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I. INTRODUCCIÓ

I. INTRODUCCIÓ
I.1 Presentació

Camins públics: són les vies de comunicació terrestre de qualsevol tipologia, de domini públic, ubicades
majoritàriament en sòl rústic que cobreixen les necessitats d’accés a les àrees rurals, de comunicació
amb la costa, amb nuclis de població o llocs d’interès general. No es consideren camins públics, les
carreteres que regula la legislació especíﬁca o els carrers, les places, els passejos o qualsevol altra via
urbana deﬁnida i regulada per la normativa especíﬁca corresponent. Formen part inherent dels camins
públics: la plataforma, el ferm, els vorals, les obres de fàbrica, els terraplens i les obres auxiliars, així
com els ponts per on passa el camí.
Aquesta és la deﬁnició que estableix la Llei 13/2018, de 28 de desembre, de camins públics i rutes senderistes de Mallorca i Menorca i que, d’aquesta manera, deﬁneix el marc d’aplicació d’aquest manual de
senyalització dels camins de Menorca.
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De manera transversal també és important contemplar en tot el manual els criteris d’accessibilitat i
turisme inclusiu per tal de facilitar el gaudiment de totes les persones dels camins de l’illa.
I ﬁnalement s’ha d’esmentar que aquest manual és un document obert en diferents sentits. Obert a la
possibilitat d’integrar aquelles demandes o necessitats de senyalització que es detectin en un futur fruit
de l’ús dels camins o de la gestió dels mateixos; i obert en l’àmbit de la sostenibilitat i el respecte al
medi ambient contemplant la possibilitat d’integrar suports i materials més sostenibles, respectuosos i
duradors en un entorn viu, dinàmic i canviant. En aquest sentit, sempre que es consideri necessari en un
futur, a través de la redacció d’un estudi de detall especíﬁc, és podran proposar materials, tècniques o
tipologies de mobles que no s’hagin considerat en aquest document..

En aquest sentit la llei 13/2018 en el seu Article 1.1 assenyala que L’objecte d’aquesta llei és establir
el règim jurídic dels camins públics de Mallorca i Menorca. Aquest règim s’estén a totes les qüestions
relacionades amb la planiﬁcació, la projecció, el ﬁnançament, la construcció, la modiﬁcació, la conservació, l’explotació, l’ús i la defensa dels camins públics. Igualment, amb aquesta llei, es vol garantir la
integració correcta dels camins en l’entorn.
Alhora, és especialment rellevant el que contempla en el punt 2 del mateix article deﬁnint que També
són objecte de regulació els aspectes relatius a les rutes d’interès senderista, cultural, patrimonial i
etnològic, i la seva selecció, ordenació, protecció, senyalització i homologació com a rutes senderistes
deﬁnides en el títol III d’aquesta llei, a més de la integració en el Registre de rutes senderistes.
I ﬁnalment al punt 4 d’aquest primer article exposant l’objecte d’aquesta llei relata que L’objecte d’aquesta
llei s’estableix amb ple respecte al règim jurídic que preveu la legislació ambiental, en especial pel que
fa a les previsions relatives a camins públics que transcorren per espais naturals protegits i de la Xarxa
Ecològica Europea Natura 2000.
En deﬁnitiva, ens trobem en un marc d’actuació i aplicació d’aquest manual de senyalització dels camins
de Menorca molt ben deﬁnit per una banda per la Llei 13/2018, de 28 de desembre, de camins públics
i rutes senderistes de Mallorca i Menorca i per l’altra tot el que prescriuen les normatives d’aplicació als
espais naturals protegits i de la Xarxa Ecològica Europea Natura 2000.
La correcta i adequada senyalització de la xarxa de camins de Menorca permetrà atendre les necessitats d’informació, orientació i divulgació dels usuaris, la qual cosa revertirà en un millor ús i coneixement
d’aquestes infraestructures.
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I. INTRODUCCIÓ
I.2 Objectius
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L’objectiu principal, genèric, del Manual de Senyalització de la Xarxa de camins i rutes senderistes
de Menorca és reﬂectir en un document totes les necessitats actuals de senyalització identiﬁcades
en aquestes infraestructures i relacionades amb l’ús públic dels camins, per, a través del disseny i
instal·lació de senyals transmetre als usuaris una correcta i adequada informació i interpretació, amb
una imatge unitària i uniforme arreu de l’illa.
Així mateix, els objectius especíﬁcs que es desprenen d’aquest document són:
• Establir i mantenir uns criteris bàsics comuns que permetin la senyalització coherent i ordenada als
camins de Menorca.
• Cobrir les necessitats de senyalització més habituals als camins sense interferir en els seu entorn.
• Deﬁnir els usos més adequats de la tipologia de senyals existents, segons el missatge a transmetre.
• Establir les recomanacions bàsiques relacionades amb la instal·lació de la senyalització per, en la
mesura del possible, garantir la seva vida útil i afavorir l’accés a persones amb diversitat funcional.
• Orientar els usuaris en el transcurs del seu pas per aquests camins.
• Aplicar criteris interpretatius i d’accessibilitat per a la comunicació efectiva dels valors patrimonials
més destacats en els camins de Menorca.
• Informar els usuaris, si escau, sobre la normativa i recomanacions bàsiques d’actuació, per evitar
possibles impactes i buscar la col·laboració i comprensió en l’aplicació de les mesures de gestió
dels camins.
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I. INTRODUCCIÓ
I.3 Com utilitzar aquest manual

Aquest manual està estructurat en capítols que permeten la seva consulta d’una manera ràpida i senzilla. S’indiquen a continuació els passos a seguir per determinar el tipus de senyal, segons les necessitats de gestió, ubicació, etc.
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6. En cas de tractar-se d’un itinerari, hem de dirigir-nos al punt IV.2.3 i senyalitzar segons es proposa.
Utilitzant elements de fàcil reversibilitat que quedin ﬁxats al pal de les senyals.
7. En general, hem de tenir sempre presents les recomanacions de l’apartat V.4 Elaboració de continguts.

Primer de tot, cal tenir en compte que el manual diferencia la senyalització estricta de la xarxa de
camins (apartat IV) de la resta de necessitats de senyalització que hi puguin haver (apartat V). La xarxa
de camins rurals de Menorca es senyalitzarà amb dues úniques senyals, les banderoles direccionals
(moble tipus 8bis, veure punt IV.3.2) i les ﬁtes direccionals (moble tipus 14, veure punt IV.3.3). La resta de
necessitats de senyalització poden utilitzar una àmplia tipologia de mobiliari (veure punt V.2).

8. Tots els senyals han d’anar georeferenciats, segons s’indica a l’apartat III.4 Geolocalització.
9. En el cas que la part de darrere del senyal sigui visible, es recomana que vagi retolada. En aquest cas
les especiﬁcacions per això es troben a l’apartat V.5.2 Construcció gràﬁca. Retolació posterior.

Per decidir com senyalitzar qualsevol necessitat de senyalització que no sigui l’estricta de la xarxa de
camins, es procedirà com s’indica a continuació.

10. Totes les característiques físiques del moble escollit, les relatives als materials i els detalls constructius estan a l’apartat III.2 Materials

1. Establir quina és la tipologia de senyalització adequada, segons les necessitats identiﬁcades en el
camp. (Capítol V.6 Tipologies):

11. Els criteris a seguir per al disseny gràﬁc poden consultar-se a l’apartat II Identitat gràﬁca general.

A. Accés a l’espai
B. Cartograﬁa
C. Identiﬁcació d’equipaments i elements d’interès
D. Recomanacions als visitants
E. Interpretació
F. Informació d’actuacions

12. En el cas de necessitar reutilitzar els suports existents, consultant l’apartat III.5 Reutilització dels
suports existents

2. Seleccionar, dins de l’apartat anterior, el tipus de senyal més apropiat.
3. Una vegada fet el pas anterior, cal seleccionar, segons les necessitats especíﬁques i el lloc on estarà
ubicat el senyal, el tipus de moble. Per fer això consultem el quadre que es troba en la part inferior esquerra de cadascuna de les pàgines de les tipologies de l’apartat V.6. Per a la seva identiﬁcació, s’afegeix
un número més al codi del senyal. Seguint l’exemple proposat, si la nostra selecció és el moble tipus 3,
el senyal escollit seria el A2.3.
4. És molt important respectar les indicacions descrites a l’apartat V.5, referides a la construcció gràﬁca
dels senyals, ja que aquestes ajuden a distribuir els continguts.
5. En cas que la tipologia del senyal integri pictogrames, hem de dirigir-nos a l’apartat II.6 Pictogrames i
escollir aquells que es considerin necessaris.
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II. IDENTITAT GRÁFICA GENERAL
II.1 Disseny general dels cartells i cromatisme
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DISSENY GENERAL DELS CARTELLS
L’estructura gràﬁca general i el cromatisme de tots els cartells
d’aquest manual és el mateix que el proposat al Manual de Senyalització de la Xarxa d’Espais Naturals de les Illes Balears. Això és
així per assolir una absoluta unitat i coherència gràﬁca entre els
cartells que s’intal·laran als espais Xarxa Natura 2000 i els que es
col·locaran fora d’aquests espais.
Tots els cartells s’estructuren en tres franges de tres colors diferents. Aquestes es poden disposar en sentit horitzontal o vertical.
Cada franja rebrà un tipus diferent d’informació.
Versió Policroma en positiu

ELEMENTS BÀSICS DE LA INFORMACIÓ
Els componen el conjunt de signes necessaris per articular la informació en un suport.
Aquests han de ser clars i intel·ligibles.
Els elements que considerem fonamentals per transmetre informació són: els cromàtics (mostrats aquí), els tipogràﬁcs (veure
apartat II.4), els direccionals (veure apartat II.5) i els pictogràﬁcs
(veure apartat II.6).

PANTONE 582 C
color: CMYK (20, 0, 100, 40)

ELS COLORS

PANTONE 446 C
color: CMYK (0, 0, 0, 90)

PANTONE 5875 C
color: CMYK (3, 0, 15, 10)
PANTONE 1935 C
color: CMYK (10, 100, 40, 0)

Estan basats en el mateix paisatge amb el ﬁ de proporcionar un
aspecte menys artiﬁcial i més adaptat.
D’altra banda, els colors vermell i gris els aporta la normativa
d’identitat gràﬁca del Govern de les Illes Balears (GOIB). Als espais Xarxa Natura 2000 s’utilitzen per a la identiﬁcació de l’entitat
gestora dels espais. Per assolir un aspecte unitari dels cartells
de Menorca, dintre i fora dels espais Xarxa Natura 2000, aquests
colors s’utilitzaran a tots els cartells.

8

II. IDENTITAT GRÁFICA GENERAL
II.2 Identiﬁcació dintre i fora de la xarxa natura 2000
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Tots els cartells que s’instal·lin dintre dels espais
Xarxa Natura 2000 han d’incorporar el logo i informació corresponent, tal com s’exposa a continuació
i es mostra en el gràﬁc adjunt. Els cartells que es
col·loquin fora d’aquests espais, no incorporaran
aquestes informacions.
Així mateix, els cartells que s’instal·lin dintre dels
espais de Xarxa Natura 2000 hauran d’incorporar
el logo del Govern de les Illes Balears a la franja
interior del panell i els que es col·loquin fora no.
SENYALITZACIÓ D’ESPAIS XARXA NATURA 2000
Tots aquells espais naturals que pertanyin a la
Xarxa Natura 2000 han de portar a la banda superior el logo oﬁcial que els identiﬁca com a integrants
d’aquesta xarxa europea de conservació. Aquests
espais poden ostentar diferents ﬁgures de protecció: LIC, ZEC, ZEPA, LIC-ZEPA, ZEC-ZEPA.
LIC (Lloc d´Interès Comunitari)
ZEC (Zona d´Especial Conservació)
ZEPA (Zona d´Especial Protecció per a les Aus)
Per a aquelles àrees protegides que només estiguin
integrades en la Xarxa Natura 2000, sense posseir
cap altra ﬁgura de protecció de les identiﬁcades
en la Llei 5/2005, aquestes portaran a la banda
superior, concretament per sota del nom de l’espai,
les sigles (LIC, ZEC, ZEPA) i entre parèntesis el seu
signiﬁcat.

Possible logotip de l’administració pertinent
Logotip del Govern
de les Illes Balears

Possible logotip de l’administració pertinent
Logotip del Govern
de les Illes Balears
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II.3 Co-branding (altres entitats col·laboradores)
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El marcatge dels senyals per a la seva identiﬁcació
es realitza mitjançant una barra inferior de color
grisa, on és col·locaran els logotips de les entitats
gestores i col·laboradores pertinents.
Cas 1:
Identiﬁcació del GOIB com a gestor de l’Espai
Natural Protegit.
Cas 2:
Identiﬁcació del GOIB com a gestor de l’Espai
Natural Protegit amb logotip propi.
Cas 3:
Identiﬁcació del GOIB com a gestor de l’Espai
Natural Protegit amb altres entitats.
Cas 4:
Identiﬁcació del GOIB com a gestor de l’Espai
Natural Protegit, amb logotip propi, i altres entitats.
A totes les banderoles direccionals instal·lades als
camins de Menorca, a la franja inferior de color gris
fosc, s’ubicarà el Logotip i nom de l’Ajuntament que
correspongui.
Altres logotips que es podran incorporar, segons
correspongui o es decideixi en cada cas són:
- Reserva de Biosfera de Menorca
- Consell Insular de Menorca
- Empreses col·laboradores
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II. IDENTITAT GRÁFICA GENERAL
II.4 Tipograﬁa
II.4.1 Tipus de lletra
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ELEMENTS TIPOGRÀFICS

55 Helvética Roman

La tipograﬁa recomanada pertany a la família
Helvètica, perquè és clara i fàcil de llegir.
En particular, s’utilitzaran els estils 55 Roman, 75
black i 56 Italic.

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

En l’apartat “Construcció Gràﬁca” (V.4)
s’especiﬁquen els usos concrets de cadascun
dels tres estils de la tipograﬁa. Durant el desenvolupament de les diferents tipologies de senyal
s’indicaran les mides de lletra en cada cas (mides
mínimes, màximes i ﬁxes.).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ‘’, . · 75 Helvética Bold

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ‘’, . · 56 Helvética Italic

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ‘’, . · -
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II.4 Tipograﬁa
II.4.2 Mida de lletra
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MIDA MÍNIMA DE LA LLETRA
Aquesta ve determinada per la distància màxima a
la qual es pot llegir la informació.
Per tant, per una llegibilitat òptima, es recomana
mantenir les dimensions de la lletra entre els marges indicats.
OBSERVACIONS
Considerem que la mida de la lletra és la
distància des de la base d’aquesta mateixa
fins al final de l’asta ascendent.

En cap cas se situaran textos sobre fons amb entramat, fotograﬁes o i·lustracions. Sempre han d’estar
situats per sobre de plans de color uniforme.
mida
recomanada
mida
recomanada

mida
recomanada

mida
recomanada

mida
recomanada

mida
recomanada
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II.5 Elements direccionals
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ELEMENTS DIRECCIONALS
Aquest element gràﬁc especiﬁca la direcció i el
sentit adequat per a localitzar un lloc determinat.
Pot anar acompanyat per una expressió verbal o
com una entitat individual.

