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Introducció

Al nostre país la senyalització urbana en el camp específic de l’orientació ha
estat molts anys influïda per la normativa de carreteres, amb la utilització,
principalment, de plafons i fletxes que seguien -tot i que a vegades amb
petites modificacions- els criteris oficials que estaven pensats exclusivament
per a la seva utilització en carreteres convencionals, com colors, tipus i
dimensions de lletres, forma dels senyals, suports, col·locació, etc., definits
en l'Ordre circular 8.1.-IC “Normas de señalización”, de 25 de juliol de 1962,
del MOP, actual Ministeri de Foment.
Aquesta situació es va anar modificant gradualment amb iniciatives locals,
de difusió restringida o nul·la, aprofitant models aplicats en localitats d’altres
països.
El gener de 1981, es va crear el Consell de Disseny de la Generalitat, que va
recollir els estudis anteriors que varen ser revisats i, d’acord amb diverses
institucions del país, va editar, el març de 1983, la publicació “Imatge gràfica
de la senyalització exterior”. Aquesta publicació va constituir el primer quadern
del Manual de senyalització exterior, completat amb “Suports i ancoratges
per a la senyalització exterior”, el 1984, i “Senyalització [in situ] per a exteriors”,
el 1985.
D’altra banda, el 1981, l’Associació d’Enginyers Municipals i Provincials
d’Espanya (AIMPE) va organitzar una setmana tècnica sobre senyalització
urbana en la qual es varen presentar unes “Recomendaciones para la
Señalización Informativa Urbana”, que van ser editades l’any següent.
El sistema establert pel Consell de Disseny de la Generalitat es va anar
implantant a la majoria de poblacions catalanes, amb algunes escasses
excepcions, on s’utilitzava el sistema de l’AIMPE.
El gener de 1992 es va aprovar el nou Reglament general de circulació que
actualitzava l’antic Codi de la circulació, de 25 de setembre de 1934. Aquest
Reglament recollia, en l'article 163 “Señales de Orientación”, a l’apartat 7,
“Señales de uso específico en poblado”, que estan encara vigents i que són
una transcripció gràfica dels senyals del sistema AIMPE.
A més, l’article 8 de la Llei de carreteres de la Generalitat, de 30 de setembre
de 1993, preveu que el Govern estableixi normes i criteris tècnics per al
disseny, el servei i la seguretat viària, i per a la informació a l’usuari.
Si bé fins a l’actualitat el Manual de senyalització exterior esmentat ha estat
fonamental per unificar els criteris de la majoria de municipis de Catalunya,
des de llavors la indústria de la senyalització ha sofert canvis de tots tipus,
amb la incorporació de nous materials, la introducció de nous criteris, les
modificacions a escala internacional, etc., que han significat iniciatives prou
interessants en el camp de la senyalització, no tan sols a l'específicament
urbana sinó també en les autopistes i carreteres.
Davant d’aquesta situació, el Grup de Treball de fixació de criteris de
senyalització viària (GT 32), de la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat
Viària, n’ha impulsat i n’ha dut a terme l’actualització, el resultat de la qual
és aquest Manual de senyalització urbana d'orientació.
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Principis generals

1.1 Definició

La senyalització d’orientació és un sistema de comunicació que proposa una
emissió de missatge permanent per aconseguir una reacció immediata en el
receptor, constituït per una suma de signes que permet interpretar l’espai i
relacionar-s’hi, de forma adequada i, per tant, millorar la mobilitat.
En el cas específic urbà, aquest llenguatge dóna resposta a la necessitat
d’informació immediata per facilitar a la ciutadania els desplaçaments en
l’àmbit de les poblacions.
Aquest tipus de senyalització està format per codis direccionals, lèxics,
gràfics, icònics i cromàtics, que s’apliquen en un determinat format i model
a suports implantats a prop de la calçada.

1.2 Necessitats

La senyalització d’un entorn urbà és una necessitat social i econòmica. Atesos
els beneficis que reporta, cal tenir cura a dedicar-hi el temps i els esforços
que calen.
La senyalització urbana d’orientació és un referent iconogràfic. Forma part
del paisatge de la població i esdevé un element amb presència constant. Per
tant, a més de la seva funció fonamental, d’orientar i facilitar els desplaçaments
dels ciutadans i ciutadanes visitants, és també un element que col·labora en
la definició d’aquest espai.
Una bona senyalització d’orientació millora la mobilitat de les persones usuàries
per les vies públiques. Però, també, cal tenir en compte que la senyalització
d’una població està formada per un conjunt d’elements i sistemes (la resta
de senyalització vertical, la senyalització horitzontal, la identificació dels noms
de les vies, etc.), que cal coordinar i millorar per arribar a un alt nivell de
qualitat.

