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NOSALTRES
Signes té una tradició d’alta 
qualitat com a especialista en 
implantació d’identitatcorpora-
tiva i senyalització, així com en 
l’estudi de necessitats per a la 
senyalizació d’espais.
Signes es va constituir el 1982 a Barcelona, on té la seu 
central, i des del 1991 compta amb una segona oficina 
comercial a Madrid.

El nostre repte és mantenir el nivell professional més alt, 
comptant amb el nostre equip humà com a capital més 
important, i col·laborant amb les principals companyies de 
disseny gràfic i d’arquitectura, nacionals i internacionals. A 
Signes som capaços de satisfer les necessitats dels nostres 
clients amb una resposta ràpida als seus requeriments. 
Assumim amb respecte i rigor les normes gràfiques i 
industrials dissenyades, i les integrem en l’arquitectura 
cuidant al màxim els materials i els acabats, aplicant criteris 
mediambientals i mantenint sempre un alt nivell de qualitat.

La nostra filosofia es podria resumir en els punts següents:

• Apostem pels nostres col·laboradors, pel bon disseny, i per 
la qualitat.

• Pretenem aconseguir resultats que donin satisfacció plena 
al client, que li permetin comunicar-se amb el seu entorn i 
que facilitin el seu creixement en el mercat.

• Els treballs realitzats i el reconeixement dels nostres clients 
són factors decisius per al manteniment de la nostra línia 
d’actuació.

• Considerem el problema del client el nostre problema.

• El nostre objectiu és molt clar: la senyalització ha de 
contribuir a diferenciar, però sense confondre l’usuari.
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LLUÍS MORÓN
CEO

MANEL GARCÍA
GENERAL MANAGER

MAYTE IGLESIAS
FINANCIAL
MANAGER

CARMEN REVILLA
IMAGE
& COMMUNICATION

El nostre equip

Des de la constitució de la nostra empresa al 1982, ha 
estat prioritari establir una política de servei i qualitat, 
apostant per la creació d’un equip humà sòlid i de 
reconeguda experiència en el sector; un grup format 
per destacats tècnics de les diferents disciplines, que 
ens permet atendre qualsevol projecte, garantint la 
seva perfecta implantació.

ÓSCAR GUITIÁN
TECHNICAL
MANAGER

ESTEFANÍA GÀLLEGO
PRODUCTION
MANAGER

DAVID MARTÍN
WAYFINDING
MANAGER



Gestió
de la qualitat
i del medi 
ambient

 

A Signes tenim implantat des de 1997 un Sistema 
per a la Gestió de la Qualitat, i des del 2000, pel Medi 
Ambient.

En 1998 varem obtenir el certificat de Qualitat 
d’Empresa Registrada segons les Normes UNE-EN-ISO 
9001, i al 2000 el certificat de Medi Ambient segons 
les Normes UNE-EN-ISO 14001.

IISO ISO 9001:2015
ISO 14001:2015



Reconeixements

2010 · Premi ED Awards (European Design 
Awards)a Andreu Balius per la tipografía DSignes, disen-
yada per a Signes.

2009 · Premi Letra (Premios nacionales de 
comunicación visual y gráfica de entorno)en la categoria 
Miscel·lània a Andreu Balius per la tipografia DSignes, di-
senyada per a Signes.

2008 · Selecció Laus al llibre “25.000 
km de Signes” en les categories de Llibre Complet i Millor 
Ús de la Il·lustració.

2007 · Premi Visual de Disseny de 
Llibres al llibre al llibre “25.000 km de Signes” 
en la categoria Institucional / d’Empresa i Diploma en la 
categoria de Disseny de Llibre.  

 2006 · Premi Nacional de Disseny
“una empresa que, gràcies a la seva aposta pel disseny, és 
líder en la senyalització d’espais públics”.

2006 · Medalla FAD (Foment de les Arts i 
del Disseny) a Lluís Morón i Carmen Revilla per la tasca 
realitzada a la Fundació Signes.