Construcció
de les fletxes

Configuració de les
fletxes direccionals
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II.6 Pictogrames
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Seran utilitzats en els cartells corresponents a
l’apartat “V. Altres Necessitats de Senyalització”. Les
banderoles direccionals de l’apartat “IV Senyalització de la Xarxa de Camins” no els incorporaran
CONSIDERACIONS GENERALS
La ﬁnalitat dels pictogrames és la de transmetre un
concepte o missatge de manera no lingüística. La
seva efectivitat radica en què sigui fàcilment i ràpidament comprensible. Per això, s’utilitzen formes
simples i reconeixibles, eliminant tota informació
supèrﬂua.
Els pictogrames han de representar conceptes
d’una manera universal, de forma que garanteixi
la seva comprensió per a qualsevol persona, independentment de la seva cultura, llengua o condició.
En la senyalització han d’aparèixer només aquells
pictogrames que es considerin imprescindibles
per a comunicar la normativa bàsica del lloc. Així
mateix, sempre que sigui possible, se seleccionarà el pictograma amb la norma en positiu i no la
prohibició.
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II.6 Pictogrames
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Seran utilitzats en els cartells corresponents a
l’apartat “V. Altres Necessitats de Senyalització”. Les
banderoles direccionals de l’apartat “IV Senyalització de la Xarxa de Camins” no els incorporaran
CONSIDERACIONS GENERALS
La ﬁnalitat dels pictogrames és la de transmetre un
concepte o missatge de manera no lingüística. La
seva efectivitat radica en què sigui fàcilment i ràpidament comprensible. Per això, s’utilitzen formes
simples i reconeixibles, eliminant tota informació
supèrﬂua.
Els pictogrames han de representar conceptes
d’una manera universal, de forma que garanteixi
la seva comprensió per a qualsevol persona, independentment de la seva cultura, llengua o condició.
En la senyalització han d’aparèixer només aquells
pictogrames que es considerin imprescindibles
per a comunicar la normativa bàsica del lloc. Així
mateix, sempre que sigui possible, se seleccionarà el pictograma amb la norma en positiu i no la
prohibició.
PV42
Arbre singular

PR46

PR47

Varador

Parcel·la biològica
d’estudi / investigació

PV43
Valor patrimonial

PV44

PV45
Es permeten
gossos lligats
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II.6 Pictogrames
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Seran utilitzats en els cartells corresponents a
l’apartat “V. Altres Necessitats de Senyalització”. Les
banderoles direccionals de l’apartat “IV Senyalització de la Xarxa de Camins” no els incorporaran
CONSIDERACIONS GENERALS
La ﬁnalitat dels pictogrames és la de transmetre un
concepte o missatge de manera no lingüística. La
seva efectivitat radica en què sigui fàcilment i ràpidament comprensible. Per això, s’utilitzen formes
simples i reconeixibles, eliminant tota informació
supèrﬂua.
Els pictogrames han de representar conceptes
d’una manera universal, de forma que garanteixi
la seva comprensió per a qualsevol persona, independentment de la seva cultura, llengua o condició.
En la senyalització han d’aparèixer només aquells
pictogrames que es considerin imprescindibles
per a comunicar la normativa bàsica del lloc. Així
mateix, sempre que sigui possible, se seleccionarà el pictograma amb la norma en positiu i no la
prohibició.
PR16
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Seran utilitzats en els cartells corresponents a
l’apartat “V. Altres Necessitats de Senyalització”. Les
banderoles direccionals de l’apartat “IV Senyalització de la Xarxa de Camins” no els incorporaran
CONSIDERACIONS GENERALS
PR30

La ﬁnalitat dels pictogrames és la de transmetre un
concepte o missatge de manera no lingüística. La
seva efectivitat radica en què sigui fàcilment i ràpidament comprensible. Per això, s’utilitzen formes
simples i reconeixibles, eliminant tota informació
supèrﬂua.
Els pictogrames han de representar conceptes
d’una manera universal, de forma que garanteixi
la seva comprensió per a qualsevol persona, independentment de la seva cultura, llengua o condició.
En la senyalització han d’aparèixer només aquells
pictogrames que es considerin imprescindibles
per a comunicar la normativa bàsica del lloc. Així
mateix, sempre que sigui possible, se seleccionarà el pictograma amb la norma en positiu i no la
prohibició.

No fer muntanyes
de pedra

PR31

PR32

PR33

PR34

PR35

No córrer

No entrar amb tricicles

No entrar amb bicicletes

No esports nàutics

No parapents

PR36

PR37

PR38

PR39

PR40

No drones

No agafar bolets

No entrar amb segway

No sortir del camí

No alimentar
els animals

PR41

PR42

PR43

No entrar amb cavalls

No entrar

Aigua no potable
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II.7 Altres cartells
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SENYALS D’ÚS GENERAL
A vegades sorgiran necessitats de senyalització
puntuals que adverteixin situacions o condicions
extraordinàries. Per tal de fer-ho, es podrà recórrer
a l’ús del color proposat en aquest manual. Ocasionalment, quan estiguem dintre d’un espai de la
Xarxa Natura 2000, i per als senyals de major mida,
també es podrà utilitzar el logotip del Govern de les
Illes Balears per identiﬁcar a l’entitat gestora.
Les claus per no incórrer en contradiccions amb
aquest manual són:
• Cenyir-se a l’ús dels colors, tipograﬁes i sistemes constructius suggerits en aquest manual.
• Evitar col·locar informacions supèrﬂues que
diﬁcultin la comprensió dels senyals.
• Respectar els codis establerts pel ministeri de
Foment per a la “Senyalització de carreteres,
aeroports, estacions ferroviàries, d’autobusos i
marítimes i serveis públics d’interès general en
l’àmbit de les Comunitats Autònomes amb una
altra llengua oﬁcial diferent del Castellà (RD
334/1982).”
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III. CONSIDERACIONS GENERALS
III.1 Criteris generals de senyalització

La senyalització de camins de Menorca en xarxa respon a les necessitats de mobilitat sostenible d’una societat avançada i s’inscriu en l’àmbit que es coneix com a mobilitat lenta o dolça,
alternativa o complementària a la mobilitat motoritzada. L’objectiu principal d’aquest plantejament ha de ser dotar el territori, els seus habitants i els seus visitants d’una infraestructura que
afavoreixi pràctiques relacionades amb la salut, el lleure, la cultura i la mobilitat sostenible, i
que alhora sigui útil per desenvolupar activitats econòmiques de diversa naturalesa incloent-hi,
per descomptat, l’activitat del sector agro-ramader..
Amb aquest manual s’ha d’implementar una senyalització uniforme a la xarxa de camins de
Menorca i adaptada, i sense entrar en contradicció, als criteris que s’estableixen en el Manual
de Senyalització de la Xarxa d’espais naturals redactat pel Govern de les Illes Balears.

MANUAL DE SENYALITZACIÓ PER LA XARXA DE CAMINIS I RUTES SENDERISTES DE MENORCA

És llisten a continuació els tres criteris generals de senyalització:
1. Hem de partir de la premisa que tan sols s’instal·laràn el nombre mínim i imprescindible de
senyals que es considerin necessaris per a un bon ús públic dels camins, minimitzant així el
seu impacte sobre la via i el paisatge.
2. Per cada necessitat de senyalització, sempre s’utilitzarà el moble més petit possible, minimitzant així l’ús de material i l’impacte resultant.
3. És prioritzarà la col·locació de senyals als indrets on la gent no està en trànsit, aparcaments,
miradors o zones de picnic. Facilitant així la seva consulta i lectura.

Els camins són elements de connexió i organització territorial que vertebren i articulen l’espai
viscut. Els camins són el resultat de les necessitats de mobilitat i esdevenen elements fonamentals per comprendre l’antropització i l’ús del territori. En aquest sentit és objecte d’aquest
manual establir els criteris de senyalització dels camins a partir de pautes que deﬁneixen des
dels continguts de la senyalització a instal·lar en el territori, els materials a utilitzar o establir la
interrelació de la senyalètica amb d’altres elements de l’entorn.
Aquest manual marca una pauta clara i deﬁnida per procedir a la senyalització de la xarxa de
camins de Menorca i garantir així una imatge uniforme i cohesionada al llarg dels centenars de
quilòmetres de camins que vertebren l’illa. La senyalització pròpia dels camins ve deﬁnida en
aquest manual en els diferents apartats que estableixen com s’han d’estructurar els elements
de senyalització: mobiliari, instal·lació, disseny gràﬁc, tipograﬁa, imatge corporativa, continguts,
etc. Tots ells exposats en l’apartat “IV. Senyalització de la Xarxa de Camins”. Concretament, en
el punt “IV.2 Criteris de senyalització de la xarxa de camins”, s’exposen els criteris especíﬁcs
per senyalitzar els camins.
Els camins, però, també integren i comuniquen d’altres elements que no són pròpiament
vies de comunicació i que, en alguns casos, caldrà interpretar, contextualizar o posar en valor.
Són elements històrics amb un valor cultural i patrimonial. Així, més enllà dels camins també
caldrà senyalitzar elements que necessiten d’una una senyalització complementària. Són, les
tractades a l’apartat “V. Altres Necessitats de Senyalització”. Concretament, en el punt “V.1
Criteris de senyalització d’altres necessitats”, s’exposen els criteris de senyalització d’aquesta
cartelleria complementària a l’estricta dels camins.
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FONAMENTS

ESTRUCTURA PORTANT DE FUSTA

PANELLS

El manual considera dos materials per realitzar els fonaments dels
cartells, formigó en massa amb ciment Portland i formigó de calç
ciclopi. No obstant, es recomana la utilització del formigó de calç
ciclopi. Aquest utilitza còdols del propi terreny i, per tant, necessita
menys formigó. A més, és molt menys emissiu (la seva producció
no necessita altes temperatures i, per tant, emet molt menys CO2 a
l’atmosfera). En els dos casos, en la base de les sabates, es realitzarà
un emmacat de pedres de mínim 10cm d’alçada.

Els suports dels cartells seran a base de pals de fusta, de secció
quadrada, de mides variables, segons els diferents tipus de mobles
(veure punt “V.2.1 Mobles”), associats a les diferents necessitats de
senyalització (veure punt “V.6 Tipologies”).

Els panells suport de la informació gràﬁca podran ser de tres materials diferents segons el tipus d’impressió que s’utilitzi. Quan la impressió es faci sobre vinil, es proposa utilitzar un panell HPL (taulell
fenòlic). Quan la impressió sigui a base de pintures impreses directament, es proposa que el panell sigui metàl·lic, d’alumini o galvanitzat.

FORMIGÓ EN MASSA AMB MORTER PORTLAND
Formigó en massa amb ciment Portland, amb àrid gruixut, de
dimensió màxima 40mm HM-25/P/40/IIa. El ciment estarà en
possessió del Certiﬁcat AENOR que garanteix que es conformi a
les Normes UNE especíﬁques.
FORMIGÓ DE CALÇ CICLOPI
El formigó ciclopi de calç tindrà una corba contínua de granulats
de 0 a 20 mm, una dosiﬁcació de calç hidràulica natural 5 (NHL 5
Saint Astier, o similar) de 400 kg/m3, i la menor quantitat d’aigua
possible. Per reduir l’aigua s’utilitzarà un additiu de tipus policarboxilat, (viscocrete 5970, o similar) i s’emprarà una consistència
seca/plàstica (1 a 3 cm d’assentament en con d’Abrahams). En
col·locar-lo s’afegiran còdols de major mida (40 a 120 mm) incrustats en la massa del formigó, ben repartits.

La fusta haurà de ser certiﬁcada amb els segells PEFC ( Programme
for the Endorsement of Forest Certiﬁ cation) i FSC (Forest Stewardship Council). També s’acceptarà fusta local de ﬁnques amb un
instrument de gestió forestal aprovat o fusta provinent d’artesans
locals registrats.
Aquest tipus de fusta estarà protegida d’elements xilòfags i putrefacció mitjançant un sistema de tractament Bethell (buit-pressió-buit)
amb sals de coure lliures de crom i arsènic, protecció autoclau de
Classe IV. 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 sol 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.
A la zona que quedi ancorada dintre del fonament es disposaran 8
connectors per incrementar la superfície en contacte amb el formigó
i reforçar l’ancoratge. Seran 8 cargols de cap pla i hexagonal per a
fusta, d’acer inoxidable i 150mm de llargada.
Abans de la seva col·locació, la part baixa del pal de fusta, la que
quedarà ancorada dintre del fonament i en contacte amb el terreny,
es pintarà amb una pintura impermeable monocomponent a base
de resines acríliques en dispersió aquosa, ﬁbres i carregues especials.
Tipus Betopaint 91 Fibras de Propamsa o similar.

PLAQUES _ PANELL HPL (opció per a impressió sobre vinils)
Per als suports sobre els quals s’aplicarà la impressió gràﬁca feta sobre
vinils, s’utilitzaran panells HPL de 8 mm de gruix, coneguts també
com a panell Fenòlic. Les arestes hauran de ser en forma de xamfrà o
arrodonides amb un radi de 2mm. Els HPL són laminats d’alta pressió
amb una protecció als agents externs extremadament eﬁcaç. Aquesta
protecció contra el clima consisteix en resines de poliuretà acríliques
doblement endurides. Es produeixen en premses de laminatge d’alta
pressió i alta temperatura.
PLANXA D’ACER GALVANITZAT (opció 1 per a impressió directe amb
pintura)
Per als suports d’impressions fetes directament amb pintura, una
opció és utilitzar planxa d’acer galvanitzat de 1 mm de gruix. Les seves
propietats de resistència i de durabilitat fan que la seva aplicació sigui
indicada per a qualsevol indret. Tots els elements que siguin galvanitzats en calent, posteriorment al tractament i en el taller, cal repassar de
nou tots els forats i rosques que porti la peça. També cal polir l’excés
de galvanitzat si es preveu que pot diﬁcultar el muntatge.
PLANXA D’ALUMINI (opció 2 per a impressió directe amb pintura)
També per als suports de la impressió feta directament amb pintura,
una altra opció és utilitzar 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, com és el cas de Menorca,
es recomana la utilització de la planxa d’alumini d’aliatge 5083-H111
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FERRAMENTA, ACER INOXIDABLE
Els cargols i els accessoris metàl·lics de muntatge seran d’acer inoxidable. Aquests evitaran la corrosió i facilitaran futurs desmuntatges
de la senyalització per a la substitució o manteniment.

IMPRESSIÓ
Es proposen dos sistemes d’impressió, un sobre vinils i un altre amb
tintes directament impreses sobre el suport. Aquesta última tècnica
presenta una durabilitat de 10 anys i la impressió sobre vinils, segons
les condicions de cada ubicació, entre 2 i 5 anys. Per tant, sempre
que sigui possible, es recomana utilitzar el sistema d’impressió directa amb pintures.
IMPRESSIÓ DIRECTA AMB PINTURES
Tal com s’ha comentat en l’apartat anterior (panells), la impressió directe amb pintures es recomanable fer-la sobre suport
metàl·lics (d’alumini o acer galvanitzat). Abans d’aplicar la pintura
caldrà desgreixar el suport i fer la neteja necessària per eliminar
les partícules sòlides que quedin adherides a la peça després del
desgreixatge.
A continuació s’aplicarà una imprimació wash-prime cromofosfatant. L’acabat es realitzarà amb pintura de poliuretà de dos components amb catalitzador alifàtic d’alta resistència i amb setinat
70+/-5 i assecatge al forn. Dues cares.
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prestacions equivalents, gruix de 50 micres i adhesiu permanent
de base acrílica.
2. En determinats casos, la reproducció gràﬁca es preveu mitjançant impressió digital realitzada sobre vinil. En aquest cas, els
elements que s’han de tenir en compte 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.
Tant un procediment com l’altre s’ha de realitzar en ambient
condicionat exempt de pols per garantir una superfície tractada
perfectament polida.

PROTECCIÓ DE LA IMPRESSIÓ

a +70 graus C. L’operació de laminat s’ha de fer 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.
2. 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. L’operació de laminat s’ha de fer 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, és aconsellable fer una prova
per comprovar el producte utilitzat.

Es proposen dos tipus de protecció, segons la impressió s’hagi fet
amb pintures directes o sobre vinils
PROTECCIÓ DE PINTURES DIRECTES
A base d’un vernís especial a aplicar sobre les pintures. Caldrà
tenir la garantia del contractista que el vernís, al llarg del temps, no
alteri l’aspecte ni les propietats de la pintura que està protegint.

