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1. introducció

1.1. motius  

La senyalització urbana d’orientació constitueix una de les 
principals causes de queixa dels usuaris del servei de Via 
Directa1  del RACC (23% del total d’incidències).

L’aplicació heterogènia de criteris de senyalització poden 
provocar que l’usuari que no circuli habitualment per 
aquesta zona urbana tingui problemes d’orientació per ar-
ribar a la seva destinació. Això genera incomoditat i estrès 
a l’usuari a més de trànsit d’agitació.

Per altra banda, existeixen correlacions entre les confusions 
que suposa una senyalització deficient i el risc d’accident, tal 
com es descriu en l’estudi realitzat pel RACC, l’any 2008: 
“Les distraccions dels conductors: un risc no percebut”, en 
el que un 61,3% dels conductors destaca la mala senyalitza-
ció com a una de les principals causes d’accident.

Per tant, resulta necessària la divulgació entre els responsa-
bles de les administracions competents, de la importància 
d’aplicar polítiques específiques i criteris homogenis sostin-
guts en el temps que assegurin que es compleix l’objectiu 
fonamental: orientar de forma segura als usuaris de la via.

A Catalunya s’ha fet un esforç per homogeneïtzar la se-
nyalització d’orientació tant a nivell urbà com interurbà. 
En aquest sentit existeixen dos documents de referència: 
Manual de senyalització urbana d’orientació, (PTOP 2005)2 

i Senyalització Territorial i Temàtica de Catalunya (DIUE 
2010)3, producte de grups de treball dedicats amb la col-
laboració d’altres institucions i entitats, entre elles, la Fun-
dació RACC. Aquests documents orienten, bàsicament, 
sobre com senyalitzar: localització de la senyalització, gran-
dària, colors i materials. Val a dir, però, que en molts casos 
manca un desenvolupament sobre el terreny d’aquestes 
recomanacions. 

Pel que fa al què i quan senyalitzar, aquests mateixos docu-
ments estableixen alguns criteris generals per a seleccionar 
i jerarquitzar els elements però no concreta una priorització 
ni unes recomanacions sobre a partir de quin punt s’han de 
començar a senyalitzar. 

És per això que la Fundació RACC està portant a terme au-
ditories sobre senyalització d’orientació urbana que diag-
nostiquin aspectes clau del seu estat, motivant així a les ad-
ministracions competents a iniciar un procés d’adequació. 

Lleida, a més de ser capital de província, es situa en un 
“creuament de camins” tant a nivell viari com ferroviari 
entre Barcelona i Madrid i entre Barcelona i Bilbao. Aquesta 
situació estratègica de la ciutat es vol potenciar mitjançant 
la realització de fires (Palau de Congressos de la Llotja) i 
ressaltant el seu atractiu turístic (La seu Vella).

A més d’aquest dos elements, la Fundació RACC realitzarà 
una auditoria d’altres elements que es consideren que pri-
oritàriament han d’ésser objecte d’anàlisi: Hospital, Centre 
Ciutat, Jutjats, estacions de transport, etc.

1www.racc.cat/viadirecta
2Senyalització Territorial i Temàtica de Catalunya (http://www.gencat.cat/diue/doc/doc_15846688_1.pdf),
3Manual de senyalització urbana d’orientació (http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/document.jsp?doc=7_7656.pdf)
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1.3. síntesi de la metodologia

 
El protocol de realització i avaluació, així com les eines amb 
les quals es realitza la present auditoria, es resumeixen a 
continuació. Una explicació més detallada es pot consultar 
a l’Annex 1.
 
1.3.1. Protocol de realització 

Procediment d’elaboració
 
El procés d’anàlisi consisteix en:

•  Establir punts origen dels itineraris: vies principals d’accés 
a l’àrea urbana d’anàlisi i punts estratègicament impor-
tants de l’interior de l’àmbit municipal.

•  Establir punts de destinació: hospital, elements d’interès 
turístic, cultural o esportiu i terminals de transport de vi-
atgers o principals vies de sortida de la ciutat.

•  Determinar els itineraris corresponents entre orígens i 
destinacions, recomanats inicialment mitjançant sistemes 
tecnològics de navegació.

•  Recórrer els itineraris realitzant una filmació videogràfica. 
En cas de pèrdua es busca un itinerari alternatiu.

•  Extreure els paràmetres i la puntuació corresponent a 
cada itinerari.

•  Realitzar l’agregació dels resultats fins a obtenir la nota 
global RACC.

1.2. objectius

 
El RACC, en la seva línia de necessitat de valorar la segu-
retat, infraestructures i servei al conductor, porta diversos 
anys realitzant auditories de mobilitat urbana que avaluen 
diferents aspectes de la mobilitat de les persones, consi-
derant tant els aspectes relatius al vehicle privat com ara 
la congestió del trànsit, la seguretat de les carreteres, la 
seguretat dels vehicles, obres urbanes..., com la seva inter-
relació amb altres modes de transport (bicicletes, transport 
públic, etc.).

En aquest cas es valora la senyalització d’orientació urba-
na de la ciutat de Lleida mitjançant l’anàlisi d’una mostra 
representativa d’itineraris que recorren diferents punts de 
l’interior de la ciutat, accessos a la zona urbana i de l’àmbit 
més proper com el cas de l’Aeroport Lleida – Alguaire.

El principal objectiu de les auditories de senyalització és 
detectar si la senyalització d’orientació d’un municipi com-
pleix les funcions bàsiques per a les quals va ser implemen-
tada, distingint amb més detall aspectes específics on pu-
gui presentar insuficiències:

•  Que es pugui arribar: continuïtat de l’itinerari.
•   Que s’entengui el que està senyalitzat: 
  comprensió dels senyals.
•  Que es vegin els senyals: visibilitat.
•  Que estiguin en bon estat: manteniment.

 
 
El RACC, amb la realització d’aquestes auditories, pre-
tén contribuir a la millora de qualitat de vida i entorn 
del conductor, responent i anticipant-se a les seves ne-
cessitats canviants relacionades amb la mobilitat, l’oci 
i l’assistència.
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taula 1: TAULA D’ORígENS, DESTINACIONS I TIPOLOgIES

Punts d’origen Punts de destinació Tipologies

N-240 (Tarragona) Accessos viaris

LL-11 (Barcelona) Accessos viaris

C-12 (Balaguer) Accessos viaris

N-230 (Vielha) Accessos viaris

A-22 (Osca) Accessos viaris

N-II (saragossa) Accessos viaris

AP-2 (Autopista) Accessos viaris

Hospital Arnau de 
Vilanova

sanitari

Universitat de Lleida Universitari

Centre Ciutat serveis/ 
Administratiu

La seu Vella Cultural

Camp de Futbol 
Municipal

Oci/Esportiu

Jutjats serveis/ 
Equipaments

Palau de Congressos 
La Llotja

serveis/ 
Equipaments

Pol. Industrial Frares Industrial

Pol. Industrial El segre Industrial

Aeroport Terminal  
de transport

Estació d’autobusos Terminal  
de transport

Estació AVE Terminal  
de transport

• LL-11 (Barcelona)

• C-12 (Balaguer)

• N-230 (Vielha)

• A-22 (Osca)

• N-II (Saragossa)

•  AP-2 (Saragossa-
Barcelona)

• N-240 (Tarragona)

•  Pol. Industrial  
El Segre 

• Estació Tren

• Centre ciutat

Àmbit d’anàlisi
 
s’han portat a terme més de 100 itineraris per tal d’ava-
luar la qualitat de la senyalització de 19 destinacions dife-
rents des de 10 orígens. 

Els elements d’interès lleidatans considerats per tal d’esta-
blir els itineraris es mostren a la taula següent i en el plànols 
adjunts en l’annex corresponent:
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Figura 1: LOCALITZACIÓ D’ORígENS I DESTINACIONS EN L’àMBIT D’AvALUACIÓ

Període d’avaluació: del 28 al 30 d’octubre de 2015
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1.3.2. Protocol de valoració 

Cada itinerari es valora a partir de quatre factors bàsics, 
ponderats segons la seva importància en el procés 
d’orientació o decisió dels usuaris, fins un total màxim de 
100 punts.

•  Cada factor s’obté en el moment de l’observació i valo-
ració de determinats paràmetres específics (12 en total), 
establerts i descrits amb més detall en l’annex correspo-
nent.

•  La suma aritmètica de les puntuacions obtingudes als 
quatre factors que analitzen cada itinerari, proporciona 
la puntuació general d’aquell itinerari, que pot ser com 
a màxim de 100 punts. La mitjana aritmètica de les pun-
tuacions generals dels itineraris considerats per a una 
destinació específica proporciona la valoració total dels 
recorreguts.

•  La mitjana aritmètica de les puntuacions de les 19 desti-
nacions proporciona una valoració general, que sumada 
als aspectes complementaris avaluats, dóna com a resul-
tat la nota global RACC de la ciutat de Lleida, també es-
tablerta dins del rang màxim de 100 punts. La nota final 
es trasllada a l’escala qualitativa de colors que utilitza el 
RACC segons la següent relació:

taula 2: DISTRIBUCIÓ I PUNTUACIÓ DELS FACTORS BàSICS

F1 Continuïtat de l’itinerari 40

F2 Comprensió 30

F3 Visibilitat 25

F4 Manteniment 5

TOTAL 100

Puntuació Estrelles

0 a 20 punts ★

Més de 20 a 50 punts ★ ★

Més de 50 a 70 punts ★ ★ ★

Més de 70 a 90 punts ★ ★ ★ ★ 

Més de 90 a 100 punts ★ ★ ★ ★ ★

taula 3: TAULA qUANTITATIvA I qUALITATIvA  
DE vALORACIONS
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2. resultats i valoració 
 
 

2.1. resultat general (estrelles rACC)

La senyalització urbana d’orientació de la ciutat de Lleida 
obté una valoració de 3 estrelles RACC (50,5 punts sobre 
100). Es tracta, per tant, d’una puntuació amb un impor-
tant marge de millora en termes globals. Lleida, com a prin-
cipal centre d’activitat comercial i industrial de la zona, com 
a punt d’inici i final d’un gran nombre de desplaçaments 
en vehicle, així com per contribuir a una imatge turística de 
qualitat, caldria que prioritzés una millora en el conjunt de 
la senyalització urbana d’orientació. 

