MANUAL COMPLEMENTARI DE
SENYALITZACIÓ PRIVADA AL
PRINCIPAT D’ANDORRA
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1. PRESENTACIÓ
Amb l’objectiu d’unificar i homogeneïtzar tota la senyalització que s’instal·li a la
xarxa bàsica del país, es planteja una sèrie de recomanacions per a la
senyalització d’orientació d’equipaments privats.

2. ELEMENTS QUE CAL SENYALITZAR
Aquest manual, que tal com s’indica, inclou una sèrie de recomanacions, fa
referència a la senyalització dels elements privats de nivell 3 i 4. En concret,
afecta la senyalització dels elements següents:



Hotels, aparthotels, cases rurals



Càmpings



Restaurants, cafeteries

3. COM SE SENYALITZA
• Dimensions del subplafó i nombre màxim
S’estableix una dimensió de 1.000 x 150 mm per a cada subplafó informatiu.
D’aquesta forma, dins de cada subplafó només se senyalitzarà un
equipament, que es recomana que ocupi una línia com a màxim.
D’altra banda, el nombre màxim de subplafons dins d’un plafó és de 5 i el
nombre mínim, de 2.
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• Codi tipogràfic i fons del subplafó
Quant al tipus de lletra, es recomana que sigui del tipus Helvètica
Condensed.
Es proposa que el color de la lletra sigui negre i el fons del subplafó, groc, en
concret el vinil reflector groc H. I., nivell 2, de la casa 3M.
Pel que fa als noms dels equipaments, la primera lletra s’escriu en majúscula
i la resta en minúscula, tal com es mostra a l’exemple següent:

La grandària de la lletra és única, de 70 mm.
Per abreujar la informació que es vol donar, se substituirà el tipus d’element
que s’ha de senyalitzar (hotel, restaurant, etc.) pel seu pictograma. Si el nom
de l’element és massa llarg, s'abreujarà, sense modificar cap dels elements
anteriors. D’aquesta forma, el nom final que figurarà al panell serà l’escollit pel
propietari de l’equipament.
Exemple d’element abreujat (Càmping Trèvol de 4 Fulles):
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En el cas dels aparthotels, on el pictograma coincideix amb el de l’hotel,
s’indicarà abreujat com a “A Hotels”, tal com es mostra a l’exemple següent:

Quan es vulgui indicar la distància respecte a l’equipament, la grandària serà
de 40 mm. La distància es podrà incorporar tant en metres com en quilòmetres.

• Pictogrames
Es recomana acompanyar l’element tipogràfic amb un pictograma, element que
complementa la informació lèxica i ajuda a la comprensió de la informació en
altres idiomes. Els senyals informatius poden anar acompanyats dels
pictogrames corresponents a cada element. En general, les característiques
dels pictogrames utilitzats són similars als recollits al Manual de criteris per a
la senyalització d’orientació de la xarxa bàsica d’Andorra. No obstant això, al
Codi de la circulació d’Andorra apareixen alguns dels elements privats tractats,
que pertanyen al grup de senyals informatius d’indicació. D’aquesta forma,
segons el Codi de la circulació, el disseny de tots aquests senyals es realitza
amb un fons blanc i el dibuix negre.
A continuació es grafien els pictogrames recomanats per a cadascun dels
equipaments que s’han de senyalitzar, i s’indica entre parèntesis el senyal
corresponent al Catàleg oficial dels senyals de circulació existent al Codi de la
circulació.
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Pel que fa a hotel, en lloc d’utilitzar el que recull el Codi de la circulació (III.45),
es proposa utilitzar la H. Quant als aparcaments, si estan numerats, s’indicarà
el número corresponent al pictograma.
S’inclou també el pictograma corresponent als apartaments turístics.
Finalment, cal assenyalar que el nombre màxim de pictogrames que poden
acompanyar cada element s’estableix en 2. Al marge dels pictogrames,
l’element no es podrà acompanyar de cap altra informació.

Hotel

Aparthotel. Es proposa el mateix
pictograma que per a l’hotel:

Càmping (III.50)

Restaurant (III.46)

Cafeteria (III.47)

Pàrquing (III.Ia)
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Apartaments turístics

En cas que s’hagi de senyalitzar algun element que pugui complementar-se
amb un pictograma que no s’hagi especificat a la llista anterior, es podrà
incorporar amb l’autorització prèvia de l’Agència de Mobilitat.
La grandària del pictograma és de 70 mm d’alçada x 90 mm d’amplada. Fons
blanc i símbol en negre.

• Ordre dels subplafons
Sempre que hi hagi diversos subplafons, l’ordre de col·locació s’estableix
segons els criteris següents, que coincideixen amb els especificats al manual
de senyalització d’orientació:
 En primer lloc, es tindrà en compte la direcció de l’equipament,
segons les fletxes de direcció. L’ordre, en sentit descendent,
s’estableix en direcció contrària a les agulles del rellotge (A1, A2, A3,
A4, A5, A6 i A7), tal com es mostra a continuació:
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És a dir, a dalt de tot es col·loquen els panells amb la fletxa A1, a sota els
d’A2, etc.
 En segon lloc, quan coincideixen diversos panells amb una mateixa
direcció, se segueix l’ordre alfabètic.
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• Distribució dels elements dins del subplafó
Dins del subplafó informatiu podem trobar els elements següents:
 Nom de l’equipament
 Fletxa de direcció
 Pictograma de l’equipament
 Pictograma de pàrquing, si l’equipament en disposa
 Distància a l’equipament
A l'esquerra del subplafó es deixarà sempre el mateix espai, que podrà estar
ocupat per un pictograma o per una fletxa.
La distància a l’equipament, quan es vulgui senyalar, es localitzarà a sota la
fletxa i centrada amb aquesta.

La distribució dels elements dependrà de la direcció de l’equipament, i es
defineix a continuació en funció de la direcció:
1. Direcció nord i est (A1, A5, A6 i A7).
L’ordre dels elements és, d’esquerra a dreta, el següent: pictograma de
l’equipament, nom de l’equipament, pictograma d’aparcament i fletxa de
direcció. Tal com s’observa a l’exemple següent, tant el pictograma com la
fletxa de direcció s’emmarquen dins del mateix espai (135 mm), el primer a
l’esquerra del panell i el segon a la dreta d’aquest. La resta d’elements se situen
immediatament a continuació del pictograma de l’equipament:

Departament de Mobilitat

9

2. Direcció oest (A2, A3 i A4).
L’ordre dels elements, d’esquerra a dreta, és el següent: fletxa de direcció, nom
de l’equipament, pictograma de l’equipament i pictograma d’aparcament.
L’espai per a la fletxa de direcció és el mateix que en el cas anterior (135 mm),
i la resta d’elements se situen immediatament a continuació de l’equipament:

• Nombre màxim de senyals
La distància mínima entre dos senyals d'equipaments privats no haurà de ser
inferior a 50 m quan la senyalització s’implanti a la xarxa bàsica. En el cas de
necessitar senyalitzar a menys de 50 m, s’haurà de demanar autorització prèvia
a l’Agència de Mobilitat. Quan la senyalització s’hagi d’implantar a la xarxa
local, es recomana revisar les condicions de l’entorn. En qualsevol cas, aquest
tipus de senyalització sempre serà independent de la senyalització d’orientació;
sempre es prioritzarà aquesta última.
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• Nombre màxim de senyals per establiment
Cadascun dels equipaments de caràcter privat que es desitgi senyalitzar es
podrà senyalitzar com a màxim dues vegades.
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