IMPRESSIÓ SOBRE VINIL POLIMÈRIC
Els diferents elements gràﬁcs sobre vinils s’aconsegueixen mitjançant els dos procediments següents:

PROTECCIÓ DE VINILS IMPRESOS
En funció de la naturalesa de l’agressió que es pugui realitzar, es
proposen dos tipus de laminats protectors de les impressions
fetes sobre vinils:

1. 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

1. 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
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DETALLS FONAMENTS 1
CONSIDERACIONS GENERALS
Els fonaments seran a base sabates aïllades. Les dimensions seran variables en funció del tipus de senyal i
s’especiﬁquen a continuació

CONNECTORS
Cargols de cap pla i hexagonal
per a fusta, a les 4 cares

Formigó en massa
amb morter Portland
o Formigó de calç
ciclopi en massa
Formigó

Emmacat de pedra
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DETALLS FONAMENTS 2
DIMENSIÓ DE LES BASES DE FORMIGÓ
En aquest manual s’exposen les mesures de les bases de
formigó per una tipologia de sòl coherent.
En cas de sòls sense cohesió o rocosos, serà un tècnic
competent qui deﬁneixi la solució més adequada en funció
de les característiques especíﬁques del terreny.

Base de formigó en massa
amb morter Portland
o formigó
de de calç
ciclopi
Base
de formigó
en massa

40 cm

35 cm

35 cm

40 cm

40 cm

40 cm

30 cm

30 cm

30 cm

Formigó de neteja o
emmacat de pedra 10 cm
Tipologies 1/2/3
40 x 40 x 40 cm

Tipologies 4/5/6
60 x 40 x 35 cm

Tipologies 7/9
35 x 35 x 35 cm

Tipologies 8
40 x 40 x 40 cm

Tipolog Tipologies 8 bis
40 x 40 40 x 40 x 40 cm

Tipologies 10/11
40 x 40 x 40 cm

Tipologies 12/13/14
30 x 30 x 30 cm
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DETALLS FONAMENTS 3
SÒLS ROCOSOS I SEDIMENTATS
Si el sòl en el què s’instal·lin els senyals fos d’una consistència rocosa o sedimentada, es podrà optar per una
instal·lació combinada amb peus metàl·lics i ﬁxació directa
amb tac químic segons l’esquema. Les mesures s’adaptaran
a la secció de la fusta en cada cas particular
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Vareta roscada
Rosca + volandera

Platina
Mesura adaptada
a la secció de fusta

Aquest tipus d’instal·lació haurà de ser avaluada per un
tècnic competent, que comprovarà la consistència del sòl i
deﬁnirà les mesures ﬁnals del peu metàl·lic i la longitud de
l’ancoratge adequada.

UPN
Mesura adaptada
a la secció de fusta

Placa 10 mm
Mesura adaptada
a la secció de fusta
Vareta roscada 12 mm

Ret/tac químic
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ORIENTACIÓ CARDINAL

S

Per garantir la màxima durabilitat dels sistemes d’impressió
(especialment dels vinils), es recomana l’orientació Nord.
S’evitarà, per tant, orientar els plànols gràﬁcs cap al sud,
tenint especial cura amb l’alineació E-O, ja que en aquesta
posició la senyalització rebrà una insolació diària major.

E
Orientació més favorable

O
N

N
O
Orientació més desfavorable

E

S
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III.4 Geolocalització

A tots els mobles, al lateral d’un dels seus suports de fusta,
es col·locarà:
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Cargol inox
de cap pla i hexagonal
+ volandera d’ala

PLACA D’ALUMINI
Placa d’alumini sense anoditzar, de 2 mm de gruix.
S’instal·larà amb cargols d’acer inoxidable de cap pla i hexagonal i volanderes d’ala curta, també d’acer inoxidable.

Placa d’Alumini

Finalitat: Geolocalització que ajudarà a la localització en
cas d’emergència.

Nota:
La numeració es realitzarà
mitjançant un làser.

Dimensions: 60 x 60 mm

Localització: Tots els senyals amb estructura de fusta. Cadascun d’ells inclourà, en un lateral i a una alçada visible.
Contingut: Contindrà el logotip de l’administració pertinent,
el número d’emergències 112, un codi que ajudarà a la localització en cas d’emergència i a la gestió dels senyals i les
coordenades geogràﬁques de l’emplaçament.
El codi tindrà dues parts. Els primers 4 dígits estaran compostos per lletres que reﬂectiran l’Espai Natural Protegit o el
Municipi en què es troba, i els següents seran una xifra que
indicarà el número del senyal.
Cada projecte de senyalització que es realitzi haurà de
facilitar al Consell Insular de Menorca una base de dades
on, per cada senyal que s’instal·larà es facilitarà la data de
col·locació y altres informacions que el propi Consell Insular concretarà

60 mm

Logotip de
l’administració
pertinent

Tipus de lletra
60 mm

ABCD - ####
38º 47’ 40.13’’ N
1º 25’ 20.95’’ E

DIN OT Medium
24 pt.
DIN OT Regular
16 pt.
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REUTILITZACIÓ D’ESTRUCTURES

Cargol inox de
cap pla i hexagonal
+ volandera d’ala curta

En cas de necessitat, les estructures existents podrien
aproﬁtar-se sempre que aquestes conservin en bon estat.
Retirant el panell anterior d’alupanel, es procedirà al muntatge dels nous panells amb el vinil imprès i el laminatge
col·locat.

Nota:
La ubicació dels trepants
estan representades
en el disseny gràfic

Prèviament, és imprescindible prendre les mesures de les
cares exteriors dels pals per tal d’adaptar proporcionalment
tant el panell fenòlic com, si s’escau, la gràﬁca impresa.
Panell
Alupanel
Nota:
Retirar la peça usada
abans de muntar la nova

Panel fenòlic dePanell
8 mm
Nota:
És important comprovar la mesura
del suport per si s’ha d’escalar la
gràfica proporcionalment

Fusta
Suport existent
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MANTENIMENT

CONTROL DE QUALITAT

Es recomana la supervisió semestral per a detectar a temps els
possibles danys que poguessin tenir la senyalització.

S’exigirà l’entrega dels albarans de comprar i ﬁtxa tècnica de cadascun dels elements de la senyalització:

En aquesta supervisió es recomana realitzar la neteja de vinils
amb aigua sabonosa i revisar si els cargols estan correctament
collats, comprovant que es mantenen ajustades cadascuna de les
peces del senyal.

• Fusta: Tractament autoclau classe IV.
• Fenòlic: Categoria d’exteriors amb certiﬁcat PEFC i FSC.
• Ferramenta: Inoxidable
• Vinils: Polimèrics amb 5 anys de durabilitat.
• Muntatge i instal·lació: S’exigirà que un tècnic qualiﬁcat supervisi
i garanteixi la instal·lació de
la senyalització.

En cas de trobar-nos amb pintades sobre el vinil, podrem realitzar
la neteja amb dissolvent.
El tipus de fusta utilitzada no necessita manteniment a llarg
termini. Estèticament podem, rejovenir-la aplicant oli de llinosa o
lasur.
La ferramenta d’acer inoxidable no necessita manteniment a llarg
termini.
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IV. SENYALITZACIÓ DE LA XARXA DE CAMINS
IV.1 La xarxa de camins de Menorca
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Els camins públics de Menorca constitueixen la xarxa de comunicació més extensa i arrelada, amb la funció històrica bàsica d’enllaçar els diferents indrets de l’illa. Aquesta xarxa de camins ofereix al conjunt de
la població una accessibilitat generalitzada a tot el territori insular des de temps immemorial i ha facilitat,
al llarg dels segles, l’ocupació del territori i l’accessibilitat pública a tots els indrets de l’illa. Actualment,
però, els nous usos de lleure, com les activitats d’excursionisme, senderisme o la pràctica esportiva, entre
d’altres, han tornat a centrar la mirada en aquesta xarxa que cal preservar i posar en valor, no només com
a infraestructura per satisfer necessitats de comunicació pròpies i especíﬁques del món rural, sinó com a
infraestructures al servei de tota la societat.
El resultat de posar en valor i adaptar els camins als usos i demandes actuals ha de ser l’articulació d’una
xarxa de camins amb prioritat per al trànsit no motoritzat, segregada de la xarxa destinada al trànsit motoritzat.
En aquest sentit una infraestructura d’aquesta mena ha de comptar amb una senyalització de camins en
xarxa responent a les necessitats de mobilitat d’una societat avançada i que fa un ús dels camins alternatiu
a aquell pel qual van ser creats. Això és el que es coneix com a mobilitat
lenta o dolça, alternativa o complementària a la mobilitat motoritzada.
L’objectiu és dotar el territori i els usuaris d’aquests camins d’un equipament permanent que afavoreixi
pràctiques relacionades amb la salut, el lleure, la cultura, el patrimoni i el gaudir del medi ambient, entre
d’altres, i que alhora sigui útil per desenvolupar activitats econòmiques sostenibles i tota l’activitat del sector
agro-ramader.
Destaquem entre els objectius a assolir per una xarxa viària com aquesta els següents:
• Connectar els principals nodes del territori que abasta la xarxa i aconseguir una gran permeabilitat arreu del territori per fomentar i aconseguir un ús no motoritzat dels camins.
• Proporcionar informació útil i ﬁable als usuaris de la xarxa de camins sigui quin sigui l’ús que en facin.
• Contribuir a comunicar i valorar els camins històrics i tradicionals,el patrimoni cultural associat i els
valors del territori per on aquests transcorren a través de la senyalització complementària.
• Contribuir al coneixement, a la conservació i defensa dels camins públics.
• Contribuir de manera decidida a dinamitzar els entorns rurals i potenciar-ne l’economia atès que són
principals conservadors dels camins rurals.
• Contribuir a l’ordenació de l’accés motoritzat i no motoritzat al medi rural i als espais naturals.
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És competència dels ajuntaments incloure els camins públics en l’Inventari de Béns Municipals. La llei
estableix l’obligació de dur a terme aquest inventari i la seva actualització. L’inventari es regula a l’article 132
de la LMiRLIB i de manera detallada als articles 17 i següents del RBEL. L’apartat g) de l’article 20 del RBEL
fa referència expressa a les vies de comunicació en quant que és necessària la seva individualització, límits,
longituds i amplada. Igualment, les servituds públiques de pas també són inscriptibles, amb els mateixos
requisits que per als camins.
La primera passa en aquest sentit, va ser l’inici de l’elaboració dels catàlegs municipals de camins de
Menorca per tal de deﬁnir quins camins de cada terme municipal que compleixen les condicions per a ser
inclosos a l’Inventari de Béns Municipals.
El Consell Insular de Menorca, per mitjà de convenis signats l’any 2018 amb els diferents ajuntaments
de l’illa, va contribuir a dur a terme aquests treballs per a l’elaboració dels catàlegs de camins públics de
tots els ajuntaments assumint-ne la inversió necessària per tal de garantir que aquesta tasca es dugui a
terme.
El mateix any el Parlament de les Illes Balears aprovà la Llei 13/2018, de 28 de desembre, de camins
públics i rutes senderistes de Mallorca i Menorca i que, d’aquesta manera, deﬁneix el marc d’aplicació
d’aquest manual de senyalització dels camins de Menorca.
En aquest sentit la llei 13/2018 en el seu Article 1.1 assenyala que L’objecte d’aquesta llei és establir el
règim jurídic dels camins públics de Mallorca i Menorca. Aquest règim s’estén a totes les qüestions relacionades amb la planiﬁcació, la projecció, el ﬁnançament, la construcció, la modiﬁcació, la conservació,
l’explotació, l’ús i la defensa dels camins públics. Igualment, amb aquesta llei, es vol garantir la integració
correcta dels camins en l’entorn.
Així, el coneixement de la situació jurídica de tots els camins de l’illa per mitjà dels seus catàlegs, la
deﬁnició dels seus usos i la seva entitat jurídica permeten articular una xarxa de camins rurals de Menorca
que assolirà una dimensió uniforme i insular per mitjà d’un model de senyalització únic i deﬁnit que posa a
l’abast dels usuaris dels camins un model de comunicació de gran abast.

32

IV. SENYALITZACIÓ DE LA XARXA DE CAMINS
IV.1 La xarxa de camins de Menorca
IV.1.2 Una gran infraestructura insular d’ús públic

MANUAL DE SENYALITZACIÓ PER LA XARXA DE CAMINIS I RUTES SENDERISTES DE MENORCA

La senyalització de camins en xarxa és un model d’implantació que s’inspira en un model que permet, amb
limitacions, la coexistència de camins i itineraris. L’objectiu d’aquest model és l’establir xarxes funcionals
destinades al trànsit no motoritzat a partir de la senyalització de xarxes territorials de camins, coherents
i completes basades en la recuperació de la funcionalitat original de la xarxa històrica de camins públics.
Una xarxa no és només un conjunt de línies que es creuen. Una xarxa consisteix en una successió de connexions entre nodes seguint el principi de “tots en tots”.

Articular la xarxa de camins de Menorca és una oportunitat històrica per recuperar i posar en valor
aquestes infraestructures, una oportunitat que es administracions han de fer de la mà d’equips de conservació i recuperació dels camins que ho necessitin, de la mà dels principals agents i usuaris actius en
la reivindicació dels camins menorquins, recuperant-los fent ús de les tècniques constructives i materials
tradicionals i propis de l’illa,i amb la mirada posada en què això pot suposar una oportunitat per dinamitzar
i diversiﬁcar l’economia rural.

L’articulació de la xarxa de camins vol recuperar, reactivar, allò que va funcionar durant segles, una successió de camions amb personalitat jurídica, amb gran permeabilitat territorial i sobretot amb gran coherència funcional.

Entre els objectius que ha d’assolir aquest tipus de xarxa viària, se’n poden destacar els següents:

El Manual de senyalització de camins per a la mobilitat no motoritzada de Catalunya deﬁneix amb gran
precisió aquest model:
La base del model de senyalització de camins en xarxa és la informació direccional de caràcter nodal
(situada a les cruïlles) que permet que els usuaris escullin lliurement l’itinerari a seguir per arribar a llur
destí. Aquesta informació direccional s’ofereix mitjançant banderoles on apareixen els noms dels indrets
més destacats als quals es pot arribar seguint el camí. Així funcionen, per exemple, les modernes xarxes
de carreteres. Les banderoles han d’incorporar el nom del camí i, després, el nom dels principals nodes
als quals es pot arribar seguint el camí, el temps i la distància. Hom hi substitueix la codiﬁcació de rutes
per la identiﬁcació tradicional del vial, comunicant així a l’usuari tant la naturalesa pública del camí com
el seu caràcter cultural o històric (camins rals, camins ramaders, camins romeus, etcètera) i contribuint,
doncs, a la recuperació i la ﬁxació de la toponímia tradicional.
Establir una xarxa de camins no implica senyalitzar de cop tots els camins existent, si no més bé anar-ho
fent amb un sentit d’articulació i vertebració coherent entre tots els camins de l’illa.Es tracta de Senyalitzar
la xarxa de camins per al trànsit no motoritzat analitzant i prioritzant determinats camins en funció dels
objectius de connectivitat que es busquin i, molt especialment, en funció de les capacitats de manteniment
tant de la infraestructura —els camins— com de l’equipament —la senyalització.