1.3 Requisits

Un sistema de senyalització complex, com el de la senyalització urbana
d’orientació, ha de complir, de manera directa i eficaç, els requisits següents:
• Els missatges han de ser intel·ligibles.
• Els missatges han de ser clars, senzills, breus i concrets.
• Els missatges han de ser fàcils de retenir.
Les persones que condueixen necessiten confiança per circular amb
seguretat. Una senyalització amb missatges comprensibles, assimilables i
de fàcil retenció els facilita aquesta confiança. Els missatges han de ser
molt exactes pel que fa al que volen expressar. En aquest sentit, l’ús de
pictogrames afavoreix una ràpida i inequívoca comprensió del missatge.
• Els missatges han de poder ser detectats a la major distància possible
i llegits a la distància suficient per permetre una reacció amb
comoditat i seguretat.
• Els missatges han de ser els menys possibles.
No s’ha de donar més informació que l’estrictament imprescindible. L’excés
de missatges interfereix el procés de comunicació.
• Els missatges han de tenir continuïtat gràfica i semiòtica fins a la
destinació prevista.
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No es pot confondre ni desorientar la persona que condueix amagant
informació en un itinerari, és a dir, la informació ha de continuar present,
implícitament i explícitament, en els punts de decisió de l’itinerari fins a
arribar a la destinació assenyalada.
• Els missatges han de mantenir la seva uniformitat, en contingut i
forma.
• El conjunt missatge-suport ha de tenir trets diferenciats per a no ser
confós amb altres elements.
• El sistema de senyalització ha d’actuar de manera respectuosa amb
l’entorn.
Una de les dificultats més notòries de la senyalització urbana d’orientació
és que quedi diluïda en el conjunt de la informació que hi ha a les vies i als
espais públics: publicitat de tota mena -lluminosa o no, estàtica o dinàmicai altres elements del mobiliari urbà. Per diferenciar-se, cal que la senyalització
urbana d’orientació tingui una identitat pròpia, que no es confongui amb
altres sistemes existents al seu entorn.
• El sistema ha de ser sostenible.
Els senyals s’han de poder actualitzar amb facilitat i mantenir el nivell de
qualitat necessari. Una vegada elaborat el projecte, instal·lats els senyals i
comprovada la seva eficàcia “in situ”, cal establir un pla de manteniment
del sistema. Qualsevol canvi d’ordenació del trànsit, modificació en la relació
de pols, degradació física o pèrdua d’eficàcia del senyal comporta una
actualització de la senyalització.
• El sistema ha de respondre a un pla director de senyalització.
En síntesi, la senyalització urbana d’orientació ha de ser:
Intel·ligible
Clara
Identificable
Contínua
Uniforme
Sostenible
I, a més, cal afegir que la senyalització urbana d’orientació és:
• Un servei públic d’informació entre l’Administració i el/la conductor/a.
• Un mitjà per assegurar el millor trajecte entre un punt d’origen i una
destinació.
• Un element especialitzat del mobiliari urbà.
• Una eina que, integrada en l’arquitectura i l’urbanisme, millora
la relació entre les persones que condueixen i l’espai públic de les
poblacions.
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I no és:
• Una eina per resoldre els problemes que l’urbanisme i els plans de
circulació o la seva absència hagin deixat pendents o mal resolts.
Exigir aquesta responsabilitat fa que el sistema sigui considerat
defectuós i la causa del problema.
• Una forma de decorar el territori.
• Una forma de fer publicitat.