La Continuïtat de la senyalització de les diferents desti-
nacions, el factor de major pes en l’auditoria resulta, per 
contra, la pitjor valorada. s’indica només en zones mas-
sa properes al final de l’itinerari, o bé hi ha un manca de 
seguiment de la senyalització al llarg de les vies urbanes. 
En menor mida, també s’observen afectacions a tenir en 
compte pel que fa als aspectes de Comprensió, Visibilitat i 
Manteniment de la senyalització.

Element Nota Valoració Tipologia

N-240 (Tarragona) 55,0 ★★★ Accessos viaris

Accessos viaris

Accessos viaris

Accessos viaris

Accessos viaris

Accessos viaris

Accessos viaris

LL-11 (Barcelona) 53,8 ★★★

C-12 (Balaguer) 0,0 ★

N-230 (Vielha) 53,3 ★★★

A-22 (Osca) 68,8 ★★★

N-II (saragossa) 71,3 ★★★★

AP-2 (Autopista) 51,5 ★★★

Hospital Arnau de Vilanova 61,2 ★★★ sanitari

Universitat de Lleida 60,8 ★★★ Universitari

Centre Ciutat 53,1 ★★★ serveis/Administratiu

La seu Vella 60,2 ★★★ Cultural

Camp de Futbol Municipal 48,3 ★★ Oci/Esportiu

Jutjats 0,0 ★ serveis/Equipaments

Palau de Congressos La Llotja 25,0 ★★ serveis/Equipaments

Pol. Industrial Frares 63,3 ★★★ Industrial

Pol. Industrial El segre 47,1 ★★ Industrial

Aeroport 60,8 ★★★ Terminal de transport

Estació d’autobusos 70,6 ★★ ★★ Terminal de transport

Estació AVE 46,5 ★★ Terminal de transport

mitjana itineraris 50,0 ★★★

Augment de puntuació millores 0,5

mitjana itineraris total 50,5 ★★★

taula 4: RESULTATS gENERALS DE L’AUDITORIA SEgONS DESTINACIONS
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Els resultats segons destinacions són heterogenis. Els jutjats 
o la C-12 (Balaguer) obtenen una puntuació nul·la ja que 
no s’ha trobat cap senyal que hi faci referència en els iti-
neraris prefixats. També estan per sota del mínim necessari 
la senyalització del Camp de Futbol, el Palau de Congres-
sos-La Llotja, el Polígon Industrial del segre o l’estació de 
l’AVE, especialment perquè s’han trobat importants defi-
ciències pel que fa a la continuïtat de l’itinerari. Només la 
senyalització de la N-II (saragossa) i l’estació d’autobusos 
obté quatre estrelles, encara que per molt poc. D’altra ban-
da, la diferència en la puntuació global entre les destinaci-
ons urbanes i interurbanes és molt reduïda.

La Continuïtat, l’aspecte amb major incidència en el resul-
tat global i que valora les probabilitats de pèrdua del con-
ductor, només obté un mitjana del 27,8% de la puntuació. 
Gairebé totes les destinacions es valoren de manera insu-
ficient, algunes d’elles molt deficient, degut a la manca de 
seguiment de la senyalització en l’itinerari. Aquestes dades 
denoten una forta propensió a que els usuaris es perdin du-
rant el recorregut o el trobin amb fortes dificultats pels mo-
tius específics que s’analitzen més endavant. A més, la nota 
obtinguda és molt inferior a la d’altres ciutats analitzades 
per la Fundació RACC en auditories anteriors. En general, 
les destinacions corresponents a sortides principals de la 
ciutat de Lleida i l’Hospital Arnau de Vilanova són les que 
disposen d’una millor valoració en aquest aspecte, men-
tre que alguns elements ubicats a l’interior del nucli urbà 
presenten valoracions força negatives. A mode d’exemple, 
tant al Palau de la Llotja com a l’estació de l’AVE es perd la 
senyalització a meitat de l’itinerari. 

Els factors de Comprensió, Visibilitat i manteniment 
presenten resultats per sobre de la mitjana de la nota total. 
Tot i superar en valoració l’aspecte de la Continuïtat, es 
destaca un important potencial de millora, especialment en 
el manteniment, que no arriba al 60% de la nota màxi-
ma, sobretot a les destinacions interurbanes. Pel que fa a 
la Comprensió, s’observa una certa manca d’uniformitat 
i de correcta col·locació en el grup de senyals en alguns 
punts. D’altra banda, la Visibilitat és el factor que obté 
el valor més elevat, tot i que cal millorar la visibilitat del 
missatge en alguns itineraris. Per últim, el manteniment és 
clarament millorable en 5 de les destinacions analitzades. 
Dels tres aspectes, únicament hi ha una lleugera diferència 
entre les destinacions urbanes i interurbanes en el mante-
niment, que obté una nota mitjana superior en el cas de 
les urbanes.

El fet de que no s’hagin detectat senyals d’orientació en els 
itineraris per accedir a destinacions com la C-12 (Balaguer) 
o els Jutjats incideix lleugerament en la mitjana de la pun-

tuació global. No obstant, el factor Continuïtat resulta 
decisiu en la reduïda nota final. 

Cal però tenir en compte àmbits generals de la ciutat i 
destinacions específiques que requereixen una revisió ur-
gent d’algun paràmetre concret tal com posa de manifest 
l’anàlisi més acurada als capítols següents.

1) En l’àmbit del centre urbà convé assenyalar la 
manca de senyalització (Continuïtat) del propi 
Centre Ciutat, l’Estació de l’AVE, del Palau de 
Congressos-La Llotja, els Jutjats i la seu Vella. 

2) De les destinacions situades a la perifèria cal des-
tacar la reduïda nota global obtinguda per la Uni-
versitat de Lleida, el Camp de Futbol i el Polígon 
Industrial El segre. En aquests centres el factor 
Continuïtat és deficient, malgrat que la resta de 
factors obtenen valors elevats.

3) Per últim, les destinacions interurbanes també 
obtenen una baixa puntuació en la Continuïtat 
de la senyalització. La nota global és molt defici-
ent a la C-12 (Balaguer), destinació no senyalitza-
da als itineraris analitzats. Pel contrari, la N-II és la 
destinació millor valorada del conjunt de centres 
analitzats.

En el mateix sentit, cal observar que, al conjunt de la ciutat, 
no es senyalitzen els aparcaments propers als centres ana-
litzats, excepte el Camp de Futbol, l’Hospital Arnau de Vi-
lanova i La seu Vella, que disposen d’aparcaments propis.

A continuació es poden observar les taules de puntuació 
segons els quatre aspectes avaluats:
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taula 5: RESULTATS gENERALS DE L’AUDITORIA SEgONS DESTINACIONS

PArÀmetres esPeCÍFiCs
F1

CoNtiNuÏtAt
F2

ComPreNsiÓ
F3

VisibilitAt
F4

mANteNimeNt
totAl

N-240 (Tarragona) 15,0 20,0 16,7 3,3 55,0

LL-11 (Barcelona) 12,5 21,3 15,0 5,0 53,8

C-12 (Balaguer) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

N-230 (Vielha) 10,0 18,3 21,7 3,3 53,3

A-22 (Osca) 19,2 25,5 23,3 0,8 68,8

N-II (saragossa) 25,0 22,2 23,3 0,8 71,3

AP-2 (Autopista) 16,5 13,8 18,8 2,5 51,5

Estació de l'AVE 11,4 18,3 12,9 3,9 46,5

Hospital Arnau de Vilanova 22,2 25,1 10,0 3,9 61,2

Universitat de Lleida 6,7 24,2 25,0 5,0 60,8

Centre Ciutat 13,4 13,7 21,3 4,7 53,1

Palau de Congressos de la Llotja 2,5 11,3 11,3 0,0 25,0

La seu Vella 12,5 21,8 23,3 2,5 60,2

Camp de Futbol municipal 6,7 23,3 15,0 3,3 48,3

Jutjats 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Aeroport 12,5 18,3 25,0 5,0 60,8

Pol. Industrial Els Frares 3,3 30,0 25,0 5,0 63,3

Pol. Industrial El segre 1,7 24,6 18,3 2,5 47,1

Estació d'autobusos 20,0 20,6 25,0 5,0 70,6

mitjana itineraris 11,1 18,5 17,4 3,0 50,0

Puntuació màxima 40 30 25 5 100
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taula 6: RESULTATS gENERALS DE L’AUDITORIA SEgONS DESTINACIONS EN %

