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Aquest Manual és un instrument elaborat per normalitzar les pautes de disseny del sistema gràfic i
constructiu de la senyalització dels espais naturals de protecció especial que depenen del Departament
de Medi Ambient i Habitatge, amb els objectius de:

- resoldre amb un sol sistema de disseny les necessitats de senyalització que en són comunes,

- transmetre a través de la unitat senyalètica una imatge de gestió eficient i coordinada entre els espais,
que alhora reverteixi en una identificació més clara per part dels usuaris, i

- dotar cadascun dels espais naturals de protecció especial d'uns signes d'identitat visual pròpia.

A més, les directrius bàsiques poden ser d'aplicació a tots els espais naturals inclosos en el Pla d'espais
d'interès natural (PEIN).

El caràcter eminentment funcional d'aquest Manual el converteix en una eina de treball destinada
especialment als diferents professionals que intervenen en totes les fases de la construcció i implantació
posterior dels senyals.

Els materials per a la construcció dels indicadors, suports i ancoratges s'han seleccionat atenent criteris
d'adaptació al medi, de resistència i d'estabilitat davant les variacions atmosfèriques, els ambients
agressius i els cops violents. De la mateixa manera, també s'ha tingut en compte que el seu cost es
pugui considerar acceptable.

Això no obstant, la pretensió és que aquest Manual pugui anar incorporant millores, tant pel que fa a
l'ampliació de tipologies, pictogrames i altres elements que sorgeixin fruit de la seva implantació en el
territori com de les possibilitats de materials alternatius que el mercat ofereixi en el futur, sempre que
s'adeqüin a les condicions d'adaptabilitat, resistència i durabilitat.
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Materials dels indicadors, suports
i ancoratges

En aquest Manual s’han seleccionat els materials per a la construcció
dels indicadors i dels respectius suports i ancoratges, atenent criteris
de resistència i d’estabilitat davant les variacions atmosfèriques, els
ambients agressius i els cops violents.

Per als indicadors, segons la seva tipologia, els materials
seleccionats són els següents:

- Planxa d’alumini, d’aliatge 5754-H22, i de 3 mm de gruix. Aquest
tipus d’alumini s’ha seleccionat pel seu bon comportament davant la
corrosió i el seu elevat límit elàstic, el qual és aproximadament el 70%
del de l’acer laminat, sobre el 40% corresponent al de l’alumini
d’utilització més comuna.
Per als indicadors situats en entorns marins, especialment agressius,
es recomana la utilització de la planxa d’alumini d’aliatge 5083-H111.

- Planxa d’acer galvanitzada, d’1 i d’1,5 mm de gruix segons les
mides de l'indicador. Les seves propietats de resistència i de
durabilitat fan que la seva aplicació sigui indicada per a qualsevol
indret.

- Planxa sandvitx de 3 mm de gruix, formada per dues làmines
exteriors d’alumini de 0,3 mm i nucli de polietilè tipus LDPE de 0,92
g/cm3.
Per la seva planesa, lleugeresa i estabilitat davant la humitat, aquest
material és idoni com a suport de la informació de les cartelleres.

- Vidre trempat de 6 mm de gruix.

Els suports dels indicadors es construeixen mitjançant els materials
següents:

- Planxa d’alumini, d’aliatge 5754-H22, i de 3 mm de gruix ja
considerada en l'apartat anterior.
Igualment, per als indicadors situats en entorns marins, especialment
agressius, es recomana la utilització de la planxa d’alumini d’aliatge
5083-H111.

- Planxa d’acer galvanitzada plegada, d’1, d’1,5 i de 3 mm de gruix
segons la utilització.

- Perfil UPN d’acer laminat en calent de 50 x 25 mm, amb galvanitzat
posterior en calent.

- Tub amb soldadura galvanitzat de 40 x 20 i 60 x 30 mm, per a
l’indicador del tipus provisional.

Per als suports d’ancoratge, els materials seleccionats són els
següents:

- Perfil angular d’acer laminat en calent, amb galvanitzat posterior en
calent.
Mides: 60 x 60 x 6 i 80 x 80 x 8 mm.