 2004 · Premi Príncipe Felipe a 
l’Excelència Empresarial en la mo-
dalitat de Disseny “per la seva significativa 
aportació creativa i la qualitat dels productes i serveis 
oferts en la seva dilatada i singular trajectòria”.

2004 · Premi Letra especial a la 
trajectòria de Signes (Premis nacionals de 
comunicació visual i gràfica de l’entorn).

2003 · Menció especial en la 8a 
edició dels Premis Príncipe Felipe 
a la Excel·lència Empresarial en la modalitat de disseny.

2003 · Premi J, “Joves en Positiu”de 
l’Ajuntament de Barcelona a la creació artística, per la tra-
jectòria del Premi Signes.

2003 · Premi Letra al millor sistema de direc-
toris per la senyalització d’INFECAR (Institución Ferial de 
Canarias).

2003 · Finalista al Premi IDQ  (Imatge, 
Disseny i Qualitat) del Col·legi Oficial de Dissenya-
dors d’Interiors i Decoradors de Catalunya, a l’apartat 
d’investigació.

1996 · Nominació Laus per la nova Identi-
tat Corporativa de Signes (Disseny: Morillas Brand Design).

1995 · Nominació Laus per la imatge del 
Premi Signes per a Estudiants de Disseny (Disseny: Lluís 
Morillas)

 1993 · Trofeu Laus Generalitat a 
la petita i mitjana empresa “per assu-
mir el disseny com una estratègia que va més enllà del 
terreny de la gràfica, la comunicació visual i la publicitat”.

1992 · Trofeu Laus Bronze pel Catàleg 
Corporatiu (Diseny: Morillas Brand Design).



La nostra 
identitat

Des de el primer moment se’ns va conèixer per l’impacte 
que va tenir la nostra pròpia identitat corporativa (dissen-
yada per Morillas Brand Design). Un sistema iconogràfic 
que actua com formulació lèxica i gràfica a la vegada.

La nostra filosofia podria sintetitzar-se en la següent fra-
se: “La inversió intel·ligent és la que aprofita al màxim 
tots els recursos”.

La “transparència” comunicativa que desitgem projectar 
en totes les nostres realitzacions es reflexa en els ele-
ments que ens identifiquen.



El nostre departament de projec-
tes està especialitzat en l’estudi 
de necessitats per a la senyalit-
zació d’espais.
Involucrats des de sempre amb el bon disseny, la nostra 
trajectòria ens permet desenvolupar, a partir de la 
imatge de marca del client, qualsevol implantació o 
senyalització d’espais, i obtenir les millors respostes, 
tant gràfiques com industrials.

L’experiència acumulada durant anys en petits, mitjans 
i grans projectes, ens permet afirmar que disposem de 
les persones i els equips adequats per afrontar aquesta 
tasca tan important amb immediatesa absoluta.

Projectes de 
senyalització



Producció

Per resoldre les necessitats plantejades pels nostres 
clients la nostra planta de producció està dotada amb els 
mitjans i equips més avançats, permetent la flexibilitat 
necessària per cometre des d’una producció singular i 
exclusiva fins un gran projecte de fabricació seriada.



SIGNES QSP
Quality
Standard Products

2 · Senyalització d’emergència i 
evacuació

· SIS. Sistema de senyalització
 interior

· WetFloor
· FSS y Footprint. Sistemas de 
señalización móvil

· Señalización accesible



Senyalització 
d’emergència
i evacuació

Hem desenvolupat i fabricat una tipologia 
de rètols d’emergència i d’evacuació que, 
complint la normativa i, dins les encoti-
llades lleis existents, té un disseny molt 
millor resolt, a un preu competitiu. 



Diseño: The HB Sign Company

Sistemas de señalización móvil pensados principalmente 
para exponer información de carácter temporal, 
aunque también se pueden usar para información 
permanente, en aquellos lugares en los que no es 
posible colocarla en la pared.

WetFloor

WetFloor és un suport de senyalització 
mòbil per a informació temporal en en-
torns de qualitat.

