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CONSIDERACIONS GENERALS DE LA DIRECCIÓ DE SERVEIS DE MOBILITAT 

 
 

 
REGULACIÓ DEL TRÀNSIT 
 
 

 Les noves instal·lacions semafòriques o remodelació de les existents s'han d’ajustar als criteris 
establerts pel Departament de Regulació de la Direcció de Serveis de Mobilitat: regulador, 
semàfors, SAI, escomeses elèctriques, tipus de cablejat, columnes, bàculs, armaris, etc. 

 En projectes d'urbanització, la totalitat de la infraestructura d'obra civil associada a les 
instal·lacions de semàfors (tubulars, arquetes...) s'haurà d'adaptar a la nova urbanització, 
tenint especial cura de mantenir accessibles totes les arquetes. Les arquetes inclouran en la 
seva base maons gero per tal de facilitar el seu drenatge. En cap cas no s'ompliran els forats 
del gero amb ciment. Les tubulars seran taponades per tal d'evitar que certs animals (ratolins, 
dracs, etc.) malmetin les instal·lacions. 

 

 Els criteris d'obra seguiran en tot moment l'ordenança municipal d'obres, instal·lacions i 
serveis. Caldrà fer un replanteig inicial per tal de concretar aspectes relacionats amb la 
instal·lació semafòrica. 

 Cal tenir en compte que aquest Departament no admetrà en cap cas que el cablejat resultant 
de les modificacions tingui entroncaments. Si cal s'haurà de canviar el cablejat necessari. 
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 Totes les instal·lacions que no donin cap servei seran retirades i les arquetes o pericons 
innecessaris seran cegats i pavimentats tant si estan en vorera com si estan en calçada. Si 
estan en vorera es pavimentarà amb la rajola adequada i utilitzada en el projecte i si és en 
paviment o similar seguint el mateix procediment. 

 Tots els semàfors (nous o ja en funcionament) que regulin un moviment determinat (ja sigui 
de vehicles o de vianants) aniran configurats com a grup independent al regulador. En cas 
que sigui necessari, el regulador s'haurà d'ampliar amb noves targetes de grup o fins i tot 
substituir per un regulador de més capacitat. 

 El projecte ha de contemplar un estudi complet d'enginyeria de trànsit que avali el correcte 
funcionament de les instal·lacions semafòriques plantejades. 

 Qualsevol modificació o ampliació de les instal·lacions de regulació de trànsit es farà segons 
les indicacions del Departament de Regulació del Trànsit després del replanteig corresponent. 

 Cal que durant TOT el desenvolupament de l'obra el regulador semafòric sigui sempre 
accessible per tal de poder fer les operacions de manteniment necessàries. El regulador, 
doncs, no pot quedar tancat dins de l'obra. 

 Aquest Departament recorda que s'ha de preveure que els arbres no tapin semàfors ni en el 
moment inicial (quan es plantin i siguin "joves") ni quan el seu creixement avanci. 

 Les columnes semafòriques aniran, sempre que sigui possible, dins la peça de pedra de gual 
del pas de vianants. 
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 Es recorda que un cop acabada l'obra cal incorporar i entregar a aquest Departament la 
instal·lació definitiva a l'AS BUILT. 

 Cal actualitzar l'inventari de regulació del trànsit (semàfors, canalitzacions, espires, etc.) 
segons les indicacions del plec d'especificacions tècniques per al manteniment del programa 
INCA. A la memòria del projecte, al plec i al pressupost caldrà especificar que és necessari 
actualitzar aquest inventari. 

 
SENYALITZACIÓ 
 
 

 La senyalització de Barcelona s'executa seguint els detalls del Manual de Senyalització de la 
Direcció de Serveis de Mobilitat i de l'actualització d'aquest: 

 http://prod-mobilitat.s3.amazonaws.com/manualsenyurbanabcn.857_1.pdf 

 Els senyals verticals es col·loquen a 2,60 m del terra per evitar actes vandàlics. 
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 Per col·locar els senyals s'aprofiten, sempre que sigui possible, fanals i semàfors per evitar 
col·locar nous pals. Si és necessari un nou pal suport, ha de ser de 60 mm de diàmetre i 
d'acer galvanitzat. 

 El tipus de lletra a utilitzar a els panells complementaris que acompanyen els senyals de 
trànsit ha de ser Helvètica Bold condensada al 80 %, composada amb una separació entre 
caràcters de 5%, i en minúscula.  

 Com a norma general, la mida dels senyals a trama urbana compleixen les següents mides: 

 Si es col·loquen nous semàfors model Barcelona, els senyals verticals es col·loquen ancorats 
directament a semàfor i d’un diàmetre de 40 cm. Tanmateix, els senyals a una trama tipus 
“casc antic” també poden ser amb un diàmetre de 40 cm. 