- Pal de fusta tractada en autoclau pel sistema Bethell, de mides:
Tornejat de 100 mm de diàmetre, quadrat de 70 x 70 mm i
rectangular de 215 x 67 mm.
Aquest sistema de protecció, de cèl·lules plenes de protector de sals
hidrosolubles Basilit CBK, realitzat a pressió en autoclau és el més
eficaç per tractar fustes que han d’estar en contacte amb el sól o
l’aigua i que estiguin exposades a condicions desfavorables per a la
seva durabilitat.
La fusta, un cop eixuta, ni taca ni embruta i és inodora. Tampoc no hi
ha cap risc de toxicitat.

Tots els elements de fixació dels suports i ancoratges són d’acer
inoxidable, i en determinats casos es complementen amb volanderes
de niló i tacs de PVC.
En el cas dels indicadors de vidre, la fixació metàl·lica seleccionada
és del tipus Grafolight MVI521AR platejat, amb una distància a paret
de 21 mm.

En tots els elements que siguin galvanitzats en calent, posteriorment
al tractament i en el taller, es repassaran de nou tots els forats i
rosques que porti la peça. També es polirà l’excés de galvanitzat si
es preveu que pot dificultar el muntatge.

51. Especificacions tècniques generals

Especificacions
tècniques generals

Reproducció gràfica

El fons de color de l'indicador s’aconsegueix mitjançant el
tractament superficial següent:

- Desgreixatge previ al pintat.

- Neteja necessària per eliminar les partícules sòlides que quedin
adherides a la peça després del desgreixatge.

- Imprimació wash-prime cromofosfatant.

- Aplicació de pintura de poliuretà de dos components amb
catalitzador alifàtic d’alta resistència i amb satinat 70+– 5, amb
assecatge posterior al forn.
L’acabat superficial ha de ser apte per rebre vinil autoadhesiu i
serigrafia.

Els diferents elements gràfics s’aconsegueixen mitjançant els
procediments següents:

- En general, tots els elements gràfics són fets amb vinil autoadhesiu
retallat informàticament mitjançant traçador.
El vinil seleccionat és de PVC fos, tipus Avery 900 Super Cast o de
qualitat i prestacions equivalents: durada fins a 12 anys, gruix de 50
micres i adhesiu permanent de base acrílica.

- Excepcionalment, aquells elements que per la seva mida reduïda o
per la seva complexitat no és possible retallar mitjançant traçador, es
reprodueixen amb serigrafia.
En aquest cas, la impressió es preveu amb tinta serigràfica de dos
components, assecada al forn.

Tant un procediment com l’altre es realitzaran en ambient condicionat
exempt de pols per garantir una superfície tractada perfectament
polida.

En determinats casos, la reproducció gràfica es preveu mitjançant
impressió digital realitzada sobre vinil. En aquest cas, els elements a
considerar són els que es descriuen tot seguit:

- Impressió digital amb tintes pigmentades a una resolució d’almenys
540 ppp.

- Vinil blanc mat, microporós de 175 micres, especial per a impressió
amb tintes pigmentades, amb adhesiu permanent.

Proteccions

En aquells casos en què es consideri necessari protegir l'indicador de
possibles actes vandàlics, s’han seleccionat dos tipus de laminats
segons com sigui la naturalesa de l’agressió:

- Laminat PVC polimèric de fosa, lliure de cadmi, amb cola acrílica
permanent especial sensible a la pressió, de 50 micres de gruix com
a mínim, amb un interval de temperatura en ús de –20 a +70 graus C,
i amb una durabilitat a l'exterior de 7-10 anys.
L’operació de laminat es farà en sec.
Aquest tipus de pel·lícula és adequat per als indicadors exposats a
rascades lleus i a la possible extracció de lletres o altres elements
gràfics realitzats amb vinil.
És resistent a la humitat i a la brutícia, i força als productes químics.
També és una bona protecció UV per a la impressió digital.

- Laminat antigrafit PVF (fluorur de polivinil), amb cola acrílica
permanent especial sensible a la pressió, de 25 micres de gruix com
a mínim, amb un interval de temperatura en ús de –20 a +70 graus C,
i amb una durabilitat a l'exterior de 7-10 anys.
L’operació de laminat es farà en sec.
Aquest tipus de pel·lícula és adequat per als indicadors exposats a
grafits i a la possible extracció de lletres o altres elements gràfics fets
amb vinil.
És resistent a la humitat i a la brutícia.
És una excel·lent protecció contra la majoria dels productes químics i
dissolvents.
També és una bona protecció UV per a la impressió digital.
Abans de netejar un grafit, es aconsellable fer una prova per
comprovar el producte utilitzat.