PArÀmetres esPeCiFiCs
F1

CoNtiNuÏtAt
F2

ComPreNsiÓ
F3

VisibilitAt
F4

mANteNimeNt
totAl

N-240 (Tarragona) 37,5% 66,7% 66,7% 66,7% 55,0%

LL-11 (Barcelona) 31,3% 71,1% 60,0% 100,0% 53,8%

C-12 (Balaguer) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

N-230 (Vielha) 25,0% 61,1% 86,7% 66,7% 53,3%

A-22 (Osca) 47,9% 85,0% 93,3% 16,7% 68,8%

N-II (saragossa) 62,5% 73,9% 93,3% 16,7% 71,3%

AP-2 (Autopista) 41,1% 45,8% 75,0% 50,0% 51,5%

Estació de l'AVE 28,6% 61,0% 51,4% 78,6% 46,5%

Hospital Arnau de Vilanova 55,6% 83,7% 40,0% 77,8% 61,2%

Universitat de Lleida 16,7% 80,6% 100,0% 100,0% 60,8%

Centre Ciutat 33,6% 45,6% 85,0% 93,8% 53,1%

Palau de Congressos de la Llotja 6,3% 37,5% 45,0% 0,0% 25,0%

La seu Vella 31,3% 72,8% 93,3% 50,0% 60,2%

Camp de Futbol municipal 16,7% 77,8% 60,0% 66,7% 48,3%

Jutjats 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Aeroport 31,3% 61,1% 100,0% 100,0% 60,8%

Pol. Industrial Els Frares 8,3% 100,0% 100,0% 100,0% 63,3%

Pol. Industrial El segre 4,2% 81,9% 73,3% 50,0% 47,1%

Estació d'autobusos 50,0% 68,8% 100,0% 100,0% 70,6%

mitjana itineraris 27,8% 61,8% 69,6% 59,7% 50,0%

Les millores complementàries incrementen en 0,5 punts la 
nota global, gràcies a la senyalització dels carrers i a l’exis-
tència de punts d’informació. D’altra banda, no s’obtenen 
punts extra per senyalitzar els aparcaments de dissuasió ni 
per l’existència de senyalització variable. Per últim, es pena-
litza la manca de distinció entre elements públics i privats.
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Tal com es pot observar a la gràfica inferior, moltes des-
tinacions no arriben al 20% de la nota màxima possible. 
Es tracta tant de destinacions interurbanes com de punts 
situats al centre urbà o a la seva perifèria. En aquest sentit, 
només aproven la N-II, l’Hospital Arnau de Vilanova i l’Esta-
ció d’Autobusos. En cap cas es senyalitzen els itineraris des 
dels accessos a la ciutat, amb el què s’obtindria la nota mà-
xima, i només a dos casos (la N-II i l’Estació d’Autobusos) es 
senyalitzen tots els punts de decisió.

Com s’ha comentat anteriorment, gairebé mai es dirigeix a 
un aparcament pròxim i, si es fa, no s’indica l’estat d’ocu-
pació. Així, aquests dos aspectes obtenen una nota molt 
reduïda. D’altra banda, la distància des d’on es comença 
a senyalitzar també és molt deficient (22% de la nota) i el 
seguiment de l’itinerari aprova en pocs casos (41%). 

Quatre paràmetres específics es dediquen a analitzar la Con-
tinuïtat que suposa el major pes relatiu en la puntuació final:

P 1.1 Distància des d’on es comença a senyalitzar (10 punts) 

P 1.2 Seguiment de l’itinerari (20 punts) 

P 1.3 Adreçament a un aparcament proper (5 punts)

P 1.4 Informació sobre l’estat d’ocupació de l’aparcament 
(5 punts)

2.2 resultats segons factors                   
          i paràmetres
2.2.1 Factor 1 - Continuïtat

La continuïtat és l’aspecte de major importància en aquesta 
anàlisi ja que disposa d’un pes específic equivalent al 40% de 
la puntuació total. Per contra, es tracta del factor amb una 
valoració més baixa, assolint un insuficient 27,8% de la nota 
global. Es tracta d’un valor molt reduït en comparació amb 
els sistemes de senyalització urbans auditats anteriorment, on 
aquest factor es situa entre el 40% i el 45%. 

Aquest factor avalua que durant l’itinerari es mantin-
gui la continuïtat del missatge de la destinació de tal 
manera que l’usuari no es perdi o dubti en els dife-
rents encreuaments o punts de decisió. També es va-
lora l’orientació cap als aparcaments de la zona ja que 
en els centres urbans és poc probable poder estacionar 
el vehicle davant d’un element d’interès i, en general, 
l’usuari passa de llarg perdent la referència de la seva 
destinació. 
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Gràfica 1: RESULTATS DEL FACTOR CONTINUïTAT PER A CADA DESTINACIÓ EN % 
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Els resultats presentats segons la puntuació relativa obtin-
guda (en %) es mostren desagregats a la taula adjunta: 

taula 7: PUNTUACIÓ RELATIvA (%) DELS PARàMETRES DEL FACTOR CONTINUïTAT SEgONS DESTINACIÓ

PArÀmetres esPeCÍFiCs
F1 F1 

CoNtiNüitAt1.1 1.2 1.3 1.4

N-240 (Tarragona) 17% 67% 0% 0% 38%

LL-11 (Barcelona) 25% 50% 0% 0% 31%

C-12 (Balaguer) 0% 0% 0% 0% 0%

N-230 (Vielha) 33% 33% 0% 0% 25%

A-22 (Osca) 58% 67% 0% 0% 48%

N-II (saragossa) 50% 100% 0% 0% 63%

AP-2 (Autopista) 69% 38% 21% 21% 41%

Estació de l'AVE 21% 43% 14% 0% 29%

Hospital Arnau de Vilanova 11% 83% 89% 0% 56%

Universitat de Lleida 0% 33% 0% 0% 17%

Centre Ciutat 34% 50% 0% 0% 34%

Palau de Congressos de la Llotja 25% 0% 0% 0% 6%

La seu Vella 25% 33% 67% 0% 17%

Camp de Futbol municipal 17% 0% 100% 0% 17%

Jutjats 0% 0% 0% 0% 0%

Aeroport 25% 50% 0% 0% 31%

Pol. Industrial Els Frares 0% 17% 0% 0% 8%

Pol. Industrial El segre 0% 8% 0% 0% 4%

Estació d'autobusos 0% 100% 0% 0% 50%

mitjana itineraris 22% 41% 19% 0% 28%

*En vermell, puntuacions inferiors a la mitjana.
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P 1.1  distància des d’on es comença a senyalitzar 

Es valora la distància entre la destinació i el primer sen-
yal que indica per primer cop la destinació a avaluar.

El factor de Continuïtat presenta en aquest primer paràmetre 
un resultat irregular i molt heterogeni, tot i que a la majoria 
de casos es suspèn, obtenint-se una nota global molt reduï-
da, del 22%. Així, fins a 6 de les destinacions analitzades no 
estan senyalitzats o només es senyalitza a les immediacions i, 
en conjunt, 10 de les 19 destinacions obtenen una puntuació 
inferior al 25% de la nota màxima. Tot i que les destinacions 
interurbanes es troben millor senyalitzades, de mitjana, que les 
urbanes, únicament aproven l’A-22, la N-II i l’AP-2. 

Pel que fa a les destinacions urbanes, la Universitat de Lleida es 
senyalitza a escassa distància de la destinació final i manca un 
senyal de confirmació en arribar-hi. Destaca l’Hospital de Llei-
da, que malgrat la seva importància es comença a senyalitzar 
molt a prop de la seva destinació. 

En altres casos les possibilitats per trobar la destinació final són 
nul·les, donat que no es senyalitzen ni a les cruïlles properes 
entre vies bàsiques, com ara el Polígon Industrial Els Frares. En 
aquest darrer cas, a més, caldria senyalitzar-lo especialment 
des de la N-II i a través de la Ronda sud, evitant el trànsit de 
vehicles pesants pel centre.

Manca de senyalització del Pol. Industrial Els Frares a la cruïlla de 
la LL-11 amb la N-240 (sentit Est) 

Manca de senyalització del Pol. Industrial Els Frares a la cruïlla de 
la LL-11 amb la N-240 (sentit Est) 
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Gràfica 2: RESULTATS DEL PARàMETRE DISTàNCIA DES D’ON ES COMENÇA A SENYALITZAR  
PER A CADA DESTINACIÓ EN % 
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D’altra banda, cal remarcar que alguns dels punts que es se-
nyalitzen, només es fa des d’alguns dels itineraris bàsics, com 
en el cas de l’Estació de l’AVE, que no es senyalitza als itineraris 
procedents de la C-12 ni des de la N-230 (un únic punt de 
senyalització al c. Príncep de Viana).

Únic punt de senyalització de l’Estació de l’AVE a l’itinerari 
d’accés des de la N-230 (c. Príncep de Viana) 

La manca de continuïtat genera incertesa a l’usuari en el mo-
ment de decidir l’itinerari per arribar a una destinació. Aquest 
fet fa augmentar el risc d’accident ja que l’usuari de la via ha 
de prestar atenció a altres aspectes a part de la pròpia conduc-
ció del vehicle. 

FACtor PuNts de destiNACiÓ  

Començament 

de l’itinerari 

• C-12 i Jutjats no es senyalitzen 

•  Els polígons industrials pràcticament no estan 
senyalitzats i no hi ha una senyalització es-
pecífica destinada a vehicles pesants, ni que 
canalitzi cert trànsit de pas (LL-11)

•  Estació de l’AVE, Universitat de Lleida, Hos-
pital Arnau de Vilanova i Camp de Futbol es 
senyalitzen molt a prop 
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Gràfica 2: RESULTATS DEL PARàMETRE DISTàNCIA DES D’ON ES COMENÇA A SENYALITZAR  
PER A CADA DESTINACIÓ EN % 

Figura 2: CROqUIS DE LA SENYALITZACIÓ DE L’HOSPITAL ARNAU DE vILANOvA
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P 1.2  seguiment de l’itinerari 

S’avalua el nombre d’interseccions no senyalitzades 
des del moment en que es troba la primera indicació 
de la destinació específica. Per a elements que es tro-
bin a l’interior de poblacions es considera que s’ha de 
senyalitzar a la via col·lectora en el moment en que 
s’ha de prendre la decisió de bifurcació entre diferents 
accessos de la mateixa ciutat.