Què senyalitzar
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S’exclouen d’aquest àmbit de senyalització les zones urbanes dedicades
prioritàriament als vianants i amb límit de velocitat igual o inferior a 20 km/h
Figura 2.1.1 .
En el cas que l’ajuntament corresponent disposi de trams de carreteres de
titularitat municipal, amb límit de velocitat superior a 50 km/h i no segregades,
s’ha d’aplicar la normativa establerta per a carreteres, sempre que el límit
entre un o altre tipus de senyalització es marqui amb els senyals S-500
i S-510.
Per als trams de carrer/carretera que plantegen dubtes respecte del seu
caràcter urbà o interurbà, s’ha d’elaborar un conveni entre el municipi i
l’administració titular de la carretera d’acord amb la normativa vigent (per
exemple, el Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres. DOGC núm. 4027, de 10 de desembre de
2003).
Per tant, l’àmbit d’aplicació del sistema de senyalització urbana d’orientació
és el següent:
Carrers
Travesseres
Rondes (sovint amb dissenys especialitzats, similars als de vies preferents
interurbanes)
Alineacions longitudinals d’edificis
D’acord amb aquest Manual, les rondes urbanes i altres vies especialment
importants per a la ciutat s’han de senyalitzar amb plafons de color blanc
(RAL 9003). Només es pot fer excepcions en rondes segregades amb velocitat
superior a 50 km/h, sense cruïlles, sense semàfors i amb restricció d’accés
a vianants i ciclistes. En aquest cas es pot senyalitzar amb plafons de fons
de color verd (RAL 6032), seguint els criteris de composició, implantació i
tipus de plafons de la senyalització interurbana, però amb la tipologia, la fletxa
i el tipus de lletra corresponents a la senyalització urbana.
Així doncs, d’una banda s’exclouen les variants exteriors de carreteres, que
s’han de senyalitzar amb el model interurbà, i de l’altra les vies exclusives per
a vianants.
Els senyals d’entrada i de sortida de poblat (S-500 i S-510) defineixen l’àmbit
corresponent a la travessera; per això, és important que la implantació
d’aquests plafons es faci d’acord amb la normativa establerta.
En vies municipals, en canvi, pot passar que el límit no estigui clar, de manera
que cada ajuntament ha de fixar-lo. En qualsevol cas, però, no s’han de fer
servir senyalitzacions interurbanes i urbanes en un mateix tram, ja que això
porta a confusió.
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De fet, el sistema de senyalització urbana d’orientació és un dels components
del paisatge urbà que ajuden a identificar com a urbà el tram que es recorre.
La senyalització urbana i la interurbana no poden dissociar-se, encara que
siguin diferents en grandària, en composició i en estil.

Com senyalitzar
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Qualsevol sistema de senyalització transmet la informació mitjançant uns
determinats codis aplicats sobre uns suports.
En aquest capítol es mostren els diferents components d’aquests codis de
comunicació, la forma d’interrelacionar-se i l’estructura del sistema de
senyalització urbana d’orientació.

3.1 Codi tipogràfic

La família tipogràfica d’aquest sistema de senyalització és l’Helvetica, proposada
a “Imatge gràfica de la senyalització exterior”, quadern núm. 1 (1983) del
Manual de senyalització exterior. Aquesta tipografia es manté perquè ha
demostrat clarament la seva idoneïtat. A més, és una família tipogràfica emprada
en un gran nombre de programes de senyalització d’arreu del món.
Les principals característiques de l’Helvetica són les següents:
• És fàcilment identificable i d’una excel·lent llegibilitat pel seu disseny diferenciat
entre línies rectes i corbes.
• És una lletra amb gruixos ben compensats i poc acusats, la qual cosa fa que
no se’n perdin detalls a grans distàncies de lectura.
• És un tipus de lletra amb una morfologia neutra i sense atributs específics.
De l’ampli conjunt que integra la família tipogràfica de l’Helvetica Neue, s’han
triat les versions 85 Heavy i la 65 Medium. A aquests alfabets, se’ls ha aplicat
una condensació del 20% de la seva extensió en amplada. Així, els textos
composats amb aquests tipus de condensació ocupen el 80% del que ocuparien
per a igual alçada si es composessin amb el tipus 85 o 65 sense condensar.
Aquesta operació, que la poden realitzar molt fàcilment tots els fabricants de
senyals, manté els criteris gràfics i els avantatges d’estalvi en la longitud del
plafó proposats en el manual anterior, però amb una solució derivada de la
tecnologia actual de composició tipogràfica per ordinador.

