzar: missatges escrits, pictogrames, fletxes i
caixetins.

o Dins de cada mòdul el número màxim de línies de text seran dos.

o Els mòduls superiors (indicatius del nom del carrer) seran de fons blau fosc i els
textos en blanc.

o Una mateixa destinació s’indicarà sempre de la mateixa manera dins dels
diferents conjunts que la continguin.

o Tots els mòduls (a excepció del corresponent al nom de carrer) seran de fons
blanc i els textos blau fosc.

o Per potenciar visualment i diferenciar els punts de referència de la resta
d’informacions, les fletxes de direcció apareixeran en blanc dins d’un disc de
color granat.

o Exceptuant les descrites anteriorment, les fletxes d’orientació seran de color blau
fosc.

o Tots els pictogrames mantindran un color de fons blau fosc excepte el
pictograma d’hospital en què el fons serà blau clar i els pictogrames de Fira, Parc
Científic, Sagrada Família i Urgències en els quals el fons serà blanc.

o Els caixetins identificatius de carretera mantindran el seu color original.

o Els colors a utilitzar estan inclosos en els detalls “Gama cromàtica”.

o S’utilitzarà l’alfabet Helvètica mèdium 75 Helvètica Bold condensada 5%.

o Les alçades de lletra utilitzades dependran de la mida del mòdul que les
contingui.

o Totes les destinacions s’escriuran en Majúscula/Minúscula.

o Les abreviatures utilitzades seran les següents:

Avinguda – Av. Carrer – C. Passeig – Pg
Plaça – Pl. Ronda – Rda. Travessera –Trv.
Sant – St. Santo – Sto. Santa – Sta.
María – M.

o Amb excepció dels elements en negre i blau fosc, la resta seran reflectants de
Classe RA2.

o La situació de cada tipus d’element dins del mòdul, està reflectida en els detalls
corresponents.
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Es pot donar suport a la senyalització informativa amb cartells croquis en els llocs en
què sigui convenient, en especial en els punts de referència, prèvia millora de la gràfica i
de la composició segons les pautes següents:

o Els cartells croquis s’estructuraran a partir de l’alçada de les majúscules planes
del tipus d’alfabet a utilitzar en els missatges escrits del cartell.

o Per als cartells a instal lar en llocs en què per les característiques de la via
requereixin una distància de lectura entre 30 i 50m. s’emprarà lletra de 15 cm.

o Per distàncies inferiors s’emprarà lletra de 10 cm. En situacions excepcionals es
podràn emprar mides de lletra intermedis per ajustar les dimensions dels cartells
a les dimensions del lloc d’implantació.

o Les dimensions de tots els elements gràfics: pictogrames, senyals, gruix dels
traços dels croquis, orla i separacions entre els elements estan referenciades
respecte de la mida de la lletra.

o Els dos exemples adjunts il lustren les dimensions bàsiques que cal tenir en
compte per una correcta composició dels cartells croquis.

o Els missatges lèxics s’ordenaran en cada direcció indicada en el cartell, de dalt a
baix segons la distància en què es trobi el lloc indicat respecte del senyal: el més
llunyà amunt i el més proper a baix.

o Tots els textos es justificaran per l’esquerra i s’escriuran en capsa alta i baixa amb
el tipus de lletra normalitzat per la senyalització informativa.
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La funció dels cartells d’orientació és la de dirigir el trànsit cap unes destinacions
determinades per uns recorreguts concrets. Els punts en els quals el conductor es
veu obligat a escollir entre camins diferents per accedir a les diferents destinacions
són les interseccions i, per tant, és en aquestes a on serà necessari la col locació de
senyals d’orientació.

En el document “Pla Director de Senyalització d’Orientació Urbana de la Ciutat de
Barcelona” s’estableixen els criteris que ha de complir una intersecció perquè s’hagi
de col locar senyalització d’orientació en ella. S’inclouran a més llistats de les
interseccions que han de disposar de senyalització d’orientació.