Un dels problemes més recurrents a la senyalització urbana 
d’orientació és la incertesa generada per la pèrdua d’in-
dicacions un cop ja ha estat assenyalada una destinació 
per primer cop. En general, resulta habitual la senyalització 
de diferents elements en alguna de les portes d’entrada 
al nucli urbà i, un cop es circula per les vies interiors ja no 
s’aporta cap tipus d’informació en un àmbit amb multipli-
citat de punts de decisió.

Aquest paràmetre avalua fins a quin punt la continuïtat del 
missatge s’assegura al llarg de l’itinerari, ja que un error 
en un punt de decisió pot provocar la pèrdua i per tant un 
temps considerable per a retornar a l’itinerari correcte. Per 
tant, es tracta d’un paràmetre d’alta importància que supo-
sa el 20% de la puntuació de la totalitat de l’auditoria i, en 
cas de no indicar-se un element en dos punts de decisió, la 
valoració es considera nul·la.

Una altra problemàtica detectada a Lleida és la manca de senya-
lització que no permet fer un seguiment durant tot l’itinerari. 

Així, tot i el pes específic d’aquest paràmetre, la seva valo-
ració mitjana es queda en un 41% de la nota màxima, amb 
un total de 11 destinacions de les 19 analitzades amb pun-
tuacions que no arriben al 50%. En aquest resultat negatiu 
hi tenen a veure diferents aspectes clau que impedeixen 
aconseguir valoracions superiors.
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Gràfica 3: RESULTATS DEL PARàMETRE SEgUIMENT DE L’ITINERARI PER A CADA DESTINACIÓ EN % 
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Destaca positivament el seguiment en la senyalització de 
l’accés a la N-II des de tots els itineraris analitzats, així com 
de l’Estació d’Autobusos. Altres destinacions que aproven 
en aquest aspecte són la N-240, la LL-11, l’A-22, l’Hospital 
Arnau de Vilanova, Centre Ciutat, i l’Aeroport.

Als altres 11 casos no existeix un seguiment adequat del 
punt a senyalitzar. A més de les destinacions que no dispo-
sen de senyalització, destaquen la N-230, l’AP-2, l’Estació 
de l’AVE, la Universitat de Lleida, el Palau de Congressos-La 
Llotja, La seu Vella, el Camp de Futbol Municipal i els po-
lígons industrials. Els itineraris de totes aquestes destinaci-
ons suspenen en el seguiment de la senyalització.

FACtor PuNts de destiNACiÓ  

Seguiment

•  Universitat de Lleida: A l’Av. De l’Estudi General 
mancaria un senyal de confirmació. Venint des del 
Centre s’indica l’edifici del rectorat però no les facul-
tats que es troben a l’altre costat del riu. 

•  Palau de Congressos. Venint des de l’A-22 es sen-
yalitza a l’entrar a Lleida però no hi ha cap senyal al 
c. Corregidor Escofet (1,3 km). Des de la LL-11 no hi 
ha cap senyal que indiqui aquest element.

•  Camp de Futbol: Manquen senyals a l’Av. Onze 
de Setembre i Dr. Fleming que permetin finalitzar 
l’itinerari. 

•  Pol. Industrial El Segre. Hi ha un senyal de Baró de 
Maials que no té continuïtat després del pont. 

•  Seu Vella. Venint des de l’Av. Balmes s’indica Seu 
Vella però un cop al nucli antic no hi ha cap més 
senyal que et direccioni cap a la zona d’aparcament 
situada a dalt.

•  Estació de tren. Tot i que en algunes ocasions es 
senyalitza des de lluny, quan s’interna al nucli urbà 
no té continuïtat a moltes cruïlles.

Figura 3: CROqUIS DE LA SENYALITZACIÓ AL PALAU DE CONgRESSOS-LA LLOTJA
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Figura 4: CROqUIS DE LA SENYALITZACIÓ DE L’ESTACIÓ DE TREN 
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Figura 5: CROqUIS DE LA SENYALITZACIÓ DE LA SEU vELLA 
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P 1.3  Adreçament a un aparcament proper

Es valora si a prop de la destinació s’adreça a una 
zona d’aparcament. D’aquesta forma s’evita trànsit 
d’agitació innecessari, o la desorientació del conductor 
si no troba aparcament.

La senyalització dels aparcaments associats als elements ur-
bans d’atracció de mobilitat resulta especialment important 
en poblacions i destinacions turístiques o en grans ciutats, 
degut al gran nombre de visitants que rep i al trànsit habi-
tual del viari municipal. En el cas de Lleida, es compleixen 
ambdós casos ja que es tracta d’una capital de província 
amb gairebé 140.000 habitants. A més, l’encreuament de 
vies interurbanes importants a nivell regional i la connexió 
del tren d’alta velocitat permeten i faciliten un major ús 
del vehicle privat utilitzant Lleida com a origen/final dels 
desplaçaments.

La valoració d’aquest paràmetre en l’auditoria de Lleida 
ofereix una puntuació molt reduïda: únicament es senya-
litzen els aparcaments de tres destinacions: Hospital Arnau 
de Vilanova, Camp de Futbol i parcialment el de La seu 
Vella (només a alguns senyals).

Es troba a faltar la senyalització de les diferents alternatives 
d’aparcament del Centre Ciutat. De la mateixa forma tam-
poc es senyalitza l’aparcament del Palau de Congressos tot 
i disposar-ne d’un. 

Per últim, no s’ha observat una política d’aparcaments de 
dissuasió. Així, a cap de les vies de connexió entre les car-
reteres interurbanes es senyalitzen possibles espais d’apar-
cament. Només a l’entorn de la Fira es senyalitzen les dife-
rents esplanades d’estacionament. 
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Gràfica 4: RESULTATS DEL PARàMETRE ADREÇAMENT A UN APARCAMENT PROPER PER A CADA DESTINACIÓ EN %
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(*) La senyalització de l’aparcament en les destinacions d’accessos viaris es realitza mitjançant una mitjana 
aritmètica dels altres paràmetres de Continuïtat.
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P 1.4 informació sobre l’estat d’ocupació de l’aparcament

Es valora positivament que els aparcaments als quals 
es dirigeix, situats al costat o a prop de la destinació 
final, disposin a més d’informació variable sobre el seu 
estat d’ocupació o grau de funcionament.

En cap dels 105 itineraris analitzats es disposa de senya-
lització dinàmica referent a la ocupació actual dels apar-
caments de la zona. Aquest fet no permet als conductors 
beneficiar-se d’una valuosa informació en matèria de mo-
bilitat ja que permet conèixer en quins aparcaments es tro-
ben places disponibles i poder accedir a ells, aportant un 
valor afegit a la circulació urbana de Lleida. 

Aquest tipus de panells informatius són aptes per a qual-
sevol tipus d’aparcament o zona d’estacionament, sigui 
subterrània o en superfície, ja que permet a l’usuari saber 
amb antelació si disposa de places lliures per estacionar el 
vehicle i realitzar un intercanvi modal. 
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2.2.2 Factor 2 - Comprensió

S’avalua si la senyalització urbana és llegible per a 
l’usuari que circula en vehicle motoritzat i compleix els 
requisits necessaris per tal de facilitar-li una captació 
instantània i eficient del missatge. 

El Factor Comprensió aconsegueix una valoració del 61%, 
per sobre de la mitjana del global de l’auditoria. Tot i això, 
es tracta d’un resultat força escàs ja que la comprensió i 
percepció de la informació dels senyals acostuma a ser un 
dels aspectes amb major puntuació en les auditories de se-
nyalització urbana d’orientació. 

En aquest cas, un total de tres destinacions no obtenen 
una valoració acceptable, a més dels Jutjats i la C-12, i con-
tribueixen fortament a la rebaixa de la mitjana del factor 
de comprensió: Centre Ciutat, AP-2 i Palau de Congressos.