Helvetica Neue 85 Heavy
Tipus estàndard

A

Helvetica Neue 65 Medium
Tipus estàndard

B

h

h

100%

100%
Tipus condensat
al 80%

Tipus condensat
al 80%
h

h

80%

20%

80% 20%
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h

Hostalric

h

Composició normal

h

Hostalric
Composició augmentant
el blanc entre caràcters un 5%

Pont de Pedra
Composició normal

h

Pont de Pedra
Composició augmentant
el blanc entre caràcters un 5%

A la separació normal entre lletres d’una paraula i entre paraules s’aplica un
augment del 5% de l’espai. Això millora notablement la llegibilitat dels textos
en distàncies elevades ja que evita la superposició òptica de les lletres.
Totes les composicions s’han de fer en caixa alta i baixa, és a dir, en
majúscula la primera lletra de la paraula i la resta en minúscules. Per a
noms compostos s’han d’aplicar els criteris establerts al document
Majúscules i minúscules. I en aquells casos en què per limitacions d’espai
calgui abreujar alguna paraula, cal seguir els criteris establerts al document
Abreviacions (http://www6.gencat.net/llengcat/scripts/sial/menuas.asp).
S’ha d’utilitzar la família tipogràfica Helvetica Neue original i no recórrer mai
a tipografies semblants o derivades d’aquesta, com l’Helios, l’Arial, etc. Les
versions Helvetica Neue 85 Heavy (A) i 65 Medium (B) s’utilitzen segons el
tipus de text que s’ha de composar:
A. Primer nivell: noms de pols interurbans
(poblacions i recursos territorials i temàtics senyalitzables)
B. Segon nivell: noms de pols urbans
(carrers, places, etc., i instal·lacions i serveis, aeroports,
estacions ferroviàries, ports, centres d’activitats econòmiques,
instal·lacions esportives, culturals, etc.)
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A

ABCCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
W X Y Z´
abccdefghijklmnopqrstuvwxyz
´
1234567890 (.,´`-/)

B

ABCCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
´
abccdefghijklmnopqrstuvwxyz
´
1234567890 (.,´`-/)
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Els identificadors dels diferents tipus de vies inclouen el caixetí de color amb
el codi alfanumèric corresponent. La composició del text ha de seguir els
criteris fixats en aquest apartat.
RAL 5005

AP-7 A-2

C-32

Autopista, autovia o via preferent de dues calçades
RAL 3001

N-II
Carretera de l’RCE

C-15
Carretera de la Xarxa bàsica de la Generalitat
RAL 6016

C-451
Carretera comarcal

E-9
Itinerari europeu

Via especial
Via urbana segregada
En el cas (poc freqüent) en què una autopista, autovia o via
preferent s’incorpora a una xarxa urbana sense perdre la
seva categoria, en general com a ronda de població o
penetració cap al centre, s’admet el color verd com a fons
dels plafons, en substitució del blau que, teòricament, li
correspondria. Es pretén d’aquesta manera cridar l’atenció
de les persones usuàries sobre les característiques especials
d’aquesta via segregada.

RAL 1023

GIV-6032
Carretera local
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Amb aquestes dimensions es
cobreixen les necessitats bàsiques
de la senyalització urbana per
a conductors/ores. Tot i això, si fos
estrictament necessari, es poden
aplicar en funció de les necessitats
específiques de la via i mantenint
les proporcions i l’estructura de
composició, les dimensions
complementàries que s’indiquen.
Aquest Manual inclou només la
normativa de la senyalització urbana
d’orientació adreçada als conductors
i a les conductores. Per tant, no s’ha
d’aplicar en zones exclusives per a
vianants, sinó que per a aquestes
s’ha de recórrer a sistemes
específicament dissenyats i
dimensionats per a un tipus de
necessitat i utilització totalment
diferents.

Dimensions bàsiques

Aquestes dimensions, que són per
a textos en una sola línia, es
complementen amb les que en
permeten dues: 375 mm per a textos
de 12 cm i 500 mm per a textos de
16 cm d’alçada.

Codi

M 1.1

1.680 x 210

M 1.2
1.680 x 375

M 2.1

2.240 x 280

2.240 x 500

M 1.3

1.470 x 210

M 1.4
1.470 x 375

M 2.3

1.960 x 280

M 2.4
1.960 x 500

M 0.1
M 0.2
10

Les mides indicades corresponen a
les superfícies útils vistes. Per tant,
en funció del sistema constructiu
dels plafons s’ha d’afegir la mida de
la superfície oculta per a perfils,
marcs, etc.

