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La senyalització és un sistema de comunicació que 
respon a la necessitat de trobar. Ens serveix per a 
guiar-nos i reconèixer un espai que ens és desconegut. 

La senyalització transmet seguretat i facilita l’ús d’un espai anònim. Cal que orienti i 
respongui a totes les preguntes, que transmeti confiança i confortabilitat. Anticipar-se a 
les seves necessitats o dubtes serà la seva raó de ser, evitant la incertesa i el caos. 

Sembla lògic comentar que la senyalització “penja” de la identitat corporativa de la 
pròpia empresa, i ha d’aconseguir la millor resposta funcional possible al problema 
concret que cada programa de senyalització ens planteja.

El nostre departament de projectes està especialitzat en l’estudi de necessitats per a la 
senyalització d’espais.

Involucrats des de sempre amb el bon disseny, la nostra trajectòria i experiència ens 
permet desenvolupar qualsevol implantació a partir de la imatge de marca del nostre 
client obtenint les millors respostes, bé siguin gràfiques com industrials, i sempre tenint 
present que la implantació ha de tenir un cost raonable.
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Nuestro equipo

Desde la constitución de nuestra empresa en 
1982, ha sido prioritario establecer una política de 
servicio y calidad, apostando por la creación de un 
equipo humano sólido y de reconocida experiencia 
en el sector; un grupo formado por destacados 
técnicos de las diferentes disciplinas, que nos 
permite atender cualquier proyecto, garantizando 
su perfecta implantación.

1Desenvolupament 
conceptual

IDENTITAT
CORPORATIVA

FAMÍLIA ARQUITECTURA INTERIORISME

La senyalització és una deri-
vada de la identitat corpora-
tiva, és una expressió gràfica 
de la mateixa i un valor afe-
git que recolza el missatge 
que transmet la marca. Per 
aquest motiu cal que reflec-
teixi gràfica i/o industrial-
ment la seva simbologia i cal 
que ens recordi, en tot mo-
ment, on ens trobem. És una 
extensió visual de la marca i 
ha de transmetre idèntics va-
lors de qualitat.

Totes les tipologies d’ele-
ments han de tenir un de-
nominador comú, similitud, 
igualtat, pertinença a la ma-
teixa família. Diferents apli-
cacions en un mateix codi.  

Cal que el disseny de la senya-
lització convisqui en harmonia 
i amabilitat amb l’entorn ar-
quitectònic. Sense estridències.
D’aquí la importància de 
l’equilibri que cal menester 
entre les proporcions, mate-
rials i acabats dins de l’espai.
La senyalització ha de resol-
dre la funcionalitat de mides 
de text dels missatges, con-
trast cromàtic necessari per a 
la seva correcta lectura, és a 
dir, tots i cadascun d’aquells 
aspectes formals que ens per-
meten comunicar visual i co-
herentment tots els missat-
ges importants per a l’usuari.

La senyalització ha d’estar en 
sintonia amb els elements que 
complementen la decoració 
d’un espai: mobiliari, bancs, 
fanals, kiosco, estendards, etc. 
Cal aconseguir que se sumi al 
projecte global.
Òbviament existeixen altres 
factors que ajudaran a dissen-
yar una senyalització eficient: 
funcionalitat, distàncies de vi-
sualització, il·luminació, fins i tot 
la tipologia d’usuaris. S’han de 
valorar tots i cadascun d’aquests 
factors i tenir-los en compte en 
el desenvolupament inicial, el 
resultat final del qual serà una 
senyalització que convisqui en 
llur entorn i que en formi part 
d’una manera natural.

El desenvolupament conceptual del projecte de senyalització 
d’un espai cal que consideri les següents premisses:



2Estudi de fluxos 
i circulacions
És necessari obtenir i entendre els usos dels espais; la tipo-
logia d’usuaris; quins mitjans de transport utilitzaran; qui-
nes són les destinacions principals i quines les secundàries; 
quins seran els recorreguts emprats per a entrar i sortir.
En aquesta fase interpretem les rutes de moviment dels 
usuaris, mitjançant reunions amb la propietat, els arquitec-
tes, els tècnics, etc.

Així s’identifiquen les cruïlles, confluències, incerteses i 
punts de decisió.

Definim les rutes de moviment, bé siguin d’entrada com de 
sortida, així com tots els itineraris entre destinacions, se-
gons els principis naturals i lògics de trànsit, i d’acord amb 
els circuits que es puguin establir de les necessitats del projecte.

En base a tots aquests paràmetres s’estableix el diagrama 
de fluxos i circulacions, que serà necessari per tal de fixar les 
necessitats de senyalització.



3Definició de
tipologies
Un cop l’equip de disseny ha establert les pautes conceptuals 
que defineixen els trets generals de la senyalització, i que 
s’han estudiat els circuits dins l’espai, podem tenir una idea 
clara de quines seran les eines que haurem de menester per 
tal de cobrir tots els aspectes de la senyalització del projecte.