Els paràmetres que conformen aquest factor obtenen pun-
tuacions variables, amb rangs molt amplis que van dels 67 
i 68 punts sobre 100 possibles que assoleixen la distància 
entre senyals i  la disponibilitat de pictograma i el 54% de 
valoració aconseguit per la col·locació en el grup de se-
nyals. 
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Gràfica 5: RESULTATS DEL FACTOR COMPRENSIÓ PER A CADA DESTINACIÓ EN % 

N-240 (Ta
rragona)

LL-1
1 (Barcelona)

N-230 (Vielha) 

A-22 (Osca
)

N-II (
saragossa)

AP-2 (Autopista
)

Estació de l’A
VE

Hospital Arnau de Vilanova

Universita
t de Lle

ida

Centre Ciutat

Palau de Congresso
s de la Llo

tja

La seu Vella

Camp de Futbol m
unicip

al
Jutjats

Aeroport

Pol. In
dustria

l Els F
rares

Pol. In
dustria

l El segre

Estació d’autobusos

Mitjana itin
eraris

67%
71%

0%

61%

85%

74%

46%

61%

84%
81%

46%

38%

50%

78%

0%

61%

100%

82%

61%

C-12 (Balaguer)

69%

Precisament, en la comprensió del missatge resulta relati-
vament important el nombre d’indicacions en un mateix 
senyal, ja que, apart d’estar inclòs en la normativa vigent 
de senyalització, és un dels principals problemes que afecta 
a l’usuari. La dificultat rau en la comprensió d’un missatge 
molt extens, és a dir, quan es disposen més de sis línies 
d’informació o destinacions i es condueix al mateix temps. 
Per aquest motiu s’assigna el 50% de la puntuació total del 
factor: 15 punts dels 30 possibles. 
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La Comprensió s’avalua a partir dels 5 paràmetres específics 
següents:

P 2.1 Màxim nombre d’elements per senyal (15 punts)

P 2.2 Distància entre senyals d’orientació (7,5 punts)

P 2.3 Disponibilitat del pictograma (2,5 punts)

P 2.4 Uniformitat (2,5 punts) 

P 2.5 Col·locació en el grup de senyals (2,5 punts)

Els resultats presentats segons la puntuació relativa obtinguda 
(en %) es mostren a la taula adjunta:

taula 8: PUNTUACIÓ RELATIvA (%) DELS PARàMETRES DEL FACTOR COMPRENSIÓ SEgONS DESTINACIÓ

PArÀmetres esPeCÍFiCs
F2 F2 

ComPreNsiÓ2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

N-240 (Tarragona) 67% 67% 67% 67% 67% 67%

LL-11 (Barcelona) 89% 33% 100% 20% 100% 71%

C-12 (Balaguer) 0% 0% 0% 0% 0% 0%

N-230 (Vielha) 33% 100% 100% 100% 33% 61%

A-22 (Osca) 89% 100% 100% 0% 87% 85%

N-II (saragossa) 56% 100% 100% 67% 87% 74%

AP-2 (Autopista) 8% 100% 75% 25% 100% 46%

Estació de l'AVE 57% 86% 80% 51% 0% 61%

Hospital Arnau de Vilanova 96% 85% 20% 96% 56% 84%

Universitat de Lleida 89% 67% 67% 100% 67% 81%

Centre Ciutat 25% 67% 90% 95% 13% 46%

Palau de Congressos de la Llotja 50% 25% 0% 50% 25% 38%

La seu Vella 100% 78% 0% 20% 20% 50%

Camp de Futbol municipal 89% 67% 100% 67% 33% 78%

Jutjats 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Aeroport 33% 100% 100% 100% 33% 61%

Pol. Industrial Els Frares 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pol. Industrial El segre 94% 67% 83% 33% 100% 82%

Estació d'autobusos 67% 50% 100% 75% 100% 69%

mitjana itineraris 60% 68% 67% 56% 54% 61%

 (*) En vermell, puntuacions inferiors a la mitjana.
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P 2.1  màxim nombre d’elements per senyal

S’analitza si es compleix l’apartat 2.6.2 de la norma de 
Senyalització 8.1 IC o les recomanacions de l’AIMPE, 
segons la qual l’existència de senyals amb 6 o més in-
dicacions constitueix un problema per a la comprensió.

El sistema de senyalització dels itineraris és imprescindible 
que sigui concís per tal d’augmentar la seva efectivitat en 
la interpretació del missatge per part dels conductors. Es 
tracta d’un element important en la comprensió del mis-
satge ja que, en cas de moltes línies d’informació, el temps 
a dedicar i percebre la informació augmenta, maximitzant 
també el risc per a la circulació.

Per tant, el text normatiu introdueix aquesta limitació a sis 
línies d’informació (destinacions) per a cada senyal. En la 

present auditoria es penalitzen els senyals amb un nombre 
excessiu de destinacions en un mateix plafó, atesa la evi-
dent dificultat per a la majoria de la població d’assumir-la 
amb prou rapidesa. Per tant es penalitza també la tendèn-
cia a distreure l’atenció del conductor de la carretera, en 
haver de posar-la en la lectura del senyal. 

Tot i la importància d’aquest paràmetre, la valoració només 
arriba al 60% de la puntuació possible.

En les transicions entre enllaços a vies d’alta capacitat i el 
tram urbà és on s’implanten un nombre més elevat de car-
tells amb línies d’informació que superen àmpliament els 
límits establerts. Així, algunes de les destinacions interur-
banes són les que obtenen un valor més baix.

Senyal interurbà amb més de 7 destinacions
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Per altra banda, en les vies internes de Lleida també en al-
guna cruïlla important com la d’Av. de Francesc Macià amb 
l’Av. del segre es superen els 6 elements aconsellables. 

Senyals ubicats a l’Av. Francesc MaciàSenyalització d’accés al Centre de la ciutat situada a la LL-11
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Gràfica 6: RESULTATS DEL PARàMETRE DE MàxIM NOMBRE D’ELEMENTS PER SENYAL A CADA DESTINACIÓ EN %
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P 2.2  distància entre senyals d’orientació

S’indica els senyals d’orientació situats a menys de 50 
metres entre si. La localització de senyals molt propers 
també en dificulta la lectura. 

La implantació de senyals d’orientació a escassa distància 
els uns dels altres comporta la confusió del conductor en 
el moment d’intentar processar la informació rebuda. El fet 
de que a l’interior de les poblacions es circula a velocitats 
no elevades, afavoreix l’observació dels senyals, però sem-
pre suposa un risc afegit per als usuaris de l’espai públic.

L’anàlisi realitzada conclou que es tracta del paràmetre 
amb una de les majors valoracions, assolint el 68%. A Llei-
da únicament s’observen casos puntuals i anecdòtics, so-
bretot en algunes entrades a la població com des de l’A-22 
que, per la quantitat d’elements a senyalitzar, es desdobla 
la informació. En altres casos es superposa la senyalització 
de caràcter interurbà amb la de caràcter urbà.

Senyalització d’orientació urbana en el mateix punt que la inter-
urbana a l’Av. Alcalde Rovira Roure

Tot i aquests bons resultats, es fa palès el difícil equilibri en 
la implementació de la senyalització d’orientació urbana, 
ja que per una banda es limita la informació en els panells 
(paràmetre de màxim nombre de línies d’informació) i de 
l’altra, no és possible la col·locació de senyals consecutius a 
poca distància entre ells. Per tant, per poder disposar d’un 
sistema d’orientació comprensible, és necessari un treball 
previ de selecció dels principals pols i elements d’interès 
de la ciutat.
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Gràfica 7: RESULTATS DEL PARàMETRE DE DISTàNCIA ENTRE SENYALS PER A CADA DESTINACIÓ EN %
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P 2.3  disponibilitat de pictograma

S’analitza l’existència d’un pictograma, ja que ajuda 
de forma notable a obtenir una correcta i ràpida in-
terpretació del missatge per part dels usuaris de la via. 

Els pictogrames en els cartells de senyalització simplifiquen 
els missatges, a més de superar les barreres lingüístiques. 
La implementació d’un petit dibuix representatiu de la tipo-
logia de la destinació afavoreix la immediatesa en la inter-
pretació per part del conductor. 

Existeixen dues tipologies diferenciades: els que informen 
sobre una tipologia d’elements generals com són els ae-

El Turó de La Seu Vella disposa de fins a sis pictogrames

roports, el centre de la ciutat o els hospitals i els pictogra-
mes que informen sobre un element únic de la població 
mitjançant el seu logotip. A Lleida, la Universitat disposa 
de pictograma propi i actua com a distintiu de la marca 
d’aquesta destinació, tot i que és poc visible i identificatiu 
de l’element.

Altres elements com La seu Vella, en alguns senyals té mas-
sa pictogrames mentre que en d’altres no en té cap. Un 
pictograma identificatiu d’aquest element simplificaria la 
lectura del senyal. D’altra banda, el Palau de Congressos de 
Lleida-La Llotja no disposa de cap pictograma idenficatiu 
que permeti una fàcil identificació d’un element amb un 
nom tan llarg. 
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Gràfica 8: RESULTATS DEL PARàMETRE DISPONIBILITAT DE PICTOgRAMES PER A CADA DESTINACIÓ EN %
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La utilització de pictogrames homologats és una pràcti-
ca utilitzada en pràcticament totes les destinacions. Així, 
tant el Camp de Futbol com els polígons industrials i els 
centres de transport recolzen el nom de l’element amb el 
pictograma corresponent. En altres casos, no existeix el 
mateix pictograma pel mateix element, com és el cas de 
l’Hospital. 

Utilització de pictogrames diferents per l’Hospital 

En el cas dels accessos a vies d’alta capacitat es valora que 
en la composició del senyal es trobi la nomenclatura de la 
carretera per a la qual s’ha de circular. En termes generals 
es compleix amb aquest criteri. 

s’assoleix una puntuació elevada, del 67%, ja que la majo-
ria de destinacions disposen de pictogrames. 
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P 2.4  uniformitat dels senyals

Es valora que tots els senyals presentin un format ho-
mogeni: mateix tipus de caixa, lletra, color de fons dels 
plafons, mida de lletres, per tal de facilitar la identifi-
cació de la mateixa destinació entre els senyals d’un 
mateix itinerari.

En l’anàlisi dels itineraris de la zona urbana de Lleida s’ob-
serven algunes variacions de patró que es repeteixen al 
llarg dels diferents itineraris i denoten una falta d’unifor-
mitat en alguns aspectes del seu sistema de senyalització. 
La majoria de senyals segueixen els mateixos criteris, però 
es produeixen disfuncions en varis aspectes que afecten a 
la uniformitat en les indicacions d’un mateix recorregut. 

Principalment es detecten canvis en la tipologia de senyal 
i nomenclatura. Especialment evident és la nomenclatura 
d’algunes vies. Així, la LL-11 en moltes ocasions manté el 
nom antic de N-II. De la mateixa manera, són molts els se-
nyals que en comptes de posar A-22 indica N-240. 