1. Connectar els principals nodes del territori assegurant la permeabilitat i la connectivitat del territori per
a usuaris no motoritzats, garantint l’exercici dels drets constitucionals fonamentals de lliure circulació
pel territori i de gaudi d’un medi ambient saludable.
2. Satisfer les necessitats i demandes de tots aquells usuaris que facin ús de la xarxa i proporcionar-lis
la seguretat i informació útil adient.
3. Contribuir a conservar, posar en valor i comunicar els camins històrics i tradicionals, el patrimoni
cultural associat als mateixos i tots aquells valors de diversa naturalesa presents al territori per on
transcorren.
4. Contribuir al desenvolupament socioeconòmic de les àrees per on transiten els camins de la xarxa de
camins de Menorca.
5. Contribuir a l’ordenació del trànsit motoritzat i no motoritzat al medi rural i als espais naturals, especialment els que formen part de la Xarxa Natura 2000.
6. Contribuir al coneixement, a la conservació i defensa dels camins públics, llegat patrimonial d’un valor
incalculable.
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IV.2 Criteris de senyalització de la xarxa de camins

La senyalització de la xarxa de camins reposa molt especialment sobre la senyalització direccional (banderoles) instal·lada sobre suports verticals (pals) que s’ubiquen en els accessos de la xarxa i en les cruïlles
o nodes de connexió. Els senyals direccionals són sempre del mateix color i la senyalització de continuïtat
és del mateix color.
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Així, les principals funcions que ha de complir aquest sistema de senyalització haurien de ser:
- Visibilitat, s’ha de poder identiﬁcar i percebre de manera fàcil i clara.
- Intel·ligibilitat, els missatges han de ser clars, comprensibles i fàcils d’assimilar.

Partint, doncs, de la premisa que no hi ha una destinació ﬁnal, hem d’entendre el concepte d’una xarxa de
camins com un model que al contrario dels itineraris és inclusiu, racional, obert i que juga a favor de la
llibertat individual.
Per articular aquest model utilitzarem principalment les banderoles i aquestes són els indicadors direccionals que s’instal·len en els encreuaments amb altres camins de la xarxa senyalitzada i en les connexions
amb els nuclis de població i carreteres convencionals.
Atenent els criteris per a la conﬁguració dels diferents models de senyalització (mobiliari, distribució i organització de continguts) s’estableixen a continuació els criteris de senyalització de la xarxa de camins.
El principal objectiu d’un sistema de senyalització d’una xarxa de camins ha de ser orientar i informar. A
més, aquest sistema ha de transmetre una imatge de ﬁabilitat i serietat que permeti el gaudi de les vies
amb seguretat i tranquil·litat.

- Claredat i llegibilitat, en el disseny i el contingut de tota la senyalètica.
- Concreció, eﬁciència i funcionalitat, donar només la informació mínima i indispensable que sigui rellevant amb el mínim de senyals.
- Uniformitat, en els dissenys i el contingut del mobiliari i els missatges.
- Coherència, per donar tractaments similars a situacions similars.
- Continuïtat, tractament uniforme del graﬁsme i contingut de les senyals a tot el conjunt de la xarxa de
camins. També s’ha de procurar que la informació sigui present al llarg del recorregut ﬁns el punt de
destinació indicat.
- Conﬁança, assolir el major grau possible de credibilitat, i seguretat amb la certesa i precisió de les
informacions facilitades.
- Actualització i revisió periòdica de la senyalització per tal de recollir possibles canvis en el territori,
traçats o itineraris.
- Sostenibilitat, en la mesura que sigui possible hem s’ha de procurar una instal·lació i manteniment
correcte que ha de ser el més senzill i econòmic possible, minimitzant impactes, utilitzant materials de
qualitat, elements funcionals i fàcils de mantenir. Tot això hauria d’anar acompanyat d’un pla de manteniment periòdic.
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IV.2.1 Ubicació als camins

IV.2.2 Informació necessària

A diferència de les rutes, que són pensades i dissenyades per ser recorregudes en un sentit, els camins s’han de poder seguir en tots dos
sentits de la marxa. Això obliga a situar les banderoles, senyals, ﬁtes
o marques pensant sempre en ambdues direccions, tot considerant
que, segurament, la situada en una direcció no sol ser gaire visible
des de la contrària.

La base del model de senyalització de camins en xarxa és la informació direccional de caràcter nodal (situada a les cruïlles) que permet que els usuaris triïn lliurement l’itinerari a seguir. És a dir, es basa
en senyalització direccional en banderoles on apareix el nom del
camí i el dels indrets més destacats als quals es pot arribar seguintlo.

ments territorials que funcionen com a organitzadors de la xarxa.
S’ha optat per incorporar-ne com a màxim tres. Un nombre
superior densiﬁca en excés els senyals i podria crear confusió.
L’ordre, de dalt a baix, ha de correspondre’s amb la distància, de
menor a major. Els nodes, en casos concrets,hauran de revisarse per estudiar possibles canvis en la operativitat de la xarxa a
mida que es vagin incorporant noves vies.
- Distància i temps de recorregut

També és clau la tria de la ubicació del senyal, sobretot en zones
urbanitzades, cruïlles de carreteres i, especialment, en zones de gran
impacte climàtic. La situació del senyal condiciona estretament la
seva vida útil.
A les cruïlles de camins és important triar el millor indret on situar
els senyals, fent atenció tant a la visibilitat. En camins oberts al trànsit hem de tenir presents factors com ara el radi de gir de camions,
tractors, maquinària de manteniment i maquinària agrícola. També
hem de tenir en compte la inﬂuència o afectació a les ﬁnques veïnes,
possiblement privades, i escoltar possibles afectacions o inconvenients a solventar; també s’ha de tenir en compte la possible afectació
en zones de carreteres convencionals i demanar els permisos oportuns per no caure en contradicció infracció respecte les vies obertes
al trànsit rodat; i ﬁnalment quan a la situació del mobiliari de senyalització cal un triar l’indret on el senyal rebi una menor
insolació directa.
Filament indicar que és imprescindible georeferenciar el senyal,
fotograﬁar-lo per tal de facilitar les tasques de gestió de la xarxa i
fer-ne una revisió periòdica del seu estat de conservació i orientació.
Aquesta informació cal abocar-la en el sistema d’informació geogràﬁca que utilitzin els responsables de la gestió de la xarxa.

El contingut de la banderola està dividit en franges horitzontals i en
ella ha de constar la informació mínima i imprescindible.
- Nom del camí
És molt important que la senyalització permeti identiﬁcar la via,
el camí que l’usuari està recorrent. El nom del camí ha de ﬁgurar
a la part superior de la banderola.
El nom del camí ajuda a ﬁxar el referent toponímic de la via i a
reforçar el caràcter públic de la mateixa. En els casos en què un
camí pugui rebre diferents denominacions cal optar per aquella
de tipus històric que ajudi a refermar de manera més decidida
la vessant pública de la via. En tot cas, serà sempre l’ajuntament
pertinent que posi els noms als camins.
Per a l’ús correcte de la nomenclatura dels camins és important respectar la denominació precisa de cada camí tal i com
s’expressen en la Nomenclator Toponimia de les Illes Balears.
- Màxim de 3 nodes de connexió
Els nodes són les interseccions que es produeixen entre els
diversos segments d’una xarxa i esdevenen els punts crítics en
la circulació per aquesta. El node ha de ser un element funcional
des de la perspectiva de la mobilitat ja que és allà on els usuaris
trien la direcció que volen seguir. És a dir, els nodes són els ele-

Els tres factors que intervenen el el trànsit al llarg d’una ruta o
itinerari són la distància, el desnivell i el temps. A més, també
poden afectar en els desplaçaments no rodats d’altres variables
com ara l’estat del camí o la meteorologia. Però dels tres paràmetres citats, el valor de la distància és el més objectiu per donar una informació exacta i precisa. D’aquest manera, la variant
temps anirà en funció de l’ús que es faci de la via. No obstant,
per poder donar unes referències aproximades, les banderoles
han d’incloure la distància des de la seva ubicació a un punt
de referència on hi hagi un altre node i el temps de recorregut
aproximat per cobrir-lo. El valor temps indicat ha de ser aproximat i si ha de pecar en excés ha de ser per generós.
- Ajuntament
La major part dels camins són de titularitat municipal i això
determina que aquesta sigui la primera escala d’aproximació a la
gestió dels camins. Per aquesta raó considerem important que la
banderola incorpori el nom del municipi amb la fórmula “Camins
de (nom del municipi)”. Això permet reforçar la idea de xarxa, la
condició del camí com a patrimoni local i subratllar la responsabilitat de la comunitat de vetllar pel seu manteniment.
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Plànol: Banderola direccional tipus amb detall de tipograﬁa i colors
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Nota: les informacions d’aquesta imatge no són reals
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En aquest document s’ha expressat de manera clara la
diferència entre l’estructuració d’una xarxa de camins i
l’existència d’itineraris o rutes.
Com que una cosa no té perquè contradir l’altra s’han
d’establir els criteris que permetin aproﬁtar la infraestrucura de la xarxa de camins per donar suport i visibilitat
a rutes especíﬁques i itineraris. El que es proposa és que
les rutes i els itineraris és senyalitzin a través de petites
plaques metàl·liques o altres elements similars que es ﬁxin
als suports de fusta de les senyals (banderoles o ﬁtes) de
la xarxa de camins.
Tot utilitzant els suports de la xarxa de camins, per tal
d’instal·lar en el territori el mínim mobiliari possible, en
la senyalització de rutes i itineraris pot ser recomanable
incorporar altres
elements tals com:
• La identiﬁcació clara de la proposta en el seu inici i
ﬁnal
• Informació relativa al tipus d’itinerari (lineal o circular),
• Longitud
• Mitjà recomanat (a peu, bicicleta, cavall)
• Durada segons el mitjà
• Diﬁcultat
• Croquis del recorregut
• Enllaços amb altres propostes
• Recomanacions i advertiments
• Telèfon d’emergències

Imatge 1: Els senyals dels Centres BTT són
un bon exemple de com senyalitzar rutes
utilitzant plaques ﬁxades als pals de la senyalització.

Imatge 2: Un altre bon exemple és la senyalització d’itineraris de la FEEC amb xapes
ﬁxades als suports de les banderoles.

Imatge 3: Senyalització d’un itinerari especíﬁc utilitzant el suport d’una senyalització
existent.

S’han annexat aquí imatges d’alguns exemples de com senyalitzar rutes utilitzant plaques ﬁxades als pals
de la senyalització general. Imatge 1: Senyals dels Centres BTT a Catalunya / Imatge 2: Itineraris de la
FECC a Catalunya / Imatge 3: Senyal del Camí Oliba, GR 151, a Catalunya (totes elles són imatges extretes
del “Manual de Senyalització de Camins per a la Mobilitat no Motoritzada” de la Generalitat de Catalunya,
de Rafael López-Monné i Xavier Campillo i Besses
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IV.3 Tipus de mobles
IV.3.1 Materials especíﬁcs

La senyalització de la xarxa de camins es realitzarà únicament amb
dos mobles, les banderoles direccionals i les ﬁtes direccionals. Ens
els següents apartats es descriuen amb detall els seus materials
especíﬁcs i geometria.
En general, els materials són els mateixos que els descrits a l’apartat
“III.2 Materials”. No obstant, per les senyalitzacions de la xarxa de
camins, s’aposta per realitzar fonaments de formigó ciclopi de calç i
impressions de pintura directe sobre panells metàl·lics. A més, es descriu a continuació un element especíﬁc de les banderoles direccionals, els angulars d’ancoratge dels panells al pal, l’anomenada “pinça”.
A continuació s’exposen tots els detalls:
FONAMENTS
Els fonaments de les senyals de la xarxa de camins de Menorca
seran de formigó de calç ciclopi. Aquest utilitza còdols del propi
terreny i, per tant, utilitza menys material industrialitzat que el formigó en massa. A més, és molt poc emissiu (la seva producció no
necessita altes temperatures i, per tant, emet molt menys CO2 a
l’atmosfera). En la base de les sabates, es realitzarà un emmacat de
pedres de mínim 10cm d’alçada.
El formigó ciclopi de calç tindrà una corba contínua de granulats de
0 a 20 mm, una dosiﬁcació de calç hidràulica natural 5 (NHL 5 Saint
Astier, o similar) de 400 kg/m3, i la menor quantitat d’aigua possible.
Per reduir l’aigua s’utilitzarà un additiu de tipus policarboxilat, (viscocrete 5970, o similar) i s’emprarà una consistència seca/plàstica (1
a 3 cm d’assentament en con d’Abrahams). En col·locar-lo s’afegiran
còdols de major mida (40 a 120 mm) incrustats en la massa del
formigó, ben repartits.
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ESTRUCTURA PORTANT DE FUSTA
Els suports de les senyals dels camins seran pals de fusta de secció
quadrada:
- El pal de les banderoles direccionals serà un pal de 240cm
d’alçada aparent (més, si s’escau, l’alçada de l’encastament en la
sabata del fonament) i secció quadrada de 70x70mm
- El pal de les ﬁtes direccionals serà un pal de de 60cm d’alçada
aparent (més, si s’escau, l’alçada de l’encastament en la sabata
del fonament) i secció quadrada de 90x90mm
La fusta haurà de ser certiﬁcada amb els segells PEFC ( Programme
for the Endorsement of Forest Certiﬁ cation) i FSC (Forest Stewardship Council). També s’acceptarà fusta local de ﬁnques amb un
instrument de gestió forestal aprovat o fusta provinent d’artesans
locals registrats.
Aquest tipus de fusta estarà protegida d’elements xilòfags i putrefacció mitjançant un sistema de tractament Bethell (buit-pressió-buit)
amb sals de coure lliures de crom i arsènic, protecció autoclau de
Classe IV. 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 sol 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.
A la zona que quedi ancorada dintre del fonament es disposaran 8
connectors per incrementar la superfície en contacte amb el formigó
i reforçar l’ancoratge. Seran 8 cargols de cap pla i hexagonal per a
fusta, d’acer inoxidable i 150mm de llargada.

Abans de la seva col·locació, la part baixa del pal de fusta, la que
quedarà ancorada dintre del fonament i en contacte amb el terreny,
es pintarà amb una pintura impermeable monocomponent a base
de resines acríliques en dispersió aquosa, ﬁbres i carregues especials.
Tipus Betopaint 91 Fibras de Propamsa o similar.
ANCORATGE (PINÇA)
Per poder orientar les banderoles en qualsevol direcció, necessitem
un element per ancorar-les que pugui permetre aquesta versatilitat,
ens referim a l’anomenada “pinça”. És collaran al suport per un dels
seus laterals curts, utilitzant dos angulars d’acer inoxidable de 3mm
de gruix i 200mm de llarg (l’alçada de la banderola). L’ala on es collarà la banderola tindrà 25mm d’ample i dos forats de 6,5mm de
diàmetre.
Per collar la banderola s’utilitzaran 2 cargols tipus espàrrec DIN-916
M-6x25, 4 volanderes de niló M-6, 4 volanderes M-6 DIN-125 i 4
femelles M-6 DIN-1587. Tots els elements de ﬁxació dels suports i
ancoratges seran d’acer inoxidable
PANELLS
La impressió de les senyals de la xarxa de camins serà a base de
pintures impreses directament. Per tant, es proposa que el panell
sigui metàl·lic. Es proposen dues opcions, d’alumini o galvanitzat.
PLANXA D’ACER GALVANITZAT
Per als suports d’impressions fetes directament amb pintura, una
opció és utilitzar planxa d’acer galvanitzat de 1 mm de gruix. Les
seves propietats de resistència i de durabilitat fan que la seva
aplicació sigui indicada per a qualsevol indret. Tots els elements
que siguin galvanitzats en calent, posteriorment al tractament i
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en el taller, cal repassar de nou tots els forats i rosques que porti
la peça. També cal polir l’excés de galvanitzat si es preveu que
pot diﬁcultar el muntatge.
PLANXA D’ALUMINI
També per als suports de la impressió feta directament amb
pintura, una altra opció és utilitzar 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, com és el cas de Menorca, es recomana la
utilització de la planxa d’alumini d’aliatge 5083-H111
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mofosfatant. L’acabat es realitzarà amb pintura de poliuretà de dos
components amb catalitzador alifàtic d’alta resistència i amb setinat
70+/-5 i assecatge al forn. Dues cares.
La impressió es protegirà amb un vernís especial a aplicar sobre les
pintures. Caldrà tenir la garantia del contractista que el vernís, al llarg
del temps, no alteri l’aspecte ni les propietats de la pintura que està
protegint.