En aquesta fase es defineixen els àmbits d’actuació que ens 
permetran crear una llista de tipologies com a base de tre-
ball. Per a cada necessitat cal aportar una solució concreta:

· Aplicació de la marca 
· Directoris
· Direccionals
· Posicionals
· Pictogrames

En cada cas, les condicions d’ús són diferents, per la qual 
cosa en cadascun dels projectes es crearà un arbre de mo-
dels tipològics que resoldrà totes aquestes necessitats.

· Informatius
· Grafismes en vidrieres
· Expositors
· Altres elements



4A partir de la llista de tipologies, el qual ens indicarà quins 
models d’elements conformaran el programa de senyalit-
zació, i un cop establertes les condicions i circuits de movi-
ment, és quan es poden definir les necessitats i quantificar 
les unitats segons cada model.

En aquesta fase del procés es concreta la ubicació de cadas-
cun dels elements en l’espai.

Es confeccionaran el plànols en planta on, mitjançant eti-
quetes codificades, es defineix quin és el tipus de model 
que s’ubica en cada punt.

Es marca la seva orientació i el codi que permetrà identificar 
la seva tipologia i contingut.

El software Way, desenvolupat específicament per Signes 
per a aquesta comesa, genera un codi per a cada element 
que defineix les seves característiques concretes i que, un 
cop establert sobre plànol, dóna com a resultat una base de 
dades editable, la qual permet gestionar, comptabilitzar i 
llistar unitats, així com revisar i corregir els continguts.

Necessitats
de senyalització



5En aquesta part del projecte és on es tracen les línies del 
disseny visual de cadascun dels elements de senyalització, 
la selecció de les tipologies escaients, que mantinguin el 
vincle amb la identitat del projecte, l’elecció dels colors que 
s’adaptin a l’entorn corporatiu de l’espai, i llurs combinacions.

Bé sigui el disseny de complements necessaris, l’aporta-
ció d’imatges, el programa de pictogrames, les pautes de 
l’aplicació en cada model, les guies d’alineació i regles de 
muntatge, són part dels aspectes que es resolen, generant 
un document com a patró que ens serveix d’eina per a la 
composició de les arts finals.

Mereix una atenció especial per part dels dissenyadors la 
distància de lectura, el contrast cromàtic del fons amb la 
gràfica... en definitiva, els aspectes formals que resolen la 
ràpida i correcta lectura dels missatges.

En el cas que el client disposi d’un manual d’identitat corpora-
tiva, el projecte s’integrarà en el perfil corporatiu de la marca.

En Signes hem desenvolupat 

una tipografia específica per a 

senyalització de la mà del dissenyador 

tipogràfic Andreu Balius. S’anomena 

DSIGNES i en les seves declinacions, 

resol a la perfecció aquesta necessitat.

Disseny gràfic

Hotel Four Seasons Casablanca
Casablanca. Marroc



6Una part important del projecte de senyalització és el des-
envolupament del contingut de cada element.

El llenguatge, la selecció del missatge adequat, i l’expressió 
clara i simple -”menys és més”- faciliten l’enteniment en la 
interpretació que l’usuari en faci.

La coherència en els criteris de definició en la totalitat del pro-
grama de senyalització garanteix una adequada comprensió.

És en aquesta fase on es redacten els textos i gràfiques que 
ha de contenir cadascuna de les peces: llurs definicions, fle-
txes, pictogrames, imatges o logotips.

S’identifica el seu emplaçament respecte l’element, en qui-
na cara s’ubica el missatge, en quin ordre, etc.

Tot això reflectit en una taula Excel permet, amb la col·labora-
ció del client, la seva gestió i esmena de forma àgil i còmoda.

Definició
de continguts



7El nostre equip de l’Oficina Tècnica de Producció, amb anys 
d’experiència en disseny i fabricació d’elements de senyalit-
zació, té el repte de convertir el dibuix en dues dimensions 
en una peça industrial, on el factor de la qualitat és una re-
ferència en tot moment.

En l’elecció dels materials, gruixos,  acabats, disseny d’es-
tructures, menes d’il·luminació, sistemes d’acoblament de 
peces, fixacions i ancoratges, mètodes de fabricació i aplica-
ció de gràfiques, és on rau la clau del seu treball.

La conjugació del disseny gràfic amb el disseny corporatiu 
i les seves formes, són sempre la inspiració per a definir la 
morfologia dels elements de senyalització, sumant-hi l’apor-
tació dels millors sistemes de fabricació, i sempre tenint molt 
presents paràmetres pràctics que facin que les peces dissen-
yades siguin atractives alhora que tinguin un cost raonable 
de fabricació, que siguin duradores, i de fàcil manteniment.

Cal dedicar una acurada atenció als petits detalls i als aca-
bats, ja que són els factors determinants del bon projecte.  

Disseny industrial



8Criteris de 
muntatge
El nostre departament de Projectes realitza un document 
gràfic on es normalitzen totes les altures, referències i posi-
cions de muntatge per a cada tipologia de rètols.

Aquesta eina permetrà als equips d’instal·lació resoldre els 
dubtes d’alineació, posició, cotes, etc. dels diferents elements. 
Servirà per a dur a terme la instal·lació de forma idèntica en 
qualsevol situació, facilitant així el control del muntatge.  