S’indica N-II en comptes de LL-11

Senyal indicant N-240 en comptes d’A-22 

s’observa també una manca d’homogeneïtat d’alguns se-
nyals de caràcter interurbà amb una utilització quelcom 
arbitrària dels requadres i majúscules.

Composició on s’observa una certa arbitrarietat (majúscules/mi-
núscules, requadres/sense requadre...) 
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A la senyalització de caràcter més urbà també hi ha senyals 
amb manca d’uniformitat. Així, l’estació de tren no sempre 
s’indica de la mateixa forma: en uns senyals s’indica FFCC 
Alta Velocitat mentre que en altres simplement posa Esta-
ció FFCC. De la mateixa forma s’ha observat una diferent 
senyalització del Turó de la seu Vella, coincidint inclús en 
algun punt amb dos tipus diferents.

Centre de Salut amb un format diferent. Estació de tren sense in-
dicació d’AVE. Altra grandària de lletra pel Palau de Congressos. 

Doble indicació del Turó de la Seu Vella amb format diferent

La suma de les diferents deficiències en la uniformitat de la 
senyalització provoca que la puntuació d’aquest paràmetre 
sigui relativament baixa, quedant-se en un 56%.
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Gràfica 9: RESULTATS DEL PARàMETRE UNIFORMITAT DELS SENYALS PER A CADA DESTINACIÓ EN %
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P 2.5  Col·locació del grup de senyals

S’estudia si es compleixen els preceptes del Manual de 
Senyalització Urbana d’Orientació vigent a Catalunya, 
especialment respecte al criteri d’ordenació de dife-
rents destinacions en un mateix senyal.

La normativa de senyalització urbana, a diferència de la 
interurbana, regeix la seva ordenació segons el sentit on 
indiquin les fletxes seguint l’ordre següent:

Tal i com es pot observar, el canvi de fletxes direccionals 
d’una banda a l’altra es realitza de forma aleatòria i pot 
provocar dificultat en l’entesa del conductor:
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Gràfica 10: RESULTATS DEL PARàMETRE COL·LOCACIÓ DEL gRUP DE SENYALS PER CADA DESTINACIÓ EN %
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L’ordre lògic de la senyalització no es té en compte en aquest 
senyalUn cop analitzats els itineraris d’aquesta auditoria, es des-

taquen diversos senyals en els que no s’ha respectat un 
ordre lògic i s’han implantat senyals nous als mateixos su-
ports que han provocat un increment de la informació i de 
la confusió a l’usuari.

A la taula de resultats d’aquest paràmetre es comprova 
que, com a resultat d’aquestes mancances, la nota mitjana 
es queda en només un 54%.
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2.2.3  Factor 3 - Visibilitat

S’avalua que la senyalització complexi les condicions 
necessàries per tal de que els senyals siguin clarament 
visibles per a l’usuari que circula en vehicle motoritzat. 

El factor Visibilitat és el factor que assoleix una millor va-
loració de l’auditoria ja que només suspenen dues desti-
nacions, a més de les altres dues que no disposen de cap 
tipus de senyal. 

En el protocol de valoració, aquest factor constitueix el 
25% de la puntuació global i es divideix en dos paràmetres 
que analitzen que entre el conductor i el senyal no hi hagi 
cap element obstaculitzador de la visió i, per altra banda, 
que les dimensions del text no impedeixin una llegibilitat 
eficaç per a facilitar la seva lectura en breus instants, fins i 
tot en condicions atmosfèriques adverses o a la nit.
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Gràfica 11: RESULTATS DEL FACTOR vISIBILITAT PER A CADA DESTINACIÓ EN %
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Per tant, tot i obtenir una puntuació superior a la mitjana de 
l’auditoria, també es fa palès el gran marge de millora en la 
visibilitat dels cartells que conformen la senyalització d’orienta-
ció de Lleida tal com s’analitza a continuació amb més detall. 

Els paràmetres específics previstos per a avaluar aquest factor 
són:

P 3.1 Visibilitat dels senyals (15 punts)

P 3.2 Visibilitat del missatge  (10 punts)

taula 9: PUNTUACIÓ RELATIvA (%) DELS PARàMETRES 
DEL FACTOR vISIBILITAT SEgONS DESTINACIÓ

PArÀmetres esPeCÍFiCs
F3 F3

VisibilitAt3.1 3.2

N-240 (Tarragona) 67% 67% 67%

LL-11 (Barcelona) 78% 33% 60%

C-12 (Balaguer) 0% 0% 0%

N-230 (Vielha) 100% 67% 87%

A-22 (Osca) 100% 83% 93%

N-II (saragossa) 100% 83% 93%

AP-2 (Autopista) 75% 75% 75%

Estació de l'AVE 62% 36% 51%

Hospital Arnau de Vilanova 56% 17% 40%

Universitat de Lleida 100% 100% 100%

Centre Ciutat 100% 63% 85%

Palau de Congressos de la 
Llotja

75% 0% 45%

La seu Vella 100% 83% 93%

Camp de Futbol municipal 33% 100% 60%

Jutjats 0% 0% 0%

Aeroport 100% 100% 100%

Pol. Industrial Els Frares 100% 100% 100%

Pol. Industrial El segre 100% 33% 73%

Estació d'autobusos 100% 100% 100%

mitjana itineraris 76% 60% 70%

 (*) En vermell, puntuacions inferiors a la mitjana.

P 3.1  Visibilitat del senyal

S’analitza si el senyal es troba a una alçada adequada i 
està lliure d’obstacles que impedeixin la seva visibilitat.

L’alçada dels suports de senyalització del sistema viari i la 
proximitat a altres objectes també propis de la via urba-
na poden provocar que la informació es vegi afectada per 
obstacles que priven al conductor de la visió del senyal. 
Els motius més habituals i també detectats a Lleida, són 
l’existència de mobiliari urbà com l’enllumenat públic, al-
tres senyals o semàfors i la vegetació en algunes estacions 
de l’any. Aquests fets produeixen dificultats en la percepció 
del missatge ja que arriben parcialment a l’usuari de la via 
o, fins i tot, tapen gairebé per complet la indicació.

Les canyes dificulten la visibilitat del senyal

Les fulles de l’arbre dificulten la visibilitat del senyal
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Per altra banda, a Lleida també es detecten senyals afectats 
pel propi mobiliari urbà com fanals de l’enllumenat públic 
o altres senyals:

Fanal que dificulta la visibilitat
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Gràfica 12: RESULTATS DEL PARàMETRE vISIBILITAT DEL SENYAL PER A CADA DESTINACIÓ EN %
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Tronc d’arbre que dificulta la visibilitat

En qualsevol cas, els elements de mobiliari urbà que tapen 
senyals són anecdòtics, la qual cosa fa que la puntuació re-
lativa a aquest aspecte sigui bastant elevada, amb un 76% 
de la nota.
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P 3.2  Visibilitat del missatge

S’analitza si la mida de la lletra és l’adequada segons la 
normativa i es llegeix correctament.

En aquest paràmetre, per tant, es valora la pròpia visibilitat 
del missatge segons les dimensions del cartell i segons la 
tipologia i dimensions del text. Tant el text com els picto-
grames associats en un senyal haurien de poder ser vistos 
sense dificultats des d’una distància aproximada de 50 m, 
per tal de que el conductor pugui adequar la circulació a la 
informació rebuda.

Caixetins de les carreteres descolorits

En altres casos, la degradació física del missatge fa que 
pràcticament no es pugui llegir.

Tot i això, la valoració és relativament acceptable, 60% del 
total, i només suspèn en la LL-11, en l’Estació de l’Ave, 
en l’hospital, on el senyals finals tenen una grandària molt 
petita, al Palau de Congressos pel problema de la grandària 
de la lletra ja comentat i el polígon industrial el segre, tam-
bé per una grandària relativa petita del missatge. 
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Gràfica 13: RESULTATS DEL PARàMETRE vISIBILITAT DEL MISSATgE PER A CADA CADA DESTINACIÓ EN %
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En termes generals la grandària de la lletra és l’adient si la 
velocitat de circulació no és massa elevada. Tot i això, hi ha 
destinacions amb noms molts llargs que s’indiquen en una 
única fila i que són de difícil lectura. El cas més evident és 
el del Palau de Congressos de Lleida.

Cartell de Palau de Congressos amb la lletra molt petita
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2.2.4  Factor 4 - manteniment

S’avalua que la senyalització no es trobi en estat de-
teriorat, ja sigui per desgast, accidents o vandalisme.

P 4.1 estat dels senyals

Pel que fa a l’avaluació del manteniment de la senyalització 
s’ha tingut en compte tant el seu estat actual com l’exis-
tència de graffitis o altres tipus de pintades que puguin 
impedir o dificultar la lectura del missatge; així com la cor-
recta posició en el pla vertical (senyals torçats, danyats,...).

El factor de manteniment únicament disposa del paràmetre 
que valora l’estat de conservació dels senyals. A Lleida, la 
valoració d’aquest aspecte és molt similar a la mitjana total 
obtinguda en l’auditoria i, per tant, la lectura a realitzar és 
que manca un esforç per a millorar el sistema de senyalit-
zació global de la ciutat per donar una imatge de qualitat. 
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Gràfica 14: RESULTATS DEL FACTOR MANTENIMENT PER A CADA DESTINACIÓ EN %
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Als carrers de Lleida es detecten diversos tipus de deficièn-
cies com la torcedura o disfuncions en la col·locació de les 
lames degut a cops provocats pel trànsit.