La senyalització de seguretat per als terres 
mullats és imprescindible en les zones 
d’alta densitat d’usuaris.

WetFloor està pensat per a aquells espais 
en els que la imatge té un pes important 
El disseny propi el fa ideal per a entorns en 
els que s’ha tingut cura amb l’interiorisme, 
el mobiliari i amb tots els complements 
que formen la imatge general de l’espai.

SIS

Disseny:
Signes i Institut Català de Tecnologia

Hem dissenyat un sistema modular de 
senyalització interior, de fabricació pròpia, 
que ens permet oferir als nostres clients 
un producte versàtil i de qualitat a preus 
competitius.



Señalización 
accesible

A Signes posem especial atenció en la 
senyalització accesible, sabem que facili-
ta la comprensió de l’espai al col·lectiu de 
persones amb discapacitat visual.

Hem desenvolupat un sistema propi 
d’elements, que ajuden i milloren les con-
dicions d’ús en edificis i instal·lacions a 
aquests usuaris.

FSS y Footprint

Sistemes de senyalització mòbil pensats 
principalment per exposar informació de 
caràcter temporal, encara que també es 
poden utilitzar per a informació perma-
nent, en aquells llocs en els que no és pos-
sible col·locar-la a la paret.



SENYALITZACIÓ 
DIGITAL

3 La tecnologia està en constant 
canvi i contínuament altera la 
manera com interactuem amb 
el nostre entorn.  
La senyalització també ha evolucionat i cada vegada són 
més les solucions de senyalització digital, aplicades com 
a recurs imprescindible per flexibilitzar els missatges que 
volem comunicar. A Signes hem recorregut aquest camí 
que ens permet estudiar cada cas i oferir les millors so-
lucions, dins un ampli ventall d’opcions, per donar la 
resposta correcte a cada necessitat amb la inversió ade-
quada. Des de hardware o software personalitzat, fins als 
gestors de contingut per facilitar i simplificar el manteni-
ment dels missatges que es mostren. La nostra experièn-
cia multi sectorial ofereix la possibilitat de desenvolupar 
projectes singulars amb l’ús de diferents tecnologies.





APP EYEDOG

4 App per a senyalització d’interiors. 
Una nova experiència d’orientació 
per a grans espais en dispositius 
mòbils. 
Signes porta a España la APP Signes | Eyedog de navegació 
per a  espais “Indoor” (Hospitals, Centres Comercials, Museus, 
Universitats, Palaus de Congressos, Aeroports, etc).

Una app d’ús molt senzill que funciona sense la necessitat 
d’estar connectat a una xarxa WIFI, amb una interface molt 
clara que us acompanya pas a pas a través d’imatges de l’espai 
i seguint les fletxes fins a qualsevol de les destinacions que 
hàgiu seleccionat.

Una barreja entre el navegador habitual i Street View però per a 
espais interiors que es converteix en una eina fàcil de gestionar 
i de mantenir, que facilita i millora l’experiència dels usuaris en 
edificis de recorreguts complexes.



Selecció
de rutes accessibles

Disponible
en diferents idiomes

Gran facilitat d’ús

Funciona sense accés
a Internet



5 A Signes posem especial interès 
en interpretar amb fidelitat la 
imatge dels nostres clients, per 
que el resultat ofereixi una qua-
litat única i uniforme en totes 
les aplicacions.
Ens caracteritzem per la versa-
tilitat i desenvolupem els nos-
tres projectes en sectors de di-
versa activitat.

PROJECTES



ALIMENTACIÓ
 I BEGUDES

BANCA CULTURA ESPORT

EDIFICIS 
D’OFICINES

EDUCACIÓ ENERGIA ESPAIS
SINGULARS

HOTELS INSTITUCIONS

MITJANS DE
COMUNICACIÓ

RECINTES FIRALS
I INDUSTRIALS

RESTAURACIÓ RETAIL.
CENTRES COMERCIALS

SANITAT TRANSPORT

 MENÚ INTERACTIU

Navegui pels diferents sectors prement en la icona 
corresponent.