9Documentació
per a producció
La fase prèvia a la fabricació es completa amb la confecció 
d’arts finals.

Totes les estructures generades anteriorment són les eines 
que ens permeten resoldre gràficament cada element, ca-
dascuna de les cares del suport, cadascun dels textos.

En aquesta fase es realitza un original de totes i cadascu-
na de les peces que formen el programa de senyalització, 
on s’inclouen les dades importants per a la seva fabricació, 
identificació i control.

Cada art final disposa la maquetació del text literal que li 
correspon i els complements visuals, conformant el docu-
ment gràfic definitiu de producció.



En Signes estem especialment 
preocupats per interpretar amb 
fidelitat la imatge dels nostres 
clients, perquè el resultat ofereixi 
una qualitat única i uniforme en 
totes les seves aplicacions.
Ens caracteritzem per la versatilitat i 
desenvolupem els nostres projectes 
en sectors de diversa activitat.

PROJECTES
BANCA

EDUCACIÓCULTURA ESPORTS EDIFICIS D’OFICINES

INSTITUCIONSENERGIA ESPAIS SINGULARS HOTELS

RECINTES FIRALS
I INDUSTRIALS

RETAIL SANITAT TRANSPORT

Principals sectors
d’implantació



Ciutat de Panamà. Panamà.

Multibank
BANCA

CULTURA

Barcelona.

Palau
de la Música
Catalana



CULTURA

Museo
del Prado

Madrid.



Baku. Azerbaidjan.

Baku Aquatic
Palace

ESPORTS



ESPORTS

Baku. Azerbaidjan.

Baku
Formula 1
City Circuit
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ESPORTS

Libreville. Gabon

Stade 
Omnisport
Omar Bongo

ESPORTS

Barcelona.

Fútbol Club
Barcelona



EDIFICIS D’OFICINES

Saragossa.

Expo Zaragoza
Empresarial

EDIFICIS D’OFICINES

Torre Iberdrola
Bilbao.



Centre de formació a La Roca del Vallès.
Barcelona.

Universitas 
Telefónica

EDUCACIÓ

Université 
Mohammed VI 
Polytechnique

EDUCACIÓ

Benguerir. Marroc.



Implantació a nivell nacional
i internacional.

ENERGIA

Repsol



ESPAIS SINGULARS

Anfaplace 
Living Resort
Casablanca. Marroc.



Barcelona.

HOTELS

Hotel Sofía



HOTELS

Hotel Royal 
Champagne

Champillon. França.



HOTELS

Hotel
Four Seasons 
Casablanca
Casablanca. Marroc.



Berlín. Alemanya.

HOTELS

Hotel Das Stue



HOTELS

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



INSTITUCIONS

L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona.

Ciutat
de la Justícia



IINSTITUCIONS

Ajuntament
de L’Hospitalet 

de Llobregat
L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona.

INSTITUCIONS

Cartagena. Murcia.

Ajuntament
de Cartagena



RECINTES FIRALS I INDUSTRIALS

Palau de Fires i 
Congressos
de Màlaga

Màlaga.

INSTITUCIONS

Ajuntament
de Naut Aran

Baqueira Beret. Naut Aran. Lleida.



RETAIL - CENTRES COMERCIALS

Puerto Venecia
Saragossa.



RETAIL - CENTRES COMERCIALS

Anfaplace 
Shopping Center
Casablanca. Marroc.



RETAIL - CENTRES COMERCIALS

Megapark 
Barakaldo
Barakaldo. Biscaia.



RETAIL - CENTRES COMERCIALS

Tanger
City Center
Tànger. Marroc.



RETAIL - CENTRES COMERCIALS

Les Gavarres
Tarragona.

RETAIL - CENTRES COMERCIALS

Mercat
Encants 

Barcelona
Barcelona.



RETAIL - CENTRES COMERCIALS

Splau
Barcelona.

RETAIL - CENTRES COMERCIALS

Sexta Avenida
Madrid.



Vremena Goda
RETAIL - CENTRES COMERCIALS

Moscou. Rússia.

RETAIL - CENTRES COMERCIALS

Zielo Shopping 
Pozuelo
Pozuelo de Alarcón. Madrid.



SANITAT

Hospital
Vall d’Hebron
Barcelona.



SANITAT

Clínica 
Corachan

Barcelona.

SANITAT

Hospital
Los Arcos

del Mar Menor
Pozo Aledo. Murcia.



SANITAT

Saragossa.

DKV
Assegurances 
mèdiques



SANITAT

Barcelona.

Hospital
de Sant Pau



SANITAT

Hospital 
Universitari

de Sant Joan

SANITAT

Dénia. Alacant.

Hospital
de Dénia

Reus. Tarragona.



TRANSPORT

Adif
Implantació a nivell nacional.

Metro de Palma
TRANSPORT

Palma de Mallorca. Illes Balears.



Signes Barcelona
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+34 932 061 000
info@signes.es

Signes Madrid
Velázquez, 50
28001 Madrid
+34 913 505 364
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