La zona laminada es prolongarà en tot el seu perímetre la mida del
guix de l’indicador més 3 cm com a mínim.

La protecció dels indicadors també es podrà fer amb vernís si com a
mínim s’obtenen les mateixes prestacions del laminat, a més de tenir
la garantia del contractista que el vernís, al llarg del temps, no altera
l’aspecte ni les propietats dels vinils, de la impressió digital i de la
pintura.
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Especejament

A. Placa d’alumini pintada

B. Vinil autoadhesiu retallat

1. Especificacions tècniques generals

Sistemes de reproducció
gràfica

Forum Ateniensis
Capea Nostrum

Aexequos
Quam Caterbus orbis
Ille dixat et Maximus

A

B
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Especejament

A. Plafó de xapa pintada

B. Vinil autoadhesiu retallat

C. Laminat de protecció.
La mida del laminat haurà de ser la del
senyal, més la de la seva ala, més un
mínim de 3 mm per cada costat.

1. Especificacions tècniques generals

Sistemes de reproducció
gràfica i protecció

Carpes nostrum
Forum ateniensis carpes est
nostrum exequos diam.
Ertus terrenus capis duasiam
cantimponere arbris corpi
hispanica quam sensis et um
capoira condem.

A

B

C
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Especejament

A. Placa d’alumini pintada o panell
sandvitx d’alumini-polietilè.

B. Vinil autoadhesiu retallat o amb
impressió digital.

C. Laminat de protecció.
La mida del laminat haurà de ser la del
senyal, més un mínim de 30 mm per
cada costat.

1. Especificacions tècniques generals

Sistemes de reproducció
gràfica i protecció

Ertus terrenus capis asia
cantimponere arbris et corpi
exequos quam sensis.

A

B

C



Components gràfics
i originals

2
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Símbol i logotip
El símbol i logotip és el principal
identificador dels espais i, per tant,
també ho és de la seva senyalització.

De totes les composicions possibles,
s’han d’utilitzar únicament les
següents:

- Versió amb la caixa a l’esquerra en
què l’alçada del símbol és igual a 3
línies de text.

- Versió centrada.

Les versions aquí mostrades poden
ser utilitzades com a originals per a
reproduir.

Colors

Abreviatures
ASPC = Avery 900 Supercast in
Pantone Colours
ASNG = Avery 900 Supercast New
Generation

Blanc sobre color corporatiu
Blanc - Vinil: ASPC, ref. 900

Negre
Negre - Vinil: ASPC, ref. 901

Color específics dels pictogrames:

Blau
Pantone 285 C - Vinil: ASPC,
ref. Pantone 285 C

Vermell
Pantone 185 C - Vinil: ASPC,
ref. Pantone 185 C

Color dels espais del PEIN

Pantone 344 C - Pintura de fons de la
placa
Pantone 347 C - Vinil: ASPC,
ref. Pantone 347 C

2. Components gràfics i originals

Identitat dels espais
Sobre el color corporatiuSobre fons de color de la placa

Pantone 650 C - Pintura de fons de la placa
Pantone 660 C - Vinil: ASPC, ref. Pantone 285 C

Sobre el color corporatiuSobre fons de color de la placa

Pantone 580 C - Pintura de fons de la placa
Pantone 362 C - Vinil: ASNG, ref. 907 (Pantone 362 C)
Pantone 2985 C - Vinil: ASPC, ref. Pantone 299 C

Sobre el color corporatiuSobre fons de color de la placa

Pantone 615 C - Pintura de fons de la placa
Pantone 370 C - Vinil: ASNG, ref. 929 (Pantone 356 C)

Sobre el color corporatiuSobre fons de color de la placa

Pantone 474 C - Pintura de fons de la placa
Pantone 1795 C - Vinil: ASNG, ref. 925
Negre - Vinil: ASPC, ref. 901

Sobre el color corporatiuSobre fons de color de la placa

Pantone 460 C - Pintura de fons de la placa
Pantone 326 C - Vinil: ASNG, ref. 944

Sobre el color corporatiuSobre fons de color de la placa

Pantone 552 C - Pintura de fons de la placa
Pantone 301 C - Vinil: ASPC, ref. Pantone 301 C