Dimensions vistes del plafó en mm

M 2.2

Dimensions complementàries

El sistema s’estructura sobre la base
de dues alçades de plafó: 210 mm
i 280 mm. Cada alçada de plafó és
apta per a una alçada de lletra: la
de 210 mm per a la de 12 cm i la de
280 mm per a la de 16 cm.

M 0.3
M 0.4

1.225 x 175

1.225 x 312,5

1.400 x 175

1.400 x 312,5

3

Dimensió a

Alçada en cm
de la lletra a aplicar

Disposició
de les informacions

Capacitat màxima
aproximada de caràcters

30 mm

12

1 línia

17

30 mm

12

2 línies

34

40 mm

16

1 línia

17

40 mm

16

2 línies

34

30 mm

12

1 línia

14

30 mm

12

2 línies

17

40 mm

16

1 línia

14

40 mm

16

2 línies

28

25 mm

10

1 línia

14

25 mm

10

2 línies

28

11
25 mm

10

1 línia

17

25 mm

10

2 línies

34

3
Retícules de composició: 1
Mòdul simple per a textos
de primer nivell

1

Tàrrega

5
1
2

L’estructura reticular aplicada als
mòduls permet fer la composició
dels rètols de manera homogènia.
L’espai entre el límit esquerre del
mòdul i el requadre teòric de la fletxa
és fix. L’espai entre la fletxa i la línia
de text també és fix. Si el text porta
la fletxa a la dreta, l’espai no ocupat
per la fletxa queda lliure. D’aquesta
manera el text sempre queda alineat
per l’esquerra.

5

variable

1

1

Terrassa

4
2
8

2 mínim

C-58
2

1

2 mínim

Les fletxes que senyalen a la dreta
i, per tant, les de les posicions 5, 6
i 7 (vegeu pàg. 3.04) se situen a la
dreta del text, amb la mateixa
separació que les que senyalen a
l’esquerra. A la dreta del senyal
sempre cal deixar un espai lliure
mínim, igual al que s’estableix com
a fix a l’esquerra.
La separació, en sentit vertical, entre
la part superior d’una lletra majúscula
plana i la part superior del plafó és
d’un mòdul, mentre que la de la part
inferior és de dos mòduls des de la
base de la lletra plana.

Retícules de composició: 2
Mòdul doble per a textos
de primer nivell

En el plafó per a textos en doble
línia es mantenen totes les
especificacions de composició del
plafó per a una sola línia. En aquest
cas la separació vertical entre les
dues línies de text la determina el fet
que la part superior del text de la
línia superior està a un mòdul
del límit superior del plafó i la base
de text de la línia inferior està a dos
mòduls del límit inferior del plafó.

1

Mollet
del Vallès

5

6,5

2

5

2 mínim

Santa Perpètua
de Mogoda

12,5

12
8

C a l re c o rd a r q u e t o t e s l e s
especificacions de composició estan
fetes sobre la superfície vista dels
mòduls.

1

1

2 mínim
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Això permet col·locar indicacions d'índole local sense carregar gaire el nombre
de mòduls utilitzats en un punt concret.
En el sentit de sortida de la població es recomana indicar amb elements d'orientació
geogràfica del tram de travessera de què es tracta.