Lama vandalitzada
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Cartell torçat i afectat per algun cop

La reiteració d’aquesta problemàtica en diferents senyals 
ha provocat que la puntuació d’aquest factor no superés 
les tres estrelles RACC. Tot i que en la gran part dels casos 

Lama girada

Cartell torçat i afectat per algun cop

no s’interfereix en la interpretació del missatge, aquest fet 
transmet certa deixadesa en l’espai públic viari als residents 
i visitants.
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2.2.5  Altres aspectes complementaris

Aquesta auditoria contempla, a més de l’avaluació de 21 
destinacions (105 itineraris), l’anàlisi global de la senya-
lització a partir de conceptes transversals que afecten al 
conjunt de la ciutat i aporten un plus de qualitat o bé una 
penalització negativa degut a la incorporació de males 
pràctiques en la senyalització urbana:

• C 1 Existència d’aparcaments de dissuasió (5 punts)

• C 2 Existència de senyalització variable (5 punts)

• C 3 senyalització del nom del carrer (1,5 punts)

• C 4 Existència de punts d’informació (2 punts)

•  C 5 Distinció entre elements d’interès públic i privat  
(-1,5 punts)

C 1  existència d’aparcaments de dissuasió

S’avalua l’adreçament amb senyalització específica 
cap a aparcaments de dissuasió.

La ciutat de Lleida encara no disposa d’una estratègia de 
senyalització que consideri els aparcaments de dissuasió re-
lacionats amb la xarxa de transport públic. Es tracta d’una 
mesura que evitaria desplaçaments amb vehicle privat in-
necessaris cap a llocs centrals de la ciutat, però a Catalunya 
i a gran part de l’àmbit estatal només s’ha introduït aques-
ta bona pràctica de mobilitat de forma molt puntual.

Tal i com s’ha indicat, algunes destinacions s’acompanyen 
del pictograma de pàrking, i inclús es senyalitzen alguns 
aparcaments com els de la Fira o Cappont que podrien in-
dicar-se com alternativa d’estacionament per anar al Cen-
tre de la Ciutat. El Manual de Senyalització Urbana d’Orien-
tació (DTiS-Generalitat de Catalunya) ho recomana, a més 
de la senyalització dels aparcaments de dissuasió, en els 
casos que resulti complicat estacionar el vehicle al costat 
mateix de la destinació i evitar generar un trànsit intern 
innecessari que genera congestió i contaminació.

Tampoc s’observa una política de vincular la senyalització 
de Centre Ciutat amb els diferents aparcaments públics 
que els poden donar servei.

Indicació d’aparcaments perimetrals que podrien funcionar com a 
aparcaments de dissuasió

Indicació d’un aparcament pròxim al centre però sense cap vin-
culació

En aquest cas, la puntuació és de zero sobre els 5 punts, en 
no detectar-se cap senyalització referent a aparcaments de 
dissuasió o intercanvi modal.
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C 2  senyalització variable

Es valora l’existència de senyalització variable indicant 
el temps de viatge o els itineraris alternatius per arribar 
a una destinació.

A l’interior del nucli urbà de Lleida no s’ha trobat cap se-
nyalització variable que informi ni de temps de viatge ni 
d’itineraris alternatius en casos d’obres o incidències en la 
via urbana. La puntuació obtinguda és d’un punt sobre els 
cinc possibles.

C 3  senyalització del nom del carrer

Es valora la col·locació del nom del carrer per on es 
circula.

La introducció de cartells diferenciats amb el nom del carrer 
permet orientar al conductor per saber en quin punt es 
troba del seu desplaçament. A partir d’aquest posiciona-
ment resulta més fàcil reconsiderar l’itinerari per arribar a 
la destinació.

Pel que fa a Lleida, pràcticament tots els senyals urbans 
disposen d’aquest cartell. Per aquest motiu es valora amb 
la totalitat de punts disponibles (1,5).

Lames amb la incorporació de nom de carrer

C 4  Punts d’informació

Es puntua positivament l’existència de punts 
d’informació als usuaris en el límit amb zones de via-
nants, zones industrials o hoteleres.

La ciutat de Lleida, com a destinació turística de primer 
nivell, aporta informació de l’Oficina de Turisme en la se-
nyalització urbana. En concret, quan s’indica Centre Ciutat, 
s’incorpora el pictograma de punt d’informació. Tot i això, 
falten senyals que indiquin exactament on està el punt 
d’informació. Per això, només es dóna un del dos punts 
possibles que s’assignen a aquest paràmetre.

Senyals de Centre Ciutat en que s’incorpora el pictograma de 
punt d’informació
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C 5  distinció entre elements d’interès públic i privat

S’analitza la ubicació i distinció entre els senyals 
d’interès públic i privat.

A la ciutat de Lleida no es realitza una diferenciació entre 
els establiments privats i marques comercials i els elements 
públics de la ciutat. s’han detectat senyals on es barregen 
les destinacions públiques amb les privades.

La mescla d’establiments públics i privats en un mateix car-
tell de senyalització es valora com una mala pràctica i es 
penalitza amb la resta dels 1,5 d’aquest paràmetre, pena-
lització que s’aplicaria en el cas de Lleida.

El resultat total de puntuació addicional i males pràctiques 
és per tant de 0,5 punts a sumar al resultat total de l’au-
ditoria.

millores A lA 
seNyAlitzACiÓ

NotA PuNtuACiÓ 
mÀXimA

Aparcaments de dissuasió
Senyalització variable
Senyalització del nom del carrer
Punts d’informació

0
0
1
1

5
5

1,5
2

PeNAlitzACiÓ Per mAles 
PrÀCtiques

NotA PuNtuACiÓ 
mÀXimA

Distinció elements d'interès públic i privat -1,5 -1,5

totAl 0,5
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2.3. Conclusions i recomanacions

2.3.1 Conclusions

De l’anàlisi sistemàtica realitzada dels diferents itineraris, 
factors i paràmetres, cal destacar el següent:     

•  El sistema de senyalització de Lleida disposa d’un mar-
ge de millora substancial en els diversos aspectes ava-
luats i especialment en la continuïtat i seguiment dels 
senyals dels elements d’interès de la ciutat. Aquest posa 
de manifest la manca d’un pla de senyalització integral i 
integrat en el pla de mobilitat de la ciutat, que impliqui 
també un protocol de seguiment. A quest fet és la causa 
inicial dels resultats obtinguts. 

•  La continuïtat de la senyalització, el factor més important 
en el conjunt de la valoració, es veu penalitzat per una 
manca de senyals en llocs estratègics i per una tendència 
a començar a senyalitzar massa a prop de la destinació 
final, fet que provoca un augment de la probabilitat de 
pèrdua. Les destinacions urbanes obtenen una pitjor nota 
que les interurbanes.

•  Lleida disposa d’oferta d’aparcaments al voltant de les 
destinacions més importants, però no s’indica en gran 
part d’elles. Resulta interessant que l’usuari conegui amb 
antelació la probabilitat d’estacionar el vehicle a prop de 
la destinació.

•  En cap cas s’usa informació dinàmica referent a l’estat 
d’ocupació dels aparcaments senyalitzats tot i que podria 
suposar millores en la mobilitat interna dels aparcaments 
i de les rotondes i carrers adjacents.

•  La implementació d’un gran nombre de destinacions en 
cada senyal provoca un problema de comprensió relle-
vant, havent-se detectat aquesta situació a algunes en-
trades de la ciutat i algunes cruïlles estratègiques del 
Centre de la Ciutat. La superació del límit de línies d’in-
formació provoca confusió i augmenta el risc d’accident.

•  La distància entre senyals d’orientació es manté en l’àrea 
urbana de Lleida excepte en llocs puntuals.

•  Els pictogrames s’utilitzen de forma generalitzada. Hi ha 
algun element com el Palau de Congressos on seria reco-
manable disposar d’un per a una fàcil identificació.

•  La manca d’uniformitat es fa palesa per no adequar la 
col·locació dels plafons segons les recomanacions de la 
Generalitat. De la mateixa forma, algunes destinacions 

com l’estació de tren, l’Hospital o la seu Vella varien el 
nom i els pictogrames segons el senyal. De la mateixa 
forma, encara es mantenen noms antics de carreteres 
com la N-II en comptes de LL-11 o de N-230 en comptes 
d’A-22.

•  Encara que no són molts, s’han detectat alguns senyals 
amb una manca de visibilitat provocada per vegetació o 
mobiliari urbà. 

•  Hi ha destinacions com el Palau de Congressos amb di-
mensions de text reduïdes, provocant problemes d’in-
terpretació per part dels conductors. També s’ha perdut 
color en algun senyal interurbà que dificulta la seva visi-
bilitat.

•  L’estat de conservació i manteniment global de la senya-
lització és susceptible de millora ja que es detecten diver-
ses disfuncions com senyals amb pintades i torcedures.

•  Es troba a faltar una senyalització dirigida a la planificació 
amb una estratègia de senyalització global de la ciutat, 
principalment per a dirigir el vehicles cap a aparcaments 
de dissuasió al voltant del Centre o per a definir itineraris 
per a vehicles pesants. En definitiva, manca un Pla de se-
nyalització d’Orientació, si bé el Pla de Mobilitat Urbana, 
aprovat inicialment, ja proposa una millora de la senya-
lització general i també dels aparcaments de dissuasió.

2.3.2 recomanacions rACC

La Fundació RACC suggereix a les administracions compe-
tents en cada cas la implementació de les següents actu-
acions:   

de caràcter genèric

•  Implementar un pla de se senyalització integral i integrat 
amb el pla de mobilitat de la ciutat. 