 La disposició correcta dels senyals segons les diferents combinacions és: 

 

 Es necessari col·locar les plaquetes de numeració de carrer a les cruïlles de carrers 
centralitzats per tal d'indicar als conductors el nom i els números del carrer al que es poden 
incorporar si giren. Només es col·loquen si el gir està permès, si hi ha semàfor, i en el costat 
de la calçada des d’on es realitzi. 

 La pintura horitzontal per a les marques d'estacionament és acrílica amb una dosificació 
mínima de 720gr/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una 
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dosificació de 300 gr/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.45 
SRT segons norma NLT-175. 

 La pintura per a les línies de carrils, etc, els passos de vianants, les fletxes, els logos i la resta 
d’inscripcions és de doble component. 

 L’ancoratge mínim pels senyals verticals serà de 30 cm agafat amb morter hidràulic 
d’enduriment ràpid (2 a 5 min.), amb una resistència mecànica de 135 kg/cm2 a la primera 
hora, utilitzant una relació morter/aigua de 3/1. No cal fer dau de formigó. 

 La longitud i la situació exacta de les parades d'autobús s'han de consensuar amb la Direcció 
de Serveis a la Mobilitat i amb l'operador corresponent. 

 Les parades d'autobús hauran de seguir els criteris d'accessibilitat exposats al Pla de Parades. 
És necessari executar els encaminaments a les noves parades i eliminar el panot estriat de les 
parades que desapareixen. 

 Si una parada de bus es col·loca amb plataforma o al mig d'un carril bus 24 h (sense cap tipus 
d'horari) no cal col·locar senyals verticals. No cal pintar res a l'espai de la parada bus. 

 No és necessari implantar senyalització vertical d’estacionament autoritzat de motos per a un 
nombre menor de vuit places d’aparcament d’aquest tipus, evitant així una excessiva 
proliferació de senyals al carrer. 

 La ubicació dels contenidors, així com les característiques de les reserves d'estacionament i els 
guals a la via pública, cal consultar-les amb el Serveis Tècnics de Districte. 

 La ubicació i senyalització del parquímetres serà la que estableixi B:SM. 

 És necessari actualitzar l'inventari de senyalització segons les indicacions del plec 
d'especificacions tècniques per al manteniment del programa INCA. A la memòria del 
projecte, al plec i al pressupost cal especificar que és necessari actualitzar aquest inventari. 

 A la ciutat de Barcelona se segueixen les especificacions establertes al Plec de Condicions 
Tècnic-Facultatives de senyalització horitzontal, vertical, informativa urbana i abalisament de 
seguretat viària. 
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ACCESSIBILITAT 
 
 

 És d’aplicació el Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 
de novembre, de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques i 
d’aprovació del Codi d’accessibilitat i el R.D. 505/2007, de 20 d’abril, “por el que se aprueban 
las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad 
para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones” i el R.D. 
1544/2007 de 23 de novembre “por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad 
y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con 
discapacidad”. 

 És d’aplicació la Ley 51/2003 de igualdad de oportunidades, no discriminación y accessibilidad 
universal de las personas con discapacidad (LIONDAU)  

 És d’aplicació la Orden VIV/561/2010  

 En el supòsit de que es col·loqui un nou panot a les voreres aquest haurà de complir amb la 
Norma UNE 12633/2003 i acreditar una resistència al lliscament >45. 

 Els encaminaments de paviment estriat podo tàctil que condueixen a un pas de vianants 
sempre han de tenir l'origen en la façana de l'edificació. Des de una distancia no inferior als 
set metres de l'inici de la rampa del gual tindran una directriu paral·lela al itinerari del pas de 
vianants i centrada amb el gual entre vorera i calçada. 

 Els semàfors dels passos de vianants disposaran d'avisadors acústics normalitzats accionats 
per comandament a distància. 

 

PLATAFORMES ÚNIQUES 
 
 

 En carrers de plataforma única cal prioritzar el disseny unitari, per a afavorir el caràcter de 
carrer de prioritat de vianants, i controlar així la velocitat dels vehicles, per reduir els actuals 
conflictes de seguretat viaria. “La imatge formal preferiblement ha de ser la d’ un carrer de 
vianants, és a dir, un únic material, o varis materials d’aspecte i cromatisme similar”. Es tracta 
de defugir dels criteris de disseny que tenen els carrers segregats convencionals. Quan el 
paviment escollit és de peça, es fàcil garantir la unitat de tractament doncs és possible 
complir adequadament els requeriments bàsics de vianants, vehicles i explotació de serveis. Si 
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cal fer servir les mescles bituminoses en l’àmbit de pas dels vehicles, s’ ha de fer amb una 
solució clarament diferent de les que es fan servir en les calçades viàries, per exemple 
aglomerats de color, o amb algun tractament en la seva superfície com ara el granallat 
(laterals del Pg. de Gracia any 2014).   