Sobre el color corporatiuSobre fons de color de la placa

Pantone 726 C - Pintura de fons de la placa
Pantone 1807 C - Vinil: ASPC, ref. Pantone 201 C

Sobre el color corporatiuSobre fons de color de la placa

Pantone 489 C - Pintura de fons de la placa
Pantone 194 C - Vinil: ASPC, ref. Pantone 208 C

Sobre el color corporatiuSobre fons de color de la placa

Pantone 482 C - Pintura de fons de la placa
Pantone 208 C - Vinil: ASPC, ref. Pantone 208 C

Sobre el color corporatiuSobre fons de color placa

Pantone 544 C - Pintura de fons de la placa
Pantone 2727 C - Vinil: ASPC, ref. Pantone 285 C

Sobre el color corporatiuSobre fons de color placa

Pantone 4685 C - Pintura de fons de la placa
Pantone 4635 C - Vinil: ASNG, ref. 973 (Pantone 464 C)

Sobre el color corporatiuSobre fons de color placa

Pantone 2707 C - Pintura de fons de la placa
Pantone 285 C - Vinil: ASNG, ref. 935
Pantone 158 C - Vinil: ASNG, ref. 911

EIN
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Símbol i logotip
El símbol i logotip de la Generalitat de
Catalunya s’utilitzarà com a signatura
de diverses tipologies de senyals.

De totes les composicions possibles,
s’han d’utilitzar únicament les
següents:

- Versió amb la caixa a l’esquerra amb
3 línies de text. S’utilitzarà en senyals
de 1.350 x 1.350 mm o superiors.

- Versió amb la caixa a l’esquerra amb
2 línies de text. S’utilitzarà en senyals
de 900 x 900 mm o inferiors.

Les versions aquí mostrades poden
ser utilitzades com a originals per a
reproduir.

Colors
Sempre es reproduirà en negre.
A la pàgina 10 hi ha les referències
corresponents.

2. Components gràfics i originals

Logotip amb 3 línies de text

Logotip amb 2 línies de text



Tipografia
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Tipus
S’ha d’utilitzar una única familia
tipogràfica, l’Helvètica, en les variants
següents:

Logotip de l’espai
Helvètica 65.
Helvètica 85.

Textos
Helvètica 55.
Helvètica 75.

Composició
Els textos es compondran sempre en
caixa alta i baixa, és a dir, la primera
lletra de la frase i la inicial dels noms
propis han d’anar en majúscula i la
resta en minúscula.

La composició dels textos depèn
directament del tipus de senyal, i així
s’especifica en cada cas, però sempre
serà amb la caixa a l’esquerra, a la
dreta o centrada. No s’ha d’utilitzar
mai la caixa blocada ni qualsevol altra.

El set o espaiat entre lletres és el que
aquí es mostra i mai s’ha de variar
segons la llargada del senyal.

Sempre que sigui posible, s’han
d’evitar les abreviacions, i únicament
s’han d’utilitzar quan sigui
imprescindible a causa d’una falta
d’espai.

2. Components gràfics i originals

Helvètica 65

ABCDEFGHIJKLMNÑO
PQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrs
tuvwxyz 1234567890

Helvètica 85

ABCDEFGHIJKLMNÑO
PQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrs
tuvwxyz 1234567890

Helvètica 55

ABCDEFGHIJKLMNÑO
PQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrs
tuvwxyz 1234567890

Helvètica 75

ABCDEFGHIJKLMNÑO
PQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrs
tuvwxyz 1234567890

Logotip de l’espai Textos

Itineraris ITINERARIS Itineraris Itineraris

It ineraris

Composició dels textos Espaiat entre lletres
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La fletxa
La fletxa és un dels elements bàsics
de tota senyalització.

La que es proposa en aquest Manual
s'estructura dins d’una forma
quadrada, que a la vegada és la que
permet calcular amb exactitud la mida
i posició de la fletxa.
Aquesta forma quadrada, però,
indicada pels seus escaires, té una
funció únicament de guia, i mai no ha
d’aparèixer reproduïda.

Les versions aquí mostrades poden
ser utilitzades com a originals per a
reproduir.

Colors
La fletxa es reproduirà en el color
corporatiu de cada un dels espais.
A la pàgina 10 hi ha les referències
corresponents.