FERRAMENTA _ ACER INOXIDABLE
Els cargols i els accessoris metàl·lics de muntatge seran d’acer inoxidable. Aquests evitaran la corrosió i facilitaran futurs desmuntatges
de la senyalització per a la substitució o manteniment.
IMPRESSIÓ
Per la senyalètica de la xarxa de camins es proposa un sistema
d’impressió amb tintes directament impreses sobre el suport. Aquesta tècnica és relativament nova, però està donant molt bons resultats, presentant una durabilitat (10 anys) que, segons les condicions
d’ubicació dels cartells, pot arribar a triplicar la impressió sobre vinils
(2-3 anys en condicions molt adverses).
La impressió directe amb pintures es recomanable fer-la sobre suport metàl·lics (d’alumini o acer galvanitzat). Abans d’aplicar la pintura
caldrà desgreixar el suport i fer la neteja necessària per eliminar les
partícules sòlides que quedin adherides a la peça després del desgreixatge. A continuació s’aplicarà una imprimació wash-prime cro-
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45 x 20 cm
245 cm

Corresponen al moble número 8 bis
225 cm

Finalitat: Senyalització de la xarxa de camins
Localització: a les bifurcacions i cruïlles dels camins de la xarxa
Contingut: Banderola direccional on s’indica el nom del camí, tres
nodes de connexió (indicant distància i temps de recorregut de cadascun d’ells) i l’ajuntament a qui pertany. Per una explicació més detallada del contingut veure el punt “IV.2.2 Informació necessària”.
Observacions: Quan les banderoles s’hagin d’orientar en direccions
que formin angles diferents a 90º o 180º caldrà mecanitzar el suport
de fusta, fent un tall en el seu cap superior, per poder col·locar la senyal en la direcció requerida (veure el detall del plànol de la pàgina 38)

Secció 70 x 70 mm

Moble tipus 8 bis
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Corresponen al moble número 14
Finalitat: Senyalització de reforç en els itineraris i rutes senderistes
Localització: a les bifurcacions i cruïlles dels camins secundaris o en
els propis camins quan es considera necessari un reforç de la senyalització
Contingut: Placa de HPL (fenòlic) amb ﬂetxa de color i número de
l’itinerari, o utilitzant qualsevol altre material (veure punt “IV.2.3 Senyalització de rutes i itineraris”)

Cargol inox
de cap pla i hexagonal
+ volandera d’ala
Nota:
La ubicació dels trepants
estan representades en
el disseny gràfic

Observacions: La imatge mostra una placa amb doble ﬂetxa, si
l’itinerari es pot iniciar des dels dos extrems. El suport també pot
admetre senyalitzacions de rutes i itineraris fent servir qualsevol cara
del suport de fusta.
Panell fenòlic
de 8 mm

Fusta
Secció 90 x 90 mm

9 x 12 cm
60 cm

0 x 70 mm

40º

Secció 90 x 90 mm
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V. ALTRES NECESSITATS DE SENYALITZACIÓ
V.1 Criteris de senyalització d’altres necessitats

Així mateix, no hem d’oblidar que els camins, la xarxa de camins, interactua i dona servei a d’altres elements
associats a aquests o estretament relacionats amb els mateixos i que, per tant, també poden tenir prou interès per ser senyalitzats i interpretats. Aquestes són les altres necessitats de senyalització que poden sorgir
en la tasca de senyalització de la xarxa de camins de Menorca
L’objectiu principal d’aquesta senyalització complementària dels camins és el de suscitar la curiositat i
atreure l’atenció dels usuaris cap a elements de valor patrimonial existents en els àmbits dels camins. Per
fer-ho, és indispensable que utilitzin la metodologia i les estratègies pròpies de la interpretació del patrimoni.
La senyalització d’altes necessitats o elements aliens als camins, però que en complementen l’experiència,
n’amplien la comprensió i interpreten el seu entorn, no és una qüestió menor. Aquesta senyalització és el que
es coneix com senyalització temàtica i té la funció bàsica de valorar els elements patrimonials dels camins o
propers a ells per mitjà de diferents elements de senyalització recollits en aquest manual.
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Amb aquesta senyalització complementària a més d’aconseguir transmetre allò que volem comunicar i
contextualitzar hem de procurar complir amb els següents objectius:
- Integrar la senyalització a l’espai i respectar el patrimoni que volem posar en valor, sense distorsionar
ens béns en qüestió ni l’entorn on s’ubiquen.
- Mantenir la senyalètica en bon estat i actualitzada. L’abandonament, deteriorament o manca
d’actualització transmet una imatge absolutament contrària a la pretesa.
- Ser transcendent. No hem d’instal·lar senyalització pel simple fet de senyalitzar. Hem d’aconseguir posar
de relleu i justiﬁcar la necessitat d’identiﬁcar, comunicar i contextualitzar un element patrimonial.

Comunicar adequadament el patrimoni és quelcom més que incorporar informació en un suport físic. La
informació és el contingut de missatge però la interpretació ha d’anar més enllà, ha de contribuir a la comprensió i la contextualització dels elements indicats.
La tria dels missatges i, sobretot, el llenguatge escrit i gràﬁc emprats han de ser els adequats a la superfície
escollida: textos curts, missatges clars i llenguatge amè, no abusar de connectors i evitar frases subordinades. La qualitat i la idoneïtat de la informació que aparegui a la senyalització determinaran la primera
impressió i la valoració inicial que es faci sobre el patrimoni referencia.
En deﬁnitiva, hem de ser extremadament prudents a l’hora de decidir la instal·lació de senyalització, tant pel
cost que té com pel perill d’alteració substantiva de l’entorn de determinats elements patrimonials.
Seria bo, en la mesura que fos possible optar per desenvolupar la senyalització interpretativa amb petits
formats, evitar grans plafons sense causa justiﬁcada i optar pels recursos digitals per ampliar continguts.
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150 x 175 cm

135 x 160 cm

230 cm

230 cm

Secció 145 x 70 mm
Secció 145 x 70 mm

Secció 90 x 90 mm

Secció 90 x 90 mm

Moble tipus 1

Moble tipus 2
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90 x 160 cm

45 x 75 cm

230 cm

230 cm

45 x 60 cm
230 cm

45 x 60 cm
120 cm

Secció 145 x70 mm

Secció
70 x 70 mm

Secció
70 x 70 mm

Secció
70 x 70 mm

Moble tipus 4

Moble tipus 5

Moble tipus 5-b

Secció 90 x 90 mm

Moble tipus 3
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25 x 75 cm

230 cm

245 cm

45 x 60 cm

45 x 75 cm (+15cm por ítem)

45 x 20 cm
245 cm

45 x 75 cm

230 cm

230 cm

225 cm
220 cm

+ 15 cm

+ 15 cm

+ 15 cm

Secció
70 x 70 mm

Moble tipus 6

Secció 70 x 70 mm

Moble tipus 7

Secció 70 x 70 mm

Moble tipus 8

Secció 70 x 70 mm

Moble tipus 8 bis

Secció 70 x 70 mm

Moble tipus 9
47

V. ALTRES NECESSITATS DE SENYALITZACIÓ
V.2 Tipus de mobles
V.2.1 Mobles

MANUAL DE SENYALITZACIÓ PER LA XARXA DE CAMINIS I RUTES SENDERISTES DE MENORCA

120 cm

45º

Mida 90 x 51cm

Secció 70 x 70 mm
S’han de tenir en compte els cargols de fixació
a l’hora de maquetar els continguts.

Secció 145 x 70 mm

Moble tipus 10
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120 cm

45º

Mida 60 x 51cm

Secció 70 x 70 mm
S’han de tenir en compte els cargols de fixació
a l’hora de maquetar els continguts.

Secció 145 x 70 mm

Moble tipus 11
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30 x 36 cm

20 x 24 cm

110 cm

110 cm

9 x 12 cm
60 cm

Secció 70 x 70 mm

Moble tipus 12

40º

Secció 70 x 70 mm

Moble tipus 13

Secció 90 x 90 mm

Moble tipus 14
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60 x 51 cm

45 x 60 cm

30 x 45 cm

Moble tipus 16

Moble tipus 17

180 cm

Moble tipus 15

51

V. ALTRES NECESSITATS DE SENYALITZACIÓ
V.2 Tipus de mobles
V.2.1 Mobles

MANUAL DE SENYALITZACIÓ PER LA XARXA DE CAMINIS I RUTES SENDERISTES DE MENORCA

69 x 81 cm

69 x 81 cm
96 cm

Secció 90 x 90 mm

Moble tipus 18

Moble tipus 19
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45 x 75 cm
230 cm

Secció 145 x 70 mm

Moble tipus 20

53

V. ALTRES NECESSITATS DE SENYALITZACIÓ
V.2 Tipus de mobles
V.2.2 Detalls constructius

MANUAL DE SENYALITZACIÓ PER LA XARXA DE CAMINIS I RUTES SENDERISTES DE MENORCA

Panell fenòlic de 8 mm o
panell metàl·lic d’alumini
o galvanitzat
Panell
fenòlic de 8 mm
Mobles: 1 - 2 - 3

ESTRUCTURA PORTANT, FUSTA
S’utilitzarà sempre fusta tractada en autoclau de
Classe IV amb seccions variables en funció de
la tipologia del senyal.

Fusta
Secció 90 x 90 mm

Cargol inox
de cap pla i hexagonal
+ volandera d’ala
Nota:

PLAQUES, PANELL HPL I PANELLS
METÀL·LICS

La ubicació dels trepants
estan representades en
el disseny gràfic

Pels suports sobre els quals s’aplicarà la impressió gràﬁca, segons el tipus d’impressió a
realitzar, s’usaran panells HPL (coneguts també
com a panells Fenòlics) o panells metàl·lics
(d’alumini o galvanitzats). Veure apartat “III.2
Materials > Panell”
FERRAMENTA, ACER INOXIDABLE
Els cargols i els accessoris metàl·lics de muntatge seran d’acer inoxidable.

Detall

Detall
IMPRESSIÓ
Quan s’executi una impressió sobre vinils,
s’utilitzarà un vinil d’impressió polimèrica. A
més a més, s’aplicarà un laminatge de protecció
també polimèric.
Quan el sistema d’impressió sigui de tintes
directament impreses sobre el suport, s’utilitzarà
una protecció a base de vernís

Forat calibrat per
embotir el cargol 40 mm

C
Cargol
ld
de cap pla
l i
hexagonal amb rosca per
er
fusta de 8 x 140 mm mín
nim
mínim

Fusta
Secció 145 x 70 mm

145 mm
90 mm

Volandera d’ala ample

54

V. ALTRES NECESSITATS DE SENYALITZACIÓ
V.2 Tipus de mobles
V.2.2 Detalls constructius

MANUAL DE SENYALITZACIÓ PER LA XARXA DE CAMINIS I RUTES SENDERISTES DE MENORCA

Mobles: 4 - 5 - 6

ESTRUCTURA PORTANT, FUSTA
S’utilitzarà sempre fusta tractada en autoclau de
Classe IV amb seccions variables en funció de
la tipologia del senyal.

Panell fenòlic de 8 mm o
panell metàl·lic d’alumini
oPanell
galvanitzat
fenòlic de 8 mm

Cargol inox
de cap pla i hexagonal
+ volandera d’ala
Nota:
La ubicació dels trepants
estan representades en
el disseny gràfic

PLAQUES, PANELL HPL I PANELLS
METÀL·LICS
Pels suports sobre els quals s’aplicarà la impressió gràﬁca, segons el tipus d’impressió a
realitzar, s’usaran panells HPL (coneguts també
com a panells Fenòlics) o panells metàl·lics
(d’alumini o galvanitzats). Veure apartat “III.2
Materials > Panell”

Fusta
Secció 70 x 70 mm

FERRAMENTA, ACER INOXIDABLE
Els cargols i els accessoris metàl·lics de muntatge seran d’acer inoxidable.
IMPRESSIÓ
Quan s’executi una impressió sobre vinils,
s’utilitzarà un vinil d’impressió polimèrica. A
més a més, s’aplicarà un laminatge de protecció
també polimèric.
Quan el sistema d’impressió sigui de tintes
directament impreses sobre el suport, s’utilitzarà
una protecció a base de vernís
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Mobles: 5-b

ESTRUCTURA PORTANT, FUSTA
S’utilitzarà sempre fusta tractada en autoclau de
Classe IV amb seccions variables en funció de
la tipologia del senyal.
PLAQUES, PANELL HPL I PANELLS
METÀL·LICS
Pels suports sobre els quals s’aplicarà la impressió gràﬁca, segons el tipus d’impressió a
realitzar, s’usaran panells HPL (coneguts també
com a panells Fenòlics) o panells metàl·lics
(d’alumini o galvanitzats). Veure apartat “III.2
Materials > Panell”

Cargol inox
de cap pla i hexagonal
+ volandera d’ala
Nota:
La ubicació dels trepants
estan representades en
el disseny gràfic

Panell fenòlic de 8 mm o
panell metàl·lic d’alumini
o galvanitzat
Panell fenòlic de 8 mm

FERRAMENTA, ACER INOXIDABLE
Els cargols i els accessoris metàl·lics de muntatge seran d’acer inoxidable.
IMPRESSIÓ
Quan s’executi una impressió sobre vinils,
s’utilitzarà un vinil d’impressió polimèrica. A
més a més, s’aplicarà un laminatge de protecció
també polimèric.

Fusta
Secció 70 x 70 mm

Quan el sistema d’impressió sigui de tintes
directament impreses sobre el suport, s’utilitzarà
una protecció a base de vernís
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Mobles: 7 – 12 – 13 - 14
Cargol inox
de cap pla i hexagonal
+ volandera d’ala

ESTRUCTURA PORTANT, FUSTA

Nota:
La ubicació dels trepants
estan representades en
el disseny gràfic

S’utilitzarà sempre fusta tractada en autoclau de
Classe IV amb seccions variables en funció de
la tipologia del senyal.
PLAQUES, PANELL HPL I PANELLS
METÀL·LICS
Pels suports sobre els quals s’aplicarà la impressió gràﬁca, segons el tipus d’impressió a
realitzar, s’usaran panells HPL (coneguts també
com a panells Fenòlics) o panells metàl·lics
(d’alumini o galvanitzats). Veure apartat “III.2
Materials > Panell”
FERRAMENTA, ACER INOXIDABLE
Els cargols i els accessoris metàl·lics de muntatge seran d’acer inoxidable.

Cargol inox
de cap pla i hexagonal
+ volandera d’ala
Nota:
La ubicació dels trepants
estan representades en
el disseny gràfic

Fórmula per continguts
en dues cares

Fusta
Secció 70 x 70 mm

Panell fenòlic de 8 mm o
panell metàl·lic d’alumini
o galvanitzat
Panell fenòlic de 8 mm

Panell fenòlic
de 8 mm o
qualsevol
altre
sistema
/
Panell
fenòlic
material
de 8 mm

Fusta
Secció 90 x 90 mm

IMPRESSIÓ
Quan s’executi una impressió sobre vinils,
s’utilitzarà un vinil d’impressió polimèrica. A
més a més, s’aplicarà un laminatge de protecció
també polimèric.
Quan el sistema d’impressió sigui de tintes
directament impreses sobre el suport, s’utilitzarà
una protecció a base de vernís
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Mobles: 8

MANUAL DE SENYALITZACIÓ PER LA XARXA DE CAMINIS I RUTES SENDERISTES DE MENORCA

Sistema de col·locació en Pal

ESTRUCTURA PORTANT, FUSTA

Cargol inox
de cap pla i hexagonal
+ volandera d’ala
Nota:
La ubicació dels trepants
estan representades en
el disseny gràfic

S’utilitzarà sempre fusta tractada en autoclau de
Classe IV amb seccions variables en funció de
la tipologia del senyal.