El present document s’encarrega de regular la col locació dels cartells dins de les
interseccions prèviament seleccionades en el Pla Director.

S’estableix que la localització dels conjunts unitaris pot ser prèvia a la intersecció o
en la pròpia intersecció, sobre la base del següent:

En encreuaments en «T» o «X» els cartells es col locaran amb antelació a
l’encreuament, es recomana una distància aproximada de 50m abans del
mateix.

En vials de doble sentit de circulació, es recomana col locar els
cartells al marge dret.

En vials de sentit únic amb un sol carril de circulació, es recomana
col locar els cartells en el marge dret.

En vials de sentit únic amb dos o més carrils de circulació, quan
només senyalitzen destinacions en dos direccions (de front i dreta o
de front i esquerra), es recomana col locar els cartells de la següent
manera:

Les destinacions indicades de front, juntament amb les que
indiquen gir a dreta, s’inclouran en un conjunt col locat en el marge
dret del carrer.

Les destinacions indicades de front, juntament amb les que
indiquen gir a esquerra, s’inclouran en un conjunt col locat en el
marge esquerra del carrer.

En vials de sentit únic amb dos o més carrils de circulació, quan es
senyalitzen destinacions en tres direccions (de front, dreta i
esquerra), es recomana col locar dos cartells, un a cada marge,
separant les direccions cap a les quals s’indica.

En bifurcacions, es recomana col locar un cartell a cada marge del vial
indicant les destinacions a les quals s’accedeix per cada sentit de la
bifurcació, al menys 50 m. abans del punt en què es separin els carrils. En
el nas de la mateixa, es col locarà un altre cartell complementari dels
anteriors en el qual es confirmin totes les destinacions.



7. Emplaçament de cartells

DESEMBRE 2015 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures Ecologia Urbana
Direcció de Mobilitat

Departament de Senyalització

En encreuaments tipus glorieta la col locació dels cartells dependrà de la
mida d’aquesta. Per norma general, quan la glorieta sigui petita els cartells
es col locaran amb antelació i es recomana a una distància aproximada de
50 m abans d’aquesta, indicant totes les sortides a les quals s’accedeix des
de la glorieta i seguint els criteris d’emplaçament donats en el punt
anterior.

Quan la glorieta sigui de grans proporcions pot succeir que el conductor es
desorienti al circular per ella, en aquests casos, a més dels cartells
previstos, es col locaran cartells complementaris en les sortides de la
glorieta amb indicacions de les destinacions a les quals s’accedeix des
d’aquesta sortida.

En encreuaments complexes, en els que la senyalització informativa
urbana s’hagi de complementar amb cartells tipus croquis, aquests
s’ubicaran al menys 50 m abans del primer moviment indicat.

Tots els cartells de senyalització informativa urbana han de col locar se
sobre voreres o illetes materialitzades, de manera que no constitueixin un
obstacle sobre la calçada amb el qual pugui impactar un vehicle.
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Annex 3
Senyalització per a
bicicletes a la ciutat de
Barcelona
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La senyalització d’orientació per a bicicletes és un sistema de comunicació que té
com objectiu orientar als ciclistes en aquells itineraris bici on no hi hagi un carril
senyalitzat i sigui un itinerari d’unió entre carrils bici existents.

Els criteris per a la implantació d’aquest tipus de senyalització són els mateixos que
per a qualsevol senyalització d’orientació:

Claredat i senzillesa
Homogeneïtat: els missatges han de mantenir uniformitat en la forma i en el
contingut
Continuïtat: en un itinerari el ciclista no es pot desorientar ni confondre per
omissió d’informació (manca de senyals). Es a dir, cal senyalitzar tots el
punts de decisió (cruïlles on hi hagi canvi de trajectòria) fins arribar a la
destinació

El present document té com objecte definir els elements bàsics que configuren la
senyalització d’orientació destinada als ciclistes de la ciutat de Barcelona, establint
ne criteris gràfics, formals i constructius de les diferents peces que l’integren.
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Fletxes

Bicicleta
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