 Substituir les seccions de “3 franges diferenciades” per seccions d’un sol material (peça) o en 
tot cas de materials diversos amb cromatisme similar. Les solucions de franges molt clarament 
diferenciades que s’han posat en pràctica els últims anys en molts barris de la ciutat, estan 
donant alguns problemes d’interpretació respecte de la prioritat del vianant. Els carrers amb 
cert trànsit i pocs vianants acaben funcionant com carrers segregats convencionals, amb 
l’agreujant de que els vianants, entre fitons i façana, disposen de menys espai que en l’antiga 
vorera, podent entrar en l’àmbit del vehicles de cop, i per tant amb problemes de seguretat. 
Alguns conductors identifiquen aquest model com a carrer on ells tenen certa prioritat i 
possibilitat de circular a velocitats inadequades.  

 Incloure el concepte de “voreres passants” en les delimitacions de superilles i zones 

30. 

 Considerar que les cruïlles internes a aquests àmbits (superilles i zones 30) han de 

tenir una morfologia de "vorera" en  tot l'espai de la cruïlla. 

 No es recomana utilitzar llambordes de recuperació per a voreres o per a plataformes 

úniques per problemes d’accessibilitat i de seguretat viària. 
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ANNEX. SIMBOLOGIA SEMAFÒRICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

01 - REGULACIÓ 
Semàfors 

  
   

  
   

Vehicles ambre 
amb lluminària de 
diàmetre 200 mm 

(11-200 A) 

Vehicles ambre 
amb fletxa i amb 

lluminària de 
diàmetre 200 mm 

(11-200 A F) 

Vehicles ambre 
amb lluminària de 
diàmetre 300 mm 

(11-300 A) 

Vehicles ambre 
amb fletxa i 

lluminària de 
diàmetre 300 mm 

(11-300 A F) 

Vehicles ambre, 
ambre amb 

lluminària de 100 
mm 

(12-100 AA) 

Vehicles ambre 
amb fletxa i amb 
lluminària de 100 

mm 
(12-100 AA F) 

vehicles roig, verd 
amb lluminària de 

100 mm 
(12-100 RV) 

Vehicles ambre, 
ambre amb 

lluminària de 200 
mm 

(12-200 AA) 

Vehicles ambre, 
ambre amb fletxa 
i amb lluminària 

de 200 mm 
(12-200 AA F) 

Vehicles ambre, 
ambre amb 

lluminària de 
diàmetre 300 mm 

(12-300 AA) 

Vehicles ambre, 
ambre amb fletxa 
i amb lluminària 
de diàmetre 300 

mm 
(12-300 AA F) 

Vehicles roig, verd 
amb fletxa i amb 
lluminària de 300 

mm 
(12-300 RV F) 

vehicles roig, 
ambre, ambre, 
amb lluminària 

de 100 mm 
(13-100 RAA) 

Vehicles roig, 
ambre, ambre 

amb fletxa i amb 
lluminària de 100 

mm 
(13-100 RAA F) 

  
         

   

Vehicles de tres 
colors: roig, ambre 

i verd amb 
lluminària de 

diàmetre 100 mm 
(13-100 RAV) 

Vehicles de tres 
colors: roig, ambre 
i verd amb fletxa i 

lluminària de 
diàmetre 100 mm 
(13-100 RAV F) 

Vehicles roig, 
ambre, ambre amb 
lluminària de 200 

mm 
(13-200 RAA) 

Vehicles de tres 
colors: roig, ambre 

i verd amb 
lluminària de 

diàmetre 200 mm 
(13-200 RAV) 

Vehicles de tres 
colors: roig, ambre 
i verd amb fletxa i 
amb lluminària de 
diàmetre 200 mm 
(13-200 RAV F) 

Vehicles roig, 
ambre, ambre amb 

fletxa i amb 
luminària de 

diàmetre 200 mm 
(13-200 RAA F) 

Vehicles de tres 
colors: roig, ambre 

i verd amb 
lluminària de 

diàmetre 300 mm i 
de 200 mm 

(13-300 200 RAV) 

Vehicles de tres 
colors: roig, ambre 

i verd amb 
lluminària de 

diàmetre 300 mm 
(13-300 RAV) 

Vehicles amb 
Fletxa 13-300 

(verd-ámbar-verd) 
(13-300 RAV F) 

 