Panell fenòlic de 8 mm o
panell metàl·lic d’alumini
Panell fenòlic de 8 mm
o galvanitzat

PLAQUES, PANELL HPL I PANELLS
METÀL·LICS
Pels suports sobre els quals s’aplicarà la impressió gràﬁca, segons el tipus d’impressió a
realitzar, s’usaran panells HPL (coneguts també
com a panells Fenòlics) o panells metàl·lics
(d’alumini o galvanitzats). Veure apartat “III.2
Materials > Panell”
FERRAMENTA, ACER INOXIDABLE
Els cargols i els accessoris metàl·lics de muntatge seran d’acer inoxidable.

Variables de DIRECCIÓ

IMPRESSIÓ
Quan s’executi una impressió sobre vinils,
s’utilitzarà un vinil d’impressió polimèrica. A
més a més, s’aplicarà un laminatge de protecció
també polimèric.

Fusta
Secció 70 x 70 mm

Quan el sistema d’impressió sigui de tintes
directament impreses sobre el suport, s’utilitzarà
una protecció a base de vernís
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Panell fenòlic de 8 mm o
panell metàl·lic d’alumini
o galvanitzat
Panell fenòlic de 8 mm

Cargol inox
de cap pla i hexagonal
+ volandera d’ala

Mobles: 10 – 11

Nota:
La ubicació dels trepants
estan representades en
el disseny gràfic

ESTRUCTURA PORTANT, FUSTA
S’utilitzarà sempre fusta tractada en autoclau de
Classe IV amb seccions variables en funció de
la tipologia del senyal.
PLAQUES, PANELL HPL I PANELLS
METÀL·LICS
Pels suports sobre els quals s’aplicarà la impressió gràﬁca, segons el tipus d’impressió a
realitzar, s’usaran panells HPL (coneguts també
com a panells Fenòlics) o panells metàl·lics
(d’alumini o galvanitzats). Veure apartat “III.2
Materials > Panell”

Detall

FERRAMENTA, ACER INOXIDABLE
Els cargols i els accessoris metàl·lics de muntatge seran d’acer inoxidable.
IMPRESSIÓ
Quan s’executi una impressió sobre vinils,
s’utilitzarà un vinil d’impressió polimèrica. A
més a més, s’aplicarà un laminatge de protecció
també polimèric.
Quan el sistema d’impressió sigui de tintes
directament impreses sobre el suport, s’utilitzarà
una protecció a base de vernís

Detall
Fusta
Secció 70 x 70 mm
Forat calibrat per
embotir el cargol 40 mm

Cargol de cap pla i
hexagonal ambrosca per
fusta de 8 x 140 mm mínim

Fusta
Secció 145 x 70 mm

Volandera d’ala ample
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Mobles: 15 – 16 – 17

PLAQUES, PANELL HPL I PANELLS
METÀL·LICS
Pels suports sobre els quals s’aplicarà la impressió gràﬁca, segons el tipus d’impressió a
realitzar, s’usaran panells HPL (coneguts també
com a panells Fenòlics) o panells metàl·lics
(d’alumini o galvanitzats). Veure apartat “III.2
Materials > Panell”
FERRAMENTA, ACER INOXIDABLE

Cargol inox
de cap pla i hexagonal
+ volandera d’ala

Tac plàstic

Nota:
La ubicació dels trepants
estan representades en
el disseny gràfic

Els cargols i els accessoris metàl·lics de muntatge seran d’acer inoxidable.
IMPRESSIÓ
Quan s’executi una impressió sobre vinils,
s’utilitzarà un vinil d’impressió polimèrica. A
més a més, s’aplicarà un laminatge de protecció
també polimèric.
Quan el sistema d’impressió sigui de tintes
directament impreses sobre el suport, s’utilitzarà
una protecció a base de vernís
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Mobles: 18

Panell fenòlic de 8 mm o
panell metàl·lic d’alumini
o galvanitzat
Panell fenòlic de 8 mm

69 cm

ESTRUCTURA PORTANT, FUSTA
S’utilitzarà sempre fusta tractada en autoclau de
Classe IV amb seccions variables en funció de
la tipologia del senyal.

Cargol inox
de cap pla i hexagonal
+ volandera d’ala
Nota:
La ubicació dels trepants
estan representades en
el disseny gràfic

81 cm

PLAQUES, PANELL HPL I PANELLS
METÀL·LICS

Fusta
Secció 70 x 70 mm

Pels suports sobre els quals s’aplicarà la impressió gràﬁca, segons el tipus d’impressió a
realitzar, s’usaran panells HPL (coneguts també
com a panells Fenòlics) o panells metàl·lics
(d’alumini o galvanitzats). Veure apartat “III.2
Materials > Panell”

15 cm

Detall

Cargol 8 x 150 mm
amb volandera
o vareta roscada
amb volandera
i rosca de seguretat

FERRAMENTA, ACER INOXIDABLE
Els cargols i els accessoris metàl·lics de muntatge seran d’acer inoxidable.

Volandera
i rosca de
seguretat

IMPRESSIÓ
Quan s’executi una impressió sobre vinils,
s’utilitzarà un vinil d’impressió polimèrica. A
més a més, s’aplicarà un laminatge de protecció
també polimèric.

30º

Detall

50 cm

60 cm

Quan el sistema d’impressió sigui de tintes
directament impreses sobre el suport, s’utilitzarà
una protecció a base de vernís
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Mobles: 20
Cargol inox
de cap pla i hexagona
+ volandera d’ala

ESTRUCTURA PORTANT, FUSTA

Nota:
La ubicació dels trepants
estan representades en
el disseny gràfic

S’utilitzarà sempre fusta tractada en autoclau de
Classe IV amb seccions variables en funció de
la tipologia del senyal.

Panellfenòlic
fenòlicde
de88mm
mm o
Panell
panell metàl·lic d’alumini
o galvanitzat

PLAQUES, PANELL HPL I PANELLS
METÀL·LICS
Pels suports sobre els quals s’aplicarà la impressió gràﬁca, segons el tipus d’impressió a
realitzar, s’usaran panells HPL (coneguts també
com a panells Fenòlics) o panells metàl·lics
(d’alumini o galvanitzats). Veure apartat “III.2
Materials > Panell”

Conectores
de Fusta

FERRAMENTA, ACER INOXIDABLE
Els cargols i els accessoris metàl·lics de muntatge seran d’acer inoxidable.
IMPRESSIÓ
Quan s’executi una impressió sobre vinils,
s’utilitzarà un vinil d’impressió polimèrica. A
més a més, s’aplicarà un laminatge de protecció
també polimèric.

Fusta
Secció 145 x 70 mm

Quan el sistema d’impressió sigui de tintes
directament impreses sobre el suport, s’utilitzarà
una protecció a base de vernís
43,5 cm
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Els panells interpretatius són una oportunitat
única per donar a conèixer als visitants, de manera
autònoma, alguns dels valors més destacats de
l’espai natural protegit, ja sigui sobre el patrimoni
natural com el cultural (tangible o intangible).
En general, els visitants dediquen molt poc temps
a llegir un panell. Aquest temps pot augmentar
si té un disseny atractiu, una estructura de
continguts adequada, un títol que cridi l’atenció i
sigui interessant, poc text, i a més a més, si està
redactat de manera amena, i es complementa amb
il·lustracions o imatges pertinents.

Parc natural
de la Península de Llevant
NIVELL 1
Títol i text en catalá. Lorem ipsum dolor sit amet.

Possible
logotip de
l’administració
pertinent

S’indica a continuació una sèrie de recomanacions
bàsiques per a l’estructura de continguts, la
composició i redacció de textos i l’ús d’imatges.
Estan basats en criteris de la disciplina de la
Interpretació del Patrimoni i els indicats per a
l’elaboració de textos de fàcil lectura.
ESTRUCTURA DEL PANELL
L’estructura dels continguts dins dels panells
interpretatius és molt important, ja que això
condicionarà el major o menor atractiu per a
la seva lectura per part del visitant, així com la
captació del missatge segons els diversos nivells de
profundització, i la facilitat de visualització.

Com estructura general es recomana la següent:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis
eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi.
Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend
ac, enim.

Títol i text en castellà.
Lorem ipsum dolor sit
amet.

Títol i text en anglès.
Lorem ipsum dolor sit
amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis,
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate

penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis,
sem. Nulla consequat massa quis enim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec,

eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu
pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras
dapibus. Vivamus elementum semper nisi.
Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo
ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend
ac, enim.

vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut,
imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer
tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum
semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus.
Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat
vitae, eleifend ac, enim.

Lorem ipsum dolor sit amet
(Lorem ipsum dolor sit amet)

Lorem ipsum dolor sit amet
(Lorem ipsum dolor sit amet)

Lorem ipsum dolor sit amet
(Lorem ipsum dolor sit amet)

CATALÀ

CASTELLÀ

ANGLÈS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa
quis enim.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa
quis enim.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa
quis enim.

Xarxa d´espais naturals de les Illes Balears

NIVELL 2
En el NIVELL 1 s’ha de reﬂectir el missatge principal
que volem transmetre. Seria el títol del panell. Cal que
sigui una frase que compleixi una funció de titular i que
sigui una frase completa, amb subjecte, verb i predicat
(és equiparable al concepte de Tema a Interpretació
del Patrimoni, la idea central sobre la qual ha de girar
el panell). A aquest primer nivell accediran totes les
persones que s’acostin a llegir el panell.

NIVELL 3
En el NIVELL 2 ha d’aparèixer un text resum de la
informació que volem transmetre en el panell de forma
que encara que no s’aprofundeixi més en la seva lectura,
el visitants si puguin veure, desenvolupada, la idea que es
transmet en el NIVELL 1. Aquí apareixerà la informació en
dos o tres idiomes. El nombre de paraules per bloc ha de
ser d’entre 60 i 80.

En el NIVELL 3 es pot reﬂectir aquella informació
complementària i que aporti més informació al
missatge que es vol transmetre, per a aquelles persones
especialment interessades i que arribin ﬁns a aquest
nivell de lectura.
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V.3 Elaboració de continguts
V.3.2 Redacció de textos

PAUTES GENERALS
Per a la composició i redacció de textos s’ha de tenir en compte que
el públic a qui van dirigits aquest tipus de taules o panells interpretatius és al públic general en el seu temps d’oci. Això implica que no
dedicaran molt de temps ni esforç per a la seva lectura i comprensió,
per la qual cosa, han de ser concisos i clars.
Les dades, la informació, no ha d’aparèixer ﬁl per randa en el panell,
però sí que és la base sobre la qual treballar els textos que comunicaran els valors de l’espai per on hi passi un camí. Aquesta informació
ha de ser tractada des del punt de vista interpretativa, per tal de
facilitar la seva comprensió i així fer més amena la seva lectura per
part del públic.
Per això és important seguir aquestes pautes generals a l’hora
d’afrontar la creació dels textos d’un panell interpretatiu:
• Es recomana seguir les directrius, tècniques i metodològiques
de la disciplina de la Interpretació del Patrimoni per la seva
comprovada efectivitat, ﬁns i tot a escala internacional, per a
la comunicació al públic dels valors patrimonials en els espais
naturals protegits.

MANUAL DE SENYALITZACIÓ PER LA XARXA DE CAMINIS I RUTES SENDERISTES DE MENORCA

• És important la utilització d’un llenguatge inclusiu, que reﬂecteixi la diversitat, en un sentit ampli, de totes les persones.

• No és recomanable allargar les frases amb connectors i s’ha de
procurar no abusar de les frases subordinades.

• Els textos dels panells interpretatius han d’estar dissenyats de
tal manera que connectin intel·lectualment i emocionalment
amb el públic visitant per tal d’aconseguir una actitud favorable a
la preservació de l’espai. Amb aquestes pautes, en la mesura del
possible, han de provocar la reﬂexió del públic i propiciar la seva
col·laboració en la conservació de l’àrea amb interès natural i/o
patrimonial.

• Es recomana que cada bloc de text tingui entre 60 i 80 paraules.

COMPOSICIÓ DE TEXTOS
És important tenir en compte les següents recomanacions:

• S’han d’utilitzar un llenguatge simple i directe que faciliti la seva
lectura i la comprensió del missatge per part del visitant.
• S’ha de fomentar l’ús dels sentits per a una major interacció entre el visitant i l’espai a interpretar. Es recomana per tant utilitzar
expressions com: miri, contempli, observi, respiri, escolti, toqui,
etc. És important destacar que aquest tipus d’indicacions han
de fer-se tenint com a premissa fonamental la conservació dels
recursos patrimonials.

• Sempre que es pugui i sigui pertinent, és recomanable la utilització dels conceptes universals (termes intangibles que són
importants per a totes les persones) per exemple: família, vida,
mort, amor, alegria, etc. Això farà que els textos sigui més atractius i rellevants i que connectin més fàcilment amb els visitants.

• El text ha d’estar alineat al marge esquerre, en lloc de justiﬁcat.
• Es recomana no incloure frases completes en majúscula, ja que
això diﬁculta la lectura.
• Si es vol ressaltar alguna petita part del text és millor fer-ho
utilitzant la negreta o el subratllat.
• S’ha d’evitar, en general, la utilització de cursives.

• Els missatges han d’estar expressats en la menor quantitat de
paraules possibles i de manera clara, per tal que les persones,
en pocs segons, puguin captar la idea principal.

• S’han de redactar els textos de manera que el públic senti que
ens estem dirigint directament a ell, per tant, han d’estar escrits
en segona persona del singular (tu o vostè).

• Es recomana utilitzar el punt i seguit en lloc del punt i coma per
a connectar frases.
• No és recomanable utilitzar paraules tècniques en el text i en
cas de ser imprescindibles, s’han d’explicar.
• Es recomana utilitzar, preferiblement, la forma activa dels verbs
i no la passiva.

REDACCIÓ DE TEXTOS

• S’aconsella escriure els nombres en xifres i no en lletres.

En relació a la redacció del text és important seguir les següents
recomanacions:

• Sempre que es pugui, es recomana utilitzar tècniques de comunicació que permetin una assimilació més fàcil del missatge per
part dels visitants: ús de comparacions, metàfores, símils, etc.

• En la mesura del possible, i sempre que no sigui rellevant
aquesta informació, no hem de reﬂectir dades, sinó una informació tractada de forma interpretativa.

• En el cas de la redacció de textos relacionats amb normativa, es
recomana que estiguin redactats en positiu, i no com una prohibició

• Es recomana fer frases curtes que expressin una sola idea.
• S’ha d’utilitzar un llenguatge amè i ser concisos.
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PAUTES GENERALS

APRECIACIONS TÈCNIQUES: IL·LUSTRACIONS

APRECIACIONS TÈCNIQUES: FOTOGRAFIES

El petit espai del què es disposa en un panell interpretatiu és molt
valuós, per la qual cosa, així com es va indicar anteriorment per als
textos, les il·lustracions o imatges que acompanyen a aquests han de
ser pertinents, de resolució adequada i aportar informació rellevant i
valor al públic.

Seguint criteris de llegibilitat, qualitat gràﬁca i accessibilitat als
diferents públics, les il·lustracions i fotograﬁes han de seguir una línia
d’estil que les uniﬁqui.

En el cas de les fotograﬁes:

La unió de la imatge i el text ha de complementar-se a l’hora de
transmetre el missatge en el panell interpretatiu, funcionant així com
“un tot”. La imatge ha d’aportar un valor afegit, per la qual cosa, en
cap cas es limitarà a reproduir allò que ja s’està percebent des del
punt de vista del públic.
Algunes recomanacions per a la correcta selecció de les imatges
són les què s’indiquen a continuació:
• Si la imatge reﬂecteix l’espai o l’element patrimonial en una
situació molt diferent de l’actual.
• Si es tracta d’una fotograﬁa antiga, que té interès etnogràﬁc o
permet apreciar canvis.
• Si la imatge reﬂecteix un detall que no és visible durant tot l’any
(per exemple en el cas d’una ﬂor anual).
• Si permet tenir una imatge diferent del recurs en una època de
l’any menys visitada, o sota l’afectació d’un fenomen meteorològic.
• Si revela un detall del recurs que no s’apreciï fàcilment.