4.5 Senyalització en rondes

Les rondes són vies de circulació concebudes per desviar el trànsit dels carrers
més cèntrics de la població. Segons la seva situació poden ser, eventualment,
vies que depenen d'una administració diferent a la municipal; en aquest cas, cal
sempre un acord entre ambdues.
La situació legal de cada ronda depèn de si discorre o no per zona urbana,
determinada per l'existència o no de senyals de localització de poblat, que indica
l'obligació de seguir les normes de conducció relatives a poblat.
Si les rondes no estan compreses entre senyals de localització de poblat, tenen
característiques de carretera.
Les situacions mixtes necessiten un equilibri entre un i altre tipus de
senyalització. Però, sempre que sigui possible, la senyalització ha de donar
a les persones que condueixen la sensació que ja no són a la carretera,
sinó que han de reduir la velocitat, adaptant-la a l'especificada per la
senyalització -encara que aquesta no sigui tampoc la de 50 km/h, de zona
urbana- i que s'han d’adaptar a les circumstàncies circulatòries. En aquest
cas es recomana l’ús dels senyals establerts per a carreteres (pòrtics,
banderoles, etc.), amb les dimensions i la disposició corresponents, però amb
la tipografia, les normes, els colors, les fletxes, etc. que estableix aquest
Manual.
Quan les rondes estan compreses entre senyals de localització de la població,
des del punt de vista de la seguretat viària s’ha de transmetre als conductors i
a les conductores que ja es troben en zona urbana i que han d'adequar la seva
velocitat i la seva conducta a aquestes condicions. Especialment, cal tenir en
compte la velocitat màxima autoritzada a la via; així doncs, si la velocitat màxima
és de 50 km/h, la senyalització és únicament l'aplicable a zona urbana, tal com
fixa aquest Manual.
Pel que fa al tipus i al nombre d'indicacions, cal aplicar el mateix que s’estableix
per a travesseres.
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Fins fa pocs anys i de manera pràcticament exclusiva, els suports dels
programes de senyalització urbana d’orientació, implantats en els diferents
municipis de Catalunya, presentaven unes característiques formals, de
materials i construccions uniformes. Tots els programes eren executats a
partir dels criteris i continguts tècnics inclosos en “Suports i ancoratges
per a la senyalització exterior”, quadern núm. 2 (1984), publicació elaborada
per facilitar l’aplicació de la normativa establerta a “Imatge gràfica de la
senyalització exterior”, quadern núm.1 (1983); aquests dos quaderns formen
part del Manual de senyalització exterior, editat per la Generalitat de
Catalunya, dins de la Col·lecció Quaderns de Disseny, com a resultat del
projecte promogut pel Consell de Disseny.
Aquest document permetia produir un sistema de suports molt novedós,
no tant pels materials emprats -habituals en la fabricació de suports de
senyalització exterior-, sinó pel fet que fixava uns estàndards homogenis
i coherents per al conjunt de suports. El sistema preveia un seguit de
dimensions de pals i plaques que permetia qualsevol aplicació, tant per
a carreteres com per a vies urbanes i, fins i tot, per executar programes
de senyalització per a vianants.
Aquest sistema de suports, que ha estat àmpliament utilitzat a Catalunya des
del 1984, mostra des de fa temps signes d’obsolescència, fonamentalment
per dos motius:
1. El sistema no preveu la utilització de materials retroreflectants en els
plafons informatius.
2. El sistema es basa sobretot en suports de doble pal fabricats en acer.
A més, el suport previst d’un sol pal presenta limitacions constructives
i és especialment complex per a la modificació dels plafons informatius.

5.1 Els suports

Els colors del codi establert no es produeixen industrialment en vinils
retroreflectants. Això no és acceptable actualment, ja que l’efectivitat i la
contribució a la seguretat de la senyalització urbana reflectant -en
determinades circumstàncies de manca de llum a la via- és universalment
reconeguda. Per això, aquest Manual inclou el canvi del codi cromàtic
establert anteriorment.
Una altra mancança són els suports, però la solució la trobem en el mateix
mercat. Així, des de fa alguns anys cada cop més s’estan imposant els
sistemes modulars en alumini. Els avantatges d’aquests sistemes són
nombrosos:
• Tenen un excel·lent manteniment i durabilitat, pesen menys i, per tant,
són més fàcils de transportar i muntar.
• Inclouen ancoratges i fixacions al terra racionalitzats i normalitzats.
• Presenten una substitució dels pals molt senzilla (en cas d’un accident).
• Redueixen el perill per impacte ja que es dobleguen més fàcilment.
• Són molt més adaptables i flexibles: els pals poden ser telescòpics, de
manera que permeten ampliar la informació sense fer cap modificació.
• Permeten orientar fàcilment els plafons, en funció del flux viari.
• Permeten substituir, variar i ordenar els plafons de forma molt senzilla.
• Han aconseguit un cost similar al dels sistemes en acer i, en alguns
casos, l’han millorat.
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Tenint en compte aquests avantatges i l’elevat nombre de municipis que
està utilitzant els suports d’alumini extrudit, es proposa l’ús d’aquests
sistemes estàndards, que es troben al mercat des de fa temps.
El nombre de models fabricats és ampli i cada empresa ofereix sistemes
propis i diferents dels de la competència. Hi ha diferències en el diàmetre
dels pals, en els sistemes d’ancoratge al terra, en el de fixació de plafons,
en l’estructura dels mateixos plafons, etc. Això fa que els sistemes no
siguin sempre compatibles.
Les qualitats dels materials, els acabats de les superfícies, les peces
complementàries, els colors dels pals i els dors dels plafons també varien.
Així doncs, no es pot definir un model únic per al sistema de senyalització
urbana d’orientació, però en canvi sí que es poden fer recomanacions a
l’hora d’escollir entre els diferents productes existents al mercat.