Vehicles de tres 
colors: roig, ambre 
i verd amb fletxa i 
amb lluminària de 
diàmetre 300 mm i 

de 200 mm 
(13-300-200 

RAVF) 

Quatre cossos per 
vehicles de tres 

colors: roig, ambre 
i verd amb 

lluminària de 
diàmetre 200 mm 

(43-200 RAV) 

   

    
   

Bicicletes d'un sol 
color: ambre amb 
lluminària de 100 

mm 
(Bici 11-100 A) 

Bicicletes d'un sol 
color: ambre amb 
lluminària de 100 

mm i fletxa 
(Bici 12-100 A F) 

Bicicletes de dos 
colors: roig i ambre 
amb lluminària de 

100 mm 
(Bici 12-100 RA) 

Bicicletes de dos 
colors: roig i ambre 

amb fletxa fixe i 
amb llumin. de 

100mm 
(Bici 13-100 RAF) 

Bicicletes de dos 
colors: roig i verd 
amb lluminària de 

100 mm 
(Bici 12-100 RV) 

Bicicletes de dos 
colors: roig i verd  
amb fletxa fixe i 

amb llumin. de 100 
mm 

(Bici 13-100 RVF) 

Bicicletes de dos 
colors: roig i ambre 
amb lluminària de 

200m 
(Bici 12-200 RA) 

Bicicletes de dos 
colors: roig i ambre 

amb fletxa  fixe i 
amb llumin. de 

200m 
(Bici 13-200 RAF) 

Bicicletes de dos 
colors: roig i verd 
amb lluminària de 

200 mm 
(Bici 12-200 RV) 

Bicicletes de dos 
colors: roig i verd + 

fletxa fixe amb 
lluminàries de 

diàmetre 200 mm 
(Bici 13-200 RVF) 

 

Bicicletes d'un sol 
color: ambre amb 
lluminària de 200 

mm 
(Bici 11-200 A) 

   

  
          

  

Vianants de dos 
colors: roig i verd 
amb lluminària de 

200 mm 
(Via 12-200 PPC) 

Camí Escolar 
(CE 12-200 RV) 

Camí Escolar amb 
dispositiu per 

invidents 
(CE+Inv 12-200 

RV) 

Vianants i 
bicicletes de dos 
colors: roig i verd 
amb lluminària de 

200 mm 
(Via+Bici 12-200 

RV) 

Vianants i 
bicicletes de dos 
colors: roig i verd 
amb lluminària de 

200 mm amb 
dispositiu per 

invidents 
(Via+Bici+Inv 12-

200 RV) 

Vianants de dos 
colors: roig i verd 
amb lluminària de 

200 mm amb 
dispositiu per 

invidents 
(Via+Inv 12-200 

RV) 

Vianants de dos 
colors: roig i verd 
amb lluminària de 

200 mm i 
comptador 

(Via+Comp 12-200 
RV) 

Vianants i 
bicicletes de dos 
colors: roig i verd 
amb lluminària de 

200 mm amb 
dispositiu per 

invidents i comp 
(Via+Bic+Inv+Co

m 200 RV) 

Semàfor d'un 
color: ambre amb 

lluminària diameter 
200 mm 

(Bus 11-200 A) 

Semàfor d'un 
color: ambre, 
ambre amb 

lluminària diàmetre 
200 mm 

(Bus 12-200 AA) 

Semàfor tres 
colors: roig, 

ambre, verd amb 
lluminària diàmetre 

200 mm 
(Bus 13-200 RAV) 

Semàfor tramvia 
(Tramvia 12-200) 

  

Element Auxiliar Regulador 

 
     

Mòdul Sonor per a 
Invidents 

(Invidents) 

Polsador de 
Vianants 

(Polsador) 

Display Polsador 
(DispPolsador) 

Comptador de 
Temps per 
Vianants 

(Comptador) 

Regulador 
(Regulador) 

SAI 
(SAI) 

Controlador de 
Carril Multiús 
(ConMultius) 

 

02 - SUSTENTACIÓ 
Columnes Armaris Escomesa Semàfors Fanal  

     

    
 

 
 

Bàcul 
(Baculo) 

Columna 800 
(Col800) 

Columna 2000 
(Col2000) 

Columna 2400 
(Col2400) 

Columna 4000 
(Col4000) 

Màstil 
(Mastil) 

Armari Gran 
(ArmarioDob) 

Armari amb 
Suport 

(ArmarioSim) 

Armari amb 
Suport 

(ArmarioCom) 

Escomesa 
(Acometida) 

SSE Doble 
(SseDBL) 

SSE Simple 
(SseSMP) 

Fanal 
(Fanal) 

 

Altres 

  
  

 

 