Per les il·lustracions, les imatges generades han d’interpretar els trets
i singularitat de tots els ítems, per la qual cosa les podríem catalogar
com a:
• Il·lustracions realistes: Tant aquelles realitzades a color com
aquelles monocromàtiques (ploma ﬁna o llapis), aquestes
il·lustracions han de ser ﬁdels a la realitat, oferint nivells de detall
que facilitin la interpretació i la comprensió dels textos a més
d’aportar dades per si mateixes.
• Il·lustracions esquemàtiques: En aquest cas, les il·lustracions
poden ser més simples, mostrant sintèticament els trets principals que generalment representen sistemes o processos (per
exemple una dissecció d’una ﬂor, una formació geològica, etc.).
Aquestes il·lustracions poden ser monocromàtiques, a color, o
també superposicions de línies sobre fotograﬁa real, en aquest
cas patirà un procés d’atenuació o d’esvaïment que afavorirà el
contrast de les línies de dibuix superposades.

• Han de ser de bona qualitat en la seva execució, mitjançant una
bona composició, un bon enfocament i una bona il·luminació.
• Amb la resolució mínima de 200 ppp a la mida ﬁnal desitjada.
• S’han d’evitar les preses a contrallum (exceptuant que es busqui
intencionadament perquè aportar dades sobre l’objecte fotograﬁat).
• Gran profunditat de camp per a les fotos de detall o primers
plans, que desenfoquin el fons en relació a l’objecte principal.
NCORPORACIÓ DE CODIS QR
Sempre que es consideri pertinent, es recomana la utilització de
codis QR en els redactats dels senyals. Aquesta eina permet ampliar
la informació existent al cartell i mostrar-la en diferentis idiomes

Els exemples mostrats ofereixen una visió dels nivells d’execcució i
qualitat requerits.
La tècnica ser lliure (manual o tradicional davant la digital), però es
requerirà una base de dibuix proporcionat i realista, tenint en compte
que aquesta realitat pugui ser modiﬁcada o exagerada amb el ﬁ
d’aconseguir els ﬁns interpretatius de la il·lustració.

• Si mostra, en cas de ser pertinent, un esquema d’un procés o
un croquis dels elements del recurs patrimonial, per afavorir
l’assimilació per part del públic.
• Si la imatge o il·lustració reprodueix l’ús en el seu context físic i/o
temporal del recurs patrimonial per permetre la seva correcta
comprensió.
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PROPORCIONS I COMPOSICIÓ
Els formats dels panells dels mobles han sigut plantejats amb mesures (ample i alt) múltiple de tres. Això
afavoreix dimensions proporcionades i la subdivisió
de les peces per terços, amb la qual cosa tindrem
menys diﬁcultats per a generar mòduls centrals per al
contingut i mai línies de ﬂux (espai entre nòduls amb
contingut). Així, amb aquesta divisió a terços, generem
fraccions d’1/9, 1/27 i 1/81, unitat mínima per a formar
les retícules compositives de cada senyal.
La franja inferior grisa, serà generalment de 1/9, i la
línia vermella que la corona serà de 1/81. Tot i així, la
banda superior varia en funció de l’amplada i dimensions del senyal, i de la seva tipologia i la informació
que recull.
PERFORACIONS PER A L’ANCORATGE
El sistema de subjecció del panell fenòlic sobre els pals
de fusta es realitza mitjançant cargols que quedaran a
la vista en el frontal del panell. Amb l’objectiu de minimitzar aquest impacte, s’ubicaran en llocs estratègics:
els superiors, entre la franja superior i la intermèdia; els
inferiors, sobre la línia vermella que separa les franges
intermèdia i inferior, tal i com es mostra en el plànol.
Per altra banda, als cartells on aparagui el Logotip del
GOIB, la perforació s’alinearà verticalment amb el centre de l’escut del GOIB, però la distància de la perforació en relació a la vora no podrà ser inferior a 2 cm ni
superior a 4 cm.
En les plantilles de les diferents tipologies ja es compta
amb les marques per a les perforacions en cada cas.
Possible logotip de
l’administració pertinent
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MALLA DE COMPOSICIÓ

a

Aquesta malla facilita la composició gràﬁca dels
continguts, de manera proporciona i encaixada. Cada
element que s’inclou ha d’ajustar-se en la mesura
del possible a aquesta malla, valorant l’equilibri en la
composició i garantit la llegibilitat.
La mida de la lletra utilitzada en cada cas, estarà
determinada en funció de la distància a què s’ha de
llegir (vegeu capítol I.4 Tipograﬁa). En qualsevol cas,
informacions secundàries com la identiﬁcació de
la Xarxa o les ﬁgures de protecció de Xarxa Natura
2000 poden, ocasionalment, exceptuar aquesta
norma.

57 a

a

x = a/81

a/81
a/9

2a
12 a

Possible logotip de
l’administració pertinent
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RETOLACIÓ POSTERIOR
A vegades, la col·locació dels senyals pot deixar al
descobert la seva part posterior si no hi ha vegetació o
qualsevol altre objecte que l’oculti. Per evitar l’impacte
que la part posterior del panell pugui provocar, es
retolarà amb un vinil polimèric imprès i laminat en mat
o amb tintes impreses directament, segons el sistema
d’impressió que s’hagi utilitzat (veure punt III.2 Materials
> Impressió), tal com es mostra en la imatge.

Xarxa d´espais
naturals de les
Illes Balears
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Finalitat: Senyalització identiﬁcativa i de delimitació
d’un determinat espai.
Localització: A les principals vies d’accés a l’espai a
delimitar, respectant la normativa d’instal·lació de les
Administracions Públiques competents.
Contingut en l’exemple gràﬁc de les imatges annexes:
Franja superior: denominació de l’espai natural protegit i identiﬁcació de l’espai dins de la Xarxa Natura
2000 amb la ﬁgura de protecció, si escau.
Franja central: identiﬁcació de la “Xarxa d’espais
naturals de les Illes Balears”
Franja inferior: identiﬁcació de l’autoritat de gestió.
També s’han d’incloure el logotips d’altres administracions o entitats que intervinguin en la gestió de
l’espai.

Tipus: Es recomanen per a carreteres: A1.1, A1.2, A1.3
Es recomanen per a camins rurals i senders: A1.3, A1.5
A 1.7: A col·locar fora de les zones de trànsits dels usuaris.
A1.20: es pot emprar com a element destacable, en llocs
on sigui necessari o útil.
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Finalitat: Senyalització identiﬁcativa i de delimitació
d’un determinat espai.
Localització: A les principals vies d’accés a l’espai a
delimitar, respectant la normativa d’instal·lació de les
Administracions Públiques competents.
Contingut en l’exemple gràﬁc de les imatges annexes:
Franja superior: denominació de l’espai natural protegit i identiﬁcació de l’espai dins de la Xarxa Natura
2000 amb la ﬁgura de protecció, si escau.
Franja central: identiﬁcació de la “Xarxa d’espais
naturals de les Illes Balears”
Franja inferior: identiﬁcació de l’autoritat de gestió.
També s’han d’incloure el logotips d’altres administracions o entitats que intervinguin en la gestió de
l’espai.

Tipus: Es recomanen per a carreteres: A1.1, A1.2, A1.3
Es recomanen per a camins rurals i senders: A1.3, A1.5
A 1.7: A col·locar fora de les zones de trànsits dels usuaris.
A1.20: es pot emprar com a element destacable, en llocs
on sigui necessari o útil.

Possible logotip de
l’administració pertinent
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Finalitat: Informació a les carreteres sobre
l’aproximació a un espai natural o altre indret
d’interés patrimonial.
Localització: Fora de l’espai natural o indret d’interés
patrimonial, vora les principals vies d’accés, respectant la normativa d’instal·lació de les Administracions
Públiques competents.
Contingut en l’exemple gràﬁc de les imatges annexes:
Franja superior: denominació de l’espai natural protegit i identiﬁcació de l’espai dins de la Xarxa Natura
2000, amb la ﬁgura de protecció, si escau.
Franja central: distància i senyal de direcció. Identiﬁcació de la “Xarxa d’espais naturals de les Illes
Balears”.
Franja inferior: identiﬁcació de l’autoritat de gestió.
També s’han d’incloure el logotips d’altres administracions que intervinguin en la gestió de l’espai.
Tipus: A 2.1, A 2.2 i A 2.3
Si l’aproximació a l’espai es fa per camí, es recomana
la mida A2.4
A 2.9: A col·locar fora de les zones de tràn-sits dels
usuaris.

Possible logotip de
l’administració pertinent
Possible logotip de
l’administració pertinent
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Finalitat: Informació a les carreteres sobre
l’aproximació a un espai natural o altre indret
d’interés patrimonial.
Localització: Fora de l’espai natural o indret d’interés
patrimonial, vora les principals vies d’accés, respectant la normativa d’instal·lació de les Administracions
Públiques competents.
Contingut en l’exemple gràﬁc de les imatges annexes:
Franja superior: denominació de l’espai natural protegit i identiﬁcació de l’espai dins de la Xarxa Natura
2000, amb la ﬁgura de protecció, si escau.
Franja central: distància i senyal de direcció. Identiﬁcació de la “Xarxa d’espais naturals de les Illes
Balears”.
Franja inferior: identiﬁcació de l’autoritat de gestió.
També s’han d’incloure el logotips d’altres administracions que intervinguin en la gestió de l’espai.
Tipus: A 2.1, A 2.2 i A 2.3
Si l’aproximació a l’espai es fa per camí, es recomana
la mida A2.4
A 2.9: A col·locar fora de les zones de tràn-sits dels
usuaris.

Possible logotip de
l’administració pertinent

Possible logotip de
l’administració pertinent
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Finalitat: Informar de l’entrada i sortida d’un espai
natural protegit o indret d’interès patrimonial.
Localització: A l’entrada de l’espai a senyalitzar,
respectant la normativa d’instal·lació de les Administracions Públiques competents.
Contingut en l’exemple gràﬁc de les imatges annexes:
Franja superior: denominació de l’espai natural protegit i identiﬁcació de l’espai dins de la Xarxa Natura
2000, amb la ﬁgura de protecció, si escau.
Franja central: missatge de benvinguda a la cara
d’accés o entrada, i agraïment per la visita a la cara
de sortida amb identiﬁcació de la “Xarxa d’espais
naturals de les Illes Balears”.
Franja inferior: identiﬁcació de l’autoritat de gestió.
També s’han d’incloure el logotips d’altres administracions que intervinguin en la gestió de l’espai.

Tipus: A 3.1, A 3.2 i A 3.3
Observacions: retolar part posterior sempre que
aquesta sigui visible

Possible logotip de
l’administració pertinent
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Finalitat: Informar de l’entrada i sortida d’un espai
natural protegit o indret d’interès patrimonial.
Localització: A l’entrada de l’espai a senyalitzar,
respectant la normativa d’instal·lació de les Administracions Públiques competents.
Contingut en l’exemple gràﬁc de les imatges annexes:
Franja superior: denominació de l’espai natural protegit i identiﬁcació de l’espai dins de la Xarxa Natura
2000, amb la ﬁgura de protecció, si escau.
Franja central: missatge de benvinguda a la cara
d’accés o entrada, i agraïment per la visita a la cara
de sortida amb identiﬁcació de la “Xarxa d’espais
naturals de les Illes Balears”.
Franja inferior: identiﬁcació de l’autoritat de gestió.
També s’han d’incloure el logotips d’altres administracions que intervinguin en la gestió de l’espai.

Tipus: A 3.1, A 3.2 i A 3.3
Observacions: retolar part posterior sempre que
aquesta sigui visible

Possible logotip de
l’administració pertinent

Possible logotip de
l’administració pertinent
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Finalitat: Senyalització d’orientació als equipaments.
Localització: Principalment, a les bifurcacions i
cruïlles de camins i vies de comunicació.
Contingut en l’exemple gràﬁc de les imatges annexes:
Franja superior: denominació de l’espai natural protegit i identiﬁcació de l’espai dins de la Xarxa Natura
2000, amb la ﬁgura de protecció, si escau.
Franja central: Pictograma amb text identiﬁcatiu
de l’equipament amb ﬂetxa de direcció. El nombre
d’equipaments és variable amb identiﬁcació de la
“Xarxa d’espais naturals de les Illes Balears”.
Franja inferior: identiﬁcació de l’autoritat de gestió.
També s’han d’incloure el logotips d’altres administracions que intervinguin en la gestió de l’espai.

Tipus: A4.1, A4.2 i A4.3: es recomanen per a carreteres o
camins amples amb trànsit de vehicles
A4.4 i A4.5: es recomanen per a senders i camins
sense trànsit de vehicles.
A 4.7: A col·locar fora de les zones de trànsits dels
usuaris.

Possible logotip de
l’administració pertinent

Possible logotip de
l’administració pertinent
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Finalitat: Senyalització d’orientació als equipaments.
Localització: Principalment, a les bifurcacions i
cruïlles de camins i vies de comunicació.
Contingut en l’exemple gràﬁc de les imatges annexes:
Franja superior: denominació de l’espai natural protegit i identiﬁcació de l’espai dins de la Xarxa Natura
2000, amb la ﬁgura de protecció, si escau.
Franja central: Pictograma amb text identiﬁcatiu
de l’equipament amb ﬂetxa de direcció. El nombre
d’equipaments és variable amb identiﬁcació de la
“Xarxa d’espais naturals de les Illes Balears”.
Franja inferior: identiﬁcació de l’autoritat de gestió.
També s’han d’incloure el logotips d’altres administracions que intervinguin en la gestió de l’espai.

Tipus: A4.1, A4.2 i A4.3: es recomanen per a carreteres o
camins amples amb trànsit de vehicles
A4.4 i A4.5: es recomanen per a senders i camins
sense trànsit de vehicles.
A 4.7: A col·locar fora de les zones de trànsits dels
usuaris.

Possible logotip de
l’administració pertinent

Possible logotip de
l’administració pertinent
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Finalitat: Senyalització d’orientació als diferents llocs
d’interès ubicats dins un determinat espai.
Localització: Principalment, a les bifurcacions i
cruïlles de camins i vies de comunicació.
Contingut:
Franja superior: En el cas d’estar en un espai Xarxa
Natura 2000, denominació de l’espai natural protegit i identiﬁcació de l’espai dins de la Xarxa Natura
2000, amb la ﬁgura de protecció, si escau.
Franja central: Pictograma amb text identiﬁcatiu de
l’element d’interès, amb ﬂetxa de direcció. Si estem
en un espai Xarxa Natura 2000, identiﬁcació de la
“Xarxa d’espais naturals de les Illes Balears”.
Franja inferior: identiﬁcació de l’autoritat de gestió.
També s’han d’incloure el logotips d’altres administracions que intervinguin en la gestió de l’espai.

Tipus: A 5.5, A 5.6 i A 5.8
Es recomana utilitzar A5.3 només quan el senyal
s’hagi d’instal·lar en carretera principal. A 5.7: A
col·locar fora de les zones de trànsits dels usuaris.
A5.20: es pot emprar com a element destacable, en
llocs on sigui necessari o útil.

Possible logotip de
l’administració pertinent
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Finalitat: Delimitació del perímetre de l’espai o ﬁnca
pública, indicant el límit legal d’aquest.
Localització: En els límits legals de l’espai natural
protegit i de ﬁnques públiques.
Contingut:
Franja superior: denominació de l’espai o ﬁnca
pública amb una banda diagonal de color vermell a
la cara corresponent.
Franja central: En el cas d’estar en un espai Xarxa
Natura 2000, identiﬁcació de la “Xarxa d’espais naturals de les Illes Balears”.
Franja inferior: identiﬁcació de l’autoritat de gestió.
També s’han d’incloure el logotips d’altres administracions que intervinguin en la gestió de l’espai.