2. Components gràfics i originals

Fletxa

Posicions possibles de les fletxes

Fletxa horitzontal i vertical Fletxa obliqua



14

Pictogrames
S'han d'utilitzar els mateixos
pictogrames inclosos al manual Imatge
gràfica de la senyalització exterior de
la Generalitat de Catalunya, derivats
del repertori definit per l'AIGA
(American Institute of Graphic Arts).

Si cal afegir-hi algun pictograma nou,
s'ha de mantenir el mateix estil gràfic
definit en aquest Manual.

Color
Tots els pictogrames han de ser fets
en negre sobre fons blanc, tret dels
següents:

Informació:
a. Centres d'Informació:
Pictograma en blanc sobre fons del
color corporatiu de l’espai.
A la pàgina 10 hi ha el color corporatiu
de cada espai (a la mostra, blau
Pantone 660 C, corresponent al Parc
Natural dels Aigüamolls de l’Empordà).

b. Oficines de Turisme:
Pictograma en blanc sobre fons blau
Pantone 285 C.

Creu:
a. Hospitals / ambulatoris:
Pictograma en blau Pantone 285 C
sobre fons blanc.
b. Farmaciola / primers auxilis:
Pictograma en vermell
Pantone 185 C sobre fons blanc.

Aparcament:
Pictograma en blanc sobre fons blau
Pantone 285 C.

Extintor:
Pictograma en blanc reflectant sobre
fons vermell Pantone 185 C.

2. Components gràfics i originals

Pictogrames

Centres d’informació
del Parc

Torres / castells Indrets d'interès naturalístic /
miradors

Fonts HotelsMuseus Càmpings

Granges escola Residències de turisme rural

Restaurants

HabitatgesOficines de Turisme

Prohibida la circulació
rodada fora de les pistes

Esglésies / ermites

Volcans

Prohibit acampar Albergs Cases de colònies Càmping masia

GasolineraEstació d'autobusosProhibit aparcarAparcamentPiscinaÀrea de descans

Hospital / ambulatori Farmaciola / primers auxilis Propietat privada Prohibit el pas Itineraris pedestres



MinusvàlidsWC WC Homes WC Dones Telèfon Extintor Cafeteria

Font d'aigua potable

Prohibit recollir roques
o minerals

WCProhibit fer sorolls molestosProhibit recol·lectar plantesProhibit llençar escombrariesMaterial bibliogràfic Prohibit encendre foc

Sender per anar a cavallGuiesRuta per anar en bicicleta Prohibit anar en bicicletaProhibit apartar-se dels
itineraris pedestres

Itinerari pedestre
i en bicicleta

Zona per a fumadors Prohibit fumar

Prohibit el pas a animals

BústiaPaperera

152. Components gràfics i originals

Guarda-roba / vestidorSala de reunions

Actitud mimètica
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Pictograma
Els itineraris pedestres senyalitzats
tenen un pictograma específic que
inclou, a més del pictograma
normativitzat (vegeu les pàgines 14
i 15), una informació literal i cromàtica
suplementària.

Tipografia

Número
Helvètica 55.

Composició del número
Caixa centrada.

Color
Els itineraris s’identifiquen amb un
número i un color.
En aquesta pàgina es mostren alguns
exemples de colors que poden ser
utilitzats. L’adjudicació d’aquests
colors serà totalment lliure, i
únicament s’haurà de tenir en compte
la proximitat dels itineraris per
determinar el color que en garanteixi
una millor diferenciació de la resta.

2. Components gràfics i originals

Identitat i colors dels
itineraris pedestres

Itineraris pedestres

x

3 x

20 x

39 x

111/2 x

31/2 x

x

18 x

Itineraris pedestres i en bicicleta

x

3 x

20 x

39 x

111/2 x

31/2 x

x

18 x

Propostes de colors per als itineraris

Pantone 486 C

Pantone 326 C

Pantone 187 C

Pantone Process Blue C Pantone 111 C Pantone 1375 C Pantone 142 C Pantone 1655 C

Pantone 222 C Pantone 248 C Pantone 2655 C Pantone 294 C

Pantone 355 C Pantone 368 C Pantone 469 C Pantone 471 C

Pantone 507 C Pantone 542 C Pantone 576 C Pantone 583 C