•  Reforçar la senyalització corresponent als diferents itine-
raris que s’inicien en les vies d’accés a la ciutat i augmen-
tar el seguiment de la senyalització en grans avingudes 
on hi ha diferents encreuaments.

•  seria recomanable l’aplicació d’un protocol de compro-
vació a tots els desviaments, en la incorporació de nous 
itineraris i també en trams llargs per a certificar a l’usuari 
que es troba en la direcció correcta.

•  Augmentar per norma general la distància a la que es 
comença a senyalitzar els elements que s’ubiquen en la 
zona més cèntrica de Lleida.
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•  Reforçar la indicació de les zones d’estacionament en su-
perfície o subterranis associats a destinacions analitzades 
mitjançant el pictograma d’aparcament.

•  Realitzar tasques de manteniment periòdicament al sis-
tema de senyalització per revisar l’estat dels senyals res-
pecte a les pintades i les afectacions externes a les lames.

•  Establir un sistema de senyalització dels aparcaments de 
dissuasió.

•  Definir una senyalització pels vehicles pesants en els iti-
neraris de pas.

•  Realitzar tasques de manteniment en la vegetació i con-
servació dels senyals que garanteixin una correcta per-
cepció dels missatges.

•  Ordenar els plafons per a que s’adeqüin a les recomana-
cions de la Generalitat. 

de caràcter específic:

•  Reforçar la senyalització de, com a mínim, els itineraris 
principals cap a l’Estació de tren, el Palau de Congressos, 
la seu Vella, Camp de Futbol i Universitat.

•  senyalitzar els jutjats i la C-12 (Balaguer), que no dispo-
sen cap senyal als itineraris analitzats.

•  Començar la senyalització des de més lluny, com a mínim 
en el cas de l’Hospital. 

•  Introducció de pictogrames relatius a les destinacions que 
no en disposen com el Palau de Congressos. A més, es 
proposa desdoblar en dues línies el nom d’aquest ele-
ment per a que la lletra sigui llegible.

•  Homogeneïtzar el noms de les següents destinacions: 
Hospital, La seu Vella i Estació de tren. 

•  Actualitzar el noms de carreteres d’alguns senyals, princi-
palment la substitució de N-II per LL-11 i N-230 per A-22.
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Annex 1 - metodologia  
 

A. ProCedimeNt GeNerAl d’elAborACiÓ  
     de l’AuditoriA
El procés d’elaboració d’aquesta auditoria comporta la pre-
paració dels elements clau del projecte, el treball de camp i 
el seu posterior tractament de valoració i agregació fins 
aconseguir un resultat quantificat sobre el qual realitzar la 
valoració qualitativa. Les fases metodològiques del projecte 
s’exposen a continuació:

FAse 1: determinació dels itineraris a avaluar
s’estableixen uns itineraris sobre els quals s’ha realitzat l’avalu-
ació de la senyalització, determinant el seu origen i destinació.

La selecció de les destinacions consisteix en equipaments o 
llocs rellevants, escollits bé pel seu grau de necessitat (ex: 
hospitals), bé pel seu grau d’atracció (comercial o gestió lo-
cal, centre d’atracció turístic o la zona d’activitat terciària / 
industrial més significativa). s’apunten i jerarquitzen diverses 
activitats o llocs objecte de selecció per a disposar de motius 
diferents d’orientació.

Els orígens considerats són els següents:

• LL-11
• C-12 (Balaguer)
• N-230 (Vielha)
• A-22 (Osca)
• N-II (saragossa)
• AP-2 (saragossa-Barcelona)
• N-240 (Tarragona)
• Pol. Industrial El segre
• Estació Tren
• Centre Ciutat

Com a destinació dels itineraris s’han pres diferents punts 
d’interès com són:

• N-240 (Tarragona)
• LL-11 (Barcelona)
• C-12 (Balaguer)
• N-230 (Vielha) 
• A-22 (Osca)
• N-II (saragossa)
• AP-2 (Autopista)
• Estació de l’AVE
• Hospital Arnau de Vilanova
• Universitat de Lleida
• Centre Ciutat
• Palau de Congressos de la Llotja
• La seu Vella
• Camp de Futbol municipal
• Jutjats

• Aeroport
• Pol. Industrial Els Frares
• Pol. Industrial El segre
• Estació d’autobusos

FAse 2: recollida d’informació (in situ)
Definits els itineraris tipus, el pas següent consisteix en com-
provar la senyalització actual, mitjançant la realització d’uns 
itineraris de control.

La recollida d’informació es porta a terme de forma sistemà-
tica per a cada itinerari:

•  Es circula per cada itinerari efectuant una filmació vide-
ogràfica de l’itinerari que serveix de suport per a l’anà-
lisi posterior, realitzant plans específics dels senyals 
observats que permeten ubicar-los posteriorment en 
un plànol.

•  Es visualitza l’itinerari, puntuant en cada punt de se-
nyalització els paràmetres de valoració que s’expliciten 
en l’annex.

•  Després de l’anàlisi de la filmació s’obté del vídeo una 
imatge de cadascun dels senyals per identificar casos 
específics a destacar o explicar itineraris i situacions.

D’aquesta manera, es configura una base de dades d’itine-
raris i senyals que es georeferencia sobre un plànol.

FAse 3: Valoració general de la senyalització
La metodologia d’avaluació (presa de dades) i posterior va-
loració (agregació i interpretació de resultats) es descriu a 
l’annex 1. Cada itinerari s’avalua mitjançant quatre aspec-
tes bàsics per a disposar d’una senyalització urbana d’ori-
entació de qualitat:

•  Continuïtat de l’itinerari. Es valora la pèrdua o no de 
la senyalització en els punts de decisió.

•  Comprensió. Es valora la facilitat d’interpretació per 
part de l’usuari de la destinació i si no es confon amb 
la resta de la senyalització de la ciutat.

•  Visibilitat. Es valora si els senyals són clarament visi-
bles per l’usuari.

•  manteniment. Es valora l’estat dels senyals ja sigui 
per desgast temporal com per actes vandàlics.

F1 Continuïtat de l’itinerari 40 45

F2 Comprensió 30 30

F3 Visibilitat 25 20

F4 Manteniment 5 5

TOTAL 100 100
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A més de valorar la senyalització dels itineraris de les destina-
cions escollides, s’analitza la visibilitat i estat dels senyals si-
tuats a l’itinerari que no correspongui amb les destinacions 
seleccionades.

De la mateixa manera, també es tenen en compte aspectes 
més globals sobre la senyalització de la ciutat com les indica-
cions d’aparcaments de dissuasió, l’existència de senyalitza-
ció variable, la senyalització del nom del carrer...

Dins d’aquest grup d’aspectes complementaris es destaca 
també la senyalització variable que permeti la contínua mo-
dificació d’aspectes a senyalitzar, com ara nous itineraris, 
problemes de congestió de determinades zones...

La importància d’indicar el nom dels carrers també s’ha valo-
rat positivament dins dels aspectes globals avaluats en els 
itineraris. 

b. ProtoCol de VAlorACiÓ
La valoració de la senyalització continguda en cada itinerari, 
i del conjunt dels itineraris, es porta a terme mitjançant una 
anàlisi multi-criteri que prové d’un resultat itinerari a itinera-
ri, i posteriorment d’una mitjana del conjunt d’itineraris.

La metodologia d’avaluació (presa de dades) i posterior valo-
ració (agregació i interpretació de resultats) es descriu a con-
tinuació a) Definint els aspectes bàsics generals, b) Descrivint 
el protocol específic de recopilació de la informació; c) Esta-
blint la forma de puntuar els resultats agregat de cada itine-
rari, i d) Proposant la valoració global de la senyalització se-
gons el clàssic mètode RACC de les estrelles.

a) Valoració general dels itineraris
Cada itinerari s’avalua mitjançant quatre aspectes bàsics per 
disposar d’una senyalització urbana d’orientació de qualitat:

•  Continuïtat de l’itinerari: Que no hi hagi pèrdua de la 
senyalització en els punts de decisió.

•  Comprensió: Es valora la facilitat d’interpretació per 
part de l’usuari de la destinació i si no es confon amb 
la resta de la senyalització de la ciutat.

•  Visibilitat: Es valora si els senyals són clarament visibles 
per l’usuari.

•  Manteniment: Es valora l’estat dels senyals ja sigui per 
desgast temporal o per actes vandàlics.

b) Valoració específica: paràmetres
Cada aspecte o factor bàsic es subdivideix en un conjunt de 
paràmetres que descriuen l’aspecte apuntat.

En un itinerari es detectaran diferents senyals. Cadascun dis-
posa d’una avaluació dels paràmetres específics.

FACtor 1: CoNtiNuÏtAt de l’itiNerAri uNitAts

1.1 Distància des d’on es comença a senyalitzar m

Es valora la distància entre la destinació i el primer 
senyal amb el qual ens trobem

1.2 Seguiment de l’itinerari Núm.

S’ha d’anotar el nombre de desviacions no senyalit-
zades o més d’1 km sense cap senyal. P.e.: si en una 
intersecció s’ha de girar a la dreta i no està senyalitzat

1.3 Direccionament a un aparcament pròxim SI/NO

S’anota si s’adreça al final de l’itinerari a una zona 
d’aparcament adjacent o proper a la destinació. Això 
evita trànsit d’agitació innecessari així com la pèrdua 
posterior del conductor si no troba aparcament.

1.4 Informació sobre l’estat d’ ocupació  
de l’ aparcament

SI/NO

Es valorarà positivament que els