Tipus: A6.7: perimetral: en el cas de delimitació del perímetre només d’espai natural protegit o de ﬁnques
públiques. A col·locar fora de les zones de trànsits
dels usuaris.
A6.5: en el cas de coincidència del límit de ﬁnca
pública i espai natural protegit.

Possible logotip de
l’administració pertinent
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A 7.7

Finalitat: Delimitació del perímetre d’una ﬁnca privada a la que es pot accedir des d’una ﬁnca pública,
indicant el límit entre ambdues.
Finalitat: Delimitació del perímetre d’una ﬁnca
privada a la que es pot accedir des d’una ﬁnca
Localització:
Enelels
límits
legals
de la ﬁnca pública i
pública, indicant
límit
entre
ambdues.

de la ﬁnca privada.

Localització: En els límits legals de la ﬁnca pública i

Contingut:
de la ﬁnca privada.
Franja superior: Sempre portaran el lema ﬁnca
Contingut:
privada,
amb la possibilitat d’incorporar-hi el pictoFranja
superior:
Sempre
portaran el lema ﬁnca
grama de prohibit
passar.

Helvètica 55 Roman
Igual o menor a 170 pt.
Interlineat: 1 línia.

privada, amb la possibilitat d’incorporar-hi el
pictograma
de prohibit
passar.
Franja
central:
En el cas
d’estar en un espai Xarxa

Natura 2000, identiﬁcació de la “Xarxa d’espais natuFranja central: identiﬁcació de la “Xarxa d’espais
rals de les Illes Balears”.
naturals de les Illes Balears”.

60 x

Franja
identiﬁcaciódede
l’autoritat
Franja inferior:
inferior: identiﬁcació
l’autoritat
de de gestió.
També
s’han
d’incloure
el
logotips
d’
a
ltres
adminisgestió. També s’han d’incloure el logotips d’altres
tracions
que intervinguin
en la gestió
de l’espai.
administracions
que intervinguin
en la gestió
de

Finca privada
Private property

Finca privada

a

Private property

l’espai.

Xarxa d´espais naturals de les Illes Balears

Xarxa d´espais naturals de les Illes Balears

12 x
x = a/81

Tipus:A7.5
A7.5
Tipus:
A7.7:
col·locar fora
fora de
A7.7: AAcol·locar
deles
leszones
zonesdedetrànsits
trànsits dels
dels
usuaris.
usuaris.

Helvètica 55 Roman
Igual o menor a 120 pt.
Interlineat: 1 línia.
Possible logotip de
l’administració pertinent
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Finalitat: Informació i descripció gràﬁca de la xarxa de camins propera.
O, en el cas d’estar en un espai Xarxa Natura 2000, descripció gràﬁca
de l’espai o una part d’ell, amb informació comple- mentària sobre els
principals aspectes d’ús públic: horari, itineraris i altres equipaments,
elements d’interès, recomanacions, mapes…
Localització: A algunes cruïlles de camins. O, en el cas d’estar a un
Espai Xarxa Natura 2000, a les principals entrades de l’espai protegit.
Contingut:
Franja superior: En el cas d’estar en un espai Xarxa Natura 2000, denominació de l’espai natural protegit i identiﬁcació de l’espai dins de la
Xarxa Natura 2000, amb la ﬁgura de protecció, si escau.
Franja central: mapa amb zonació de l’espai i punt d’ubicació del
senyal, llegenda, itineraris, pictogrames amb informació sobre equipaments, elements d’interès i recomanacions als visitants.
L’orientacó del mapa es farà segons el punt de vista del usuari indicant
el nord amb la rosa dels vents. En el cas d’estar en un espai Xarxa
Natura 2000, identiﬁcació de la “Xarxa d’espais naturals de les Illes
Balears”.
Franja inferior: identiﬁcació de l’autoritat de gestió. També s’han
d’incloure el logotips d’altres administracions que intervinguin en la
gestió de l’espai.
Tipus: B1.1

Possible logotip de
l’administració pertinent
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C. Identiﬁcació d’equipaments i elements d’interès
C.1 Identiﬁcació d’equipaments
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Finalitat: En el cas d’estar en un espai Xarxa Natura
2000, senyalització dels equipaments de l’espai
(centres d’informació, centres d’interpretació, aparcaments, àrees recreatives, …)
Localització: a l’entrada de l’equipament.
Contingut:
Franja superior: denominació de l’espai natural protegit i identiﬁcació de l’espai dins de la Xarxa Natura
2000, amb la ﬁgura de protecció, si escau.
Franja central: Pictograma i text de l’equipament
amb identiﬁcació de la “Xarxa d’espais naturals de
les Illes Balears”.
Franja inferior: identiﬁcació de l’autoritat de gestió.
També s’han d’incloure el logotips d’altres administracions que intervinguin en la gestió de l’espai.

Tipus: C 1.3 i C 1.5
C 1.7: A col·locar fora de les zones de trànsits dels
usuaris.

Possible logotip de
l’administració pertinent
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C.2 Identiﬁcació d’equipaments sobre paret
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Finalitat: En el cas d’estar en un espai Xarxa Natura
2000, senyalització dels equipaments de l’espai
(centres d’informació, centres d’interpretació, aparcaments, àrees recreatives, …) sobre les parets
d’aquests.
Localització: a les parets de l’equipament.
Contingut:
Franja superior: denominació de l’espai natural protegit i identiﬁcació de l’espai dins de la Xarxa Natura
2000, amb la ﬁgura de protecció, si escau.
Franja central: Pictograma i text de l’equipament
amb identiﬁcació de la “Xarxa d’espais naturals de
les Illes Balears”.
Franja inferior: identiﬁcació de l’autoritat de gestió.
També s’han d’incloure el logotips d’altres administracions que intervinguin en la gestió de l’espai.

Possible logotip de
l’administració pertinent
Tipus: C 2.15, C 2.16 i C 2.17
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C. Identiﬁcació d’equipaments i elements d’interès
C.3 Identiﬁcació dels llocs d’interès

MANUAL DE SENYALITZACIÓ PER LA XARXA DE CAMINIS I RUTES SENDERISTES DE MENORCA

Finalitat: Senyalització dels diferents llocs d’interès.
Localització: A l’entrada del lloc
Contingut:
Franja superior: En el cas d’estar en un espai Xarxa
Natura 2000, denominació de l’espai natural protegit i identiﬁcació de l’espai dins de la Xarxa Natura
2000, amb la ﬁgura de protecció, si escau.
Franja central: Pictograma amb text identiﬁcatiu de
l’element d’interès amb identiﬁcació de la “Xarxa
d’espais naturals de les Illes Balears”.
Franja inferior: identiﬁcació de l’autoritat de gestió.
També s’han d’incloure el logotips d’altres administracions que intervinguin en la gestió de l’espai.

Tipus: C 3.3, C 3.5, C 3.7, C 3.12
C 3.7: A col·locar fora de les zones de trànsits dels
usuaris.

Possible logotip de
l’administració pertinent

83

V. ALTRES NECESSITATS DE SENYALITZACIÓ
V.5 Tipologies
C. Identiﬁcació d’equipaments i elements d’interès
C.4 Identiﬁcació d’elements d’interès
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Finalitat: Identiﬁcació d’elements singulars (plantes,
ediﬁcis, monuments, construccions…).
Localització: vora l’element d’interès.
Contingut:
Franja superior: En el cas d’estar en un espai Xarxa
Natura 2000, denominació denominació de l’espai
natural protegit i identiﬁcació de l’espai dins de la
Xarxa Natura 2000, amb la ﬁgura de protecció, si
escau.
Franja central: Dibuix i text que identiﬁquen l’element
d’interès o només text identiﬁcatiu amb identiﬁcació
de la “Xarxa d’espais naturals de les Illes Balears”.
Franja inferior: identiﬁcació de l’autoritat de gestió.
També s’han d’incloure el logotips d’altres administracions que intervinguin en la gestió de l’espai.

Tipus: C4.3: per a comunicació de quatre elements
C4.5: per a comunicació d’un sol element
C 4.7: A col·locar fora de les zones de trànsits dels
usuaris.
C4.12: per a un sol element en terrenys de paisatge
molt obert
C4.13: per a comunicació només escrita d’un sol
element singular

Possible logotip de
l’administració pertinent
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D. Recomanacions als visitants
D.1 Recomanacions i prohibicions
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Finalitat: Indicar i recordar les recomanacions i prohibicions als usuaris d’un camí o als visitants d’un
determinat espai natural protegit.
Localització: Vora els equipaments i en els indrets
accessibles als visitants on és aconsellable la seva
instal·lació.
Contingut:
Franja superior: En el cas d’estar en un espai Xarxa
Natura 2000, denominació de l’espai natural protegit
i identiﬁcació de l’espai dins de la Xarxa Natura 2000,
amb la ﬁgura de protecció, si escau.
Franja central: Pictogrames de prohibicions i recomanacions amb identiﬁcació de la “Xarxa d’espais naturals
de les Illes Balears” i de la ﬁgura de protecció de la
Xarxa Natura 2000, si escau.
Franja inferior: identiﬁcació de l’autoritat de gestió.
També s’han d’incloure el logotips d’altres administracions que intervinguin en la gestió de l’espai.
Tipus: E1.2: Mida per integrar de 7 a 12 pictogrames.
E1.3: Mida per integrar de 4 a 6 pictogrames.
E1.4: Mida per integrar 3 ò 4 pictogrames.
E1.5: Mida per integrar 1 ò 2 pictogrames.
E1.7 i E1.9: A col·locar fora de les zones de trànsits.
E1.12: Mida per integrar 1 sol pictograma, en terrenys
de paisatge molt obert.

Possible logotip de
l’administració pertinent

Possible logotip de
l’administració pertinent
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D. Recomanacions als visitants
D.1 Recomanacions i prohibicions
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Finalitat: Indicar i recordar les recomanacions i
prohibicions als usuaris d’un camí o als visitants d’un
determinat espai natural protegit.
Localització: Vora els equipaments i en els indrets
accessibles als visitants on és aconsellable la seva
instal·lació.
Contingut:
Franja superior: En el cas d’estar en un espai Xarxa
Natura 2000, denominació de l’espai natural protegit i identiﬁcació de l’espai dins de la Xarxa Natura
2000, amb la ﬁgura de protecció, si escau.
Franja central: Pictogrames de prohibicions i recomanacions amb identiﬁcació de la “Xarxa d’espais
naturals de les Illes Balears”.
Franja inferior: Sense franja inferior.

Tipus: E1.2: Mida per integrar de 7 a 12 pictogrames.
E1.3: Mida per integrar de 4 a 6 pictogrames.
E1.4: Mida per integrar 3 ò 4 pictogrames.
E1.5: Mida per integrar 1 ò 2 pictogrames.
E1.7 i E1.9: A col·locar fora de les zones de trànsits.
E1.12: Mida per integrar 1 sol pictograma, en terrenys
de paisatge molt obert.
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E. Interpretació
E.1 Elements singulars
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Finalitat: Senyal per a la interpretació de valors
naturals, culturals i patrimonials. El text ﬁgurarà en
català, castellà i anglès.
Localització: Vora l’element singular en el cas de
construccions, indrets singulars, arbres singulars,
etc., en el cas de la fauna, a les zones d’observació o
presència habitual d’aquesta i, en el cas de la ﬂora, en
aquells llocs on les plantes o arbres tinguin singular
interès.
Contingut:
Franja superior: En el cas d’estar en un espai Xarxa
Natura 2000, denominació de l’espai natural protegit i identiﬁcació de l’espai dins de la Xarxa Natura
2000, amb la ﬁgura de protecció, si escau.
Franja central: contingut interpretatiu de l’element
singular compost de textes il·lustracions i/o fotograﬁes. Els textes aniran en català, castellà i anglès.
Franja lateral: Al costat esquerre se identiﬁcarà
l’autoritat de gestió. També s’han d’incloure el logotips d’altres administracions que intervinguin en la
gestió de l’espai.
Tipus: F1.10: Mida per a interpretació de dos elements
F1.11: Mida per a interpretació d’un sol element

Possible logotip de
l’administració pertinent

Possible
logotip de
l’administració
pertinent
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E. Interpretació
E.2 Panoràmiques
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Finalitat: interpretació de la vista d’un paisatge
d’interès, integrant els components que la caracteritzen, permetent una lectura comprensiva del
paisatge.
Localització: Preferentment a miradors.
Contingut:
Franja superior: En el cas d’estar en un espai Xarxa
Natura 2000, denominació de l’espai natural protegit i identiﬁcació de l’espai dins de la Xarxa Natura
2000, amb la ﬁgura de protecció, si escau.
Franja central: contingut interpretatiu compost de
dibuix o imatge tractada del paisatge a interpretar
amb ﬁtes geogràﬁques destacables, arbres singulars,
objectes arquitectònics, etc. segons el cas del valor a
transmetre
Franja lateral: Al costat esquerre se identiﬁcarà
l’autoritat de gestió. També s’han d’incloure el logotips d’altres administracions que intervinguin en la
gestió de l’espai.
Possible logotip de
l’administració pertinent

Possible logotip de
l’administració pertinent

Tipus: F 2.10 i F 2.11

88

V. ALTRES NECESSITATS DE SENYALITZACIÓ
V.5 Tipologies
F. Informació d’actuacions
F.1 Actuacions
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Finalitat: Informació d’obres o actuacions que es
porten a terme dins l’espai natural protegit.
Localització: Vora l’actuació o a les proximitats
d’aquesta.
Contingut:
Franja superior: En el cas d’estar en un espai Xarxa
Natura 2000, denominació de l’espai natural protegit i identiﬁcació de l’espai dins de la Xarxa Natura
2000, amb la ﬁgura de protecció, si escau.
Franja central: Text amb el motiu de l’actuació.
Franja inferior: identiﬁcació de l’autoritat de gestió.
També s’han d’incloure el logotips d’altres administracions que intervinguin en la gestió de l’espai.

Tipus: G 1.2, G 1.3, G 1.7 i G 1.12
G 1.7: A col·locar fora de les zones de trànsits dels
usuaris.

Possibles logotips de
les administracions
pertinents

Possibles logotips de
les administracions
pertinents
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F.1 Actuacions
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Finalitat: Informació d’obres o actuacions que es
porten a terme dins l’espai natural protegit.
Localització: Vora l’actuació o a les proximitats
d’aquesta.
Contingut:
Franja superior: En el cas d’estar en un espai Xarxa
Natura 2000, denominació de l’espai natural protegit i identiﬁcació de l’espai dins de la Xarxa Natura
2000, amb la ﬁgura de protecció, si escau.
Franja central: Text amb el motiu de l’actuació.
Franja inferior: identiﬁcació de l’autoritat de gestió.
També s’han d’incloure el logotips d’altres administracions que intervinguin en la gestió de l’espai.
Possibles logotips de
les administracions
pertinents
Possibles logotips de
les administracions
pertinents
Tipus: G 1.2, G 1.3, G 1.7 i G 1.12
G 1.7: A col·locar fora de les zones de trànsits dels
usuaris.
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F. Informació d’actuacions
F.2 Actuacions provisionals
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Finalitat: Senyal provisional de prohibicions o
d’obres o actuacions puntuals i de curta durada.
Localització: Vora l’actuació o a les proximitats
d’aquesta.
Contingut:
Franja superior: En el cas d’estar en un espai Xarxa
Natura 2000, denominació de l’espai natural protegit i identiﬁcació de l’espai dins de la Xarxa Natura
2000, amb la ﬁgura de protecció, si escau.
Franja central: Text amb el motiu de l’actuació i/o
amb pictograma de prohibició del pas als visitants.
Franja inferior: identiﬁcació de l’autoritat de gestió.
També s’han d’incloure el logotips d’altres administracions que intervinguin en la gestió de l’espai.

Possible logotip de
l’administració pertinent
Tipus: G 2.18 i G 2.19

Possible logotip de
l’administració pertinent
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