Principals sectors 
d’implantació



El Prat de Llobregat. Barcelona

Estrella Damm
ALIMENTACIÓ I BEGUDES

Menú



Barcelona.

GB Foods
ALIMENTACIÓ I BEGUDES

Menú



Barcelona

Affinity Petcare
ALIMENTACIÓ I BEGUDES

Logronyo. La Rioja

Cellers
Marqués
de Murrieta

ALIMENTACIÓ I BEGUDES

Menú



Barcelona.

Cacaolat
ALIMENTACIÓ I BEGUDES

Menú



Implantació a nivell nacional.

Barclays
BANCA

Ciutat de Panamà. Panamà.

Multibank
BANCA

Menú



Galicia.

Abanca
BANCA

Andorra.

Mora Banc
BANCA

Menú



CULTURA

Museu
del Prado

Madrid.

Menú



CULTURA

Madrid.

Casa del Lector

Menú



CULTURA

Barcelona.

Palau
de la Música 
Catalana

Menú



Barcelona.

Art Barcelona
Circuit d’art

CULTURA

Barcelona.

Teatre El Molino
CULTURA

Menú



Baku. Azerbaidjan.

Baku Aquatic
Palace

ESPORT

Menú



Menú

ESPORT

Baku. Azerbaidjan.

Baku
Formula 1
City Circuit
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ESPORT

Libreville. Gabón

Stade 
Omnisport
Omar Bongo

ESPORT

Barcelona.

Fútbol Club
Barcelona

Menú



EDIFICIS D’OFICINES

París. França

Edifici
Les Mercuriales

EDIFICIS D’OFICINES

Saragossa.

Expo Zaragoza
Empresarial

Menú



EDIFICIS D’OFICINES

Hermanos 
Revilla

Madrid.

Université 
Mohammed VI 
Polytechnique

EDUCACIÓ

Benguerir. Marroc.

Menú



Barcelona.

Universitat
de Barcelona

EDUCACIÓ

Menú



EDUCACIÓ

ESADE
Business School

Barcelona. Centre de formació a La Roca del Vallès.
Barcelona.

Universitas 
Telefónica

EDUCACIÓ

Menú



EDUCACIÓ

Universitat
Rovira i Virgili

Tarragona.

ENERGIA

Unión
Fenosa Gas

Madrid.

Menú



Implantació a nivell nacional
i internacional.

ENERGIA

Repsol

Menú



ESPAIS SINGULARS

Anfaplace 
Living Resort
Casablanca. Marroc.

Menú



Fòrum 
Barcelona 2004

ESPAIS SINGULARS

Barcelona.

Menú



Sagrada 
Família

ESPAIS SINGULARS

Barcelona.

ESPAIS SINGULARS

Parc Güell
Barcelona.

Menú



HOTELS

Hotel
Four Seasons 
Casablanca
Casablanca. Marroc.

Menú



Berlín. Alemanya.

HOTELS

Hotel Das Stue

Menú



HOTELS

Hotel
Monument
Barcelona.

Menú



HOTELS

Hotel
Renaissance 
Barcelona Fira
L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona.

Menú



HOTELS

Hotel Condes
Barcelona.

Hotel España
HOTELS

Barcelona.

Menú



HOTELS

Hotel
Barcelona

Renaissance
Barcelona.

AC Hoteles
HOTELS

Barcelona.

Menú



INSTITUCIONS

L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona.

Ciutat
de la Justícia

Menú



INSTITUCIONS

Trillo. Guadalajara.  

Ajuntament
de Trillo

Menú



INSTITUCIONS

Cartagena. Murcia.

Ajuntament
de Cartagena

INSTITUCIONS

Ajuntament
de L’Hospitalet 

de Llobregat
L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona. Menú



INSTITUCIONS

Colera. Girona.       

Ajuntament
de Colera

INSTITUCIONS

Ajuntament
de Naut Aran

Baqueira Beret. Naut Aran. Lleida.