5.2 Recomanacions

Els sistemes han d’estar homologats i complir la norma UNE 135311,
d’octubre de 1998.
Fonamentalment, els sistemes constructius dels plafons retolables són
de 3 tipus:
1. Plaques d’alumini de dimensions variables, reforçades perimetralment
mitjançant doble plec. Les dimensions màximes dels plafons varien
segons les premses de plegar de cada fabricant. Les dimensions són
limitades. La unió al pal es fa amb guies fixades al dors de la placa i
amb brida al tub. És el sistema més senzill i econòmic.
2. Plaques d’alumini rigidificades per mitjà d’un perfil extrudit que es fixa
donant la volta a tot el rètol, amb guies extrudides fixades a la placa
per la cara posterior i que serveixen per subjectar-les al tub vertical per
mitjà de brides. Aquest sistema és el més habitual.
3. Rètols amb l’encadellat de perfils rectangulars d’alumini extrudit. La
fixació al pal també es fa per mitjà de brides i guies incorporades en
els perfils. Aquest és el sistema més resistent i efectiu i el que permet
els conjunts més grans.
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Tant el primer com el segon sistema permeten tancar els rètols pel darrera
amb una altra planxa d’alumini fixada als perfils perimetrals, ocultant
parcialment o no les guies de fixació al tub.
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Els plafons més grans han de ser rígids per l’interior.
Els acabats superficials i de protecció dels materials són fonamentalment dos:
l’acabat anoditzat i l’acabat lacat. L’anoditzat admet més discretament el
ratllat perquè és un tractament que penetra en la superfície del material.
A Espanya, l’acabat anoditzat es produeix en una gamma cromàtica molt
curta: bàsicament, plata, or i bronze.
En canvi, l’acabat lacat o pintat en pols és relativament més fàcil de ratllar,
ja que depèn de les micres del tractament de superfície. La gamma de
colors és molt més àmplia.
Tot i la flexibilitat i la possible personalització dels suports -especialment
dels pals- amb l’ús de diferents colors, és recomanable restringir aquesta
opció al màxim i utilitzar només colors neutres, fàcilment integrats en
l’entorn urbà. No s’ha de caure en el parany de creure que la senyalització
i, en especial, els seus suports són elements que han de donar personalitat
a una població. Com més discret sigui el pal i el dors, els plafons passen
més desapercebuts i aconsegueixen un resultat millor per a l’entorn.
La gràfica dels senyals es fa amb el laminat de vinils adhesius de fons
sobre els plafons i l’aplicació posterior de vinils adhesius retallats per
ordinador per a les informacions lèxiques i simbòliques.
Els vinils adhesius emprats anteriorment no ofereixen prou garanties.
Darrerament, però, s’ha universalitzat l’ús de vinils reflectants perquè
milloren la llegibilitat dels senyals amb llum incident.
Actualment, hi ha comercialitzats tres tipus de materials reflectants. Aquests,
classificats de menor a major prestació i de menor a major preu, són els
següents: "Engineer Grade", "High Intensity Grade" i "Diamond Grade".
La diferència de preu entre aquests materials és molt important. En aquest
moment, s’utilitza el material "High Intensity" de manera indiscriminada.
Això provoca la paradoxa que en senyals que estan situats relativament
a poca alçada i que han de ser llegits a curta distància, la il·luminació dels
fars enlluerna el conductor. L’estudi acurat de les condicions i de les
necessitats de la via en cada projecte i l’adaptació corresponent dels plecs
de condicions tècniques permetrien estalviar una part important dels costos
de producció de la senyalització.
L’ús de conjunts totalment en alumini permet exigir terminis de garantia
pel que fa als senyals molt llargs.
La instal·lació de senyals fets amb lamel·les d’alumini i pals d’acer afecta
la bona llegibilitat. La diferència en el comportament dels dos materials
respecte de la temperatura i de la humitat fa que als senyals apareguin
barres i zones amb diferent intensitat de reflexió de la llum, atès el valor
diferent de la condensació del vapor d’aigua en els senyals en les zones
més properes als suports.
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