Menú



MITJANS DE COMUNICACIÓ

PRISA
Madrid.

MITJANS DE COMUNICACIÓ

Madrid.       

Cadena SER

Menú



RECINTES FIRALS I INDUSTRIALS

L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona.

Fira
de Barcelona

Menú



RECINTES FIRALS I INDUSTRIALS

Palau de Fires
i Congressos

de Màlaga
Màlaga.

Logicor
RECINTES FIRALS I INDUSTRIALS

Implantació a nivell nacional.

Menú



RESTAURACIÓ

Barcelona.  

Cervesería
Fàbrica Moritz

Menú



Barcelona.  

RESTAURACIÓ

Restaurant 
Lasarte

Menú



Restaurant 
Mextizo

RESTAURACIÓ

Barcelona.

RESTAURACIÓ

Dry Martini
Madrid i Barcelona.

Menú



RETAIL. CENTRES COMERCIALS

Puerto Venecia
Saragossa.

Menú



Barcelona.

Diagonal Mar
RETAIL. CENTRES COMERCIALS

Menú



Santiago de Compostel·la. La Corunya.

As Cancelas
RETAIL. CENTRES COMERCIALS

Menú



RETAIL. CENTRES COMERCIALS

Megapark 
Barakaldo
Barakaldo. Biscaia.

Menú



RETAIL. CENTRES COMERCIALS

Anfaplace 
Shopping Center
Casablanca. Marroc.

Menú



Vremena Goda
RETAIL. CENTRES COMERCIALS

Moscou. Rússia.

RETAIL. CENTRES COMERCIALS

Tanger
City Center

Tánger. Marroc.

Menú



RETAIL. CENTRES COMERCIALS

Glòries
Barcelona.

RETAIL. CENTRES COMERCIALS

El Jardín
de Serrano
Madrid.

Menú



RETAIL. CENTRES COMERCIALS

Las Rozas 
Village
Las Rozas. Madrid.

RETAIL. CENTRES COMERCIALS

La Roca
Village

La Roca del Vallès. Barcelona.

Menú



RETAIL. CENTRES COMERCIALS

Parc Central
Tarragona.

RETAIL. CENTRES COMERCIALS

Les Gavarres
Tarragona.

Menú



RETAIL. CENTRES COMERCIALS

Plenilunio
Madrid

RETAIL. CENTRES COMERCIALS

Zielo Shopping 
Pozuelo
Pozuelo d’Alarcón. Madrid.

Menú



RETAIL. CENTRES COMERCIALS

Splau
Barcelona.

RETAIL. CENTRES COMERCIALS

Sexta Avenida
Madrid.

Menú



RETAIL

Mercat
de San Antón

Madrid.

RETAIL

Mercat 
Encants 
Barcelona
Barcelona.

Menú



SANITAT

Saragossa.

DKV
Assegurances 
mèdiques

Menú



SANITAT

Barcelona.

Hospital
de Sant Pau

Menú



SANITAT

Clínica 
Corachan

Barcelona.

SANITAT

Sanitas
Implantació a nivell nacional.

Menú



SANITAT

Hospital
Los Arcos

del Mar Menor
Pozo Aledo. Murcia.

SANITAT

Fundació
Pere Claver.
Cal Muns
Barcelona.

Menú



SANITAT

Hospital 
Universitari

de Sant Joan

SANITAT

Dénia. Alicante.

Hospital
de Dénia

Reus. Tarragona.

Menú



TRANSPORT

Iberia
Implantació a nivell nacional i internacional.

Menú



TRANSPORT

Adif
Implantació a nivell nacional.

Metro de Palma
TRANSPORT

Palma de Mallorca. Illes Balears.

Menú



Signes Barcelona
Av. del Carrilet, 243
08907 L’Hospitalet · Barcelona
+34 932 061 000
info@signes.es

Signes Madrid
Velázquez, 50
28001 Madrid
+34 913 505 364
comercial@signes.es

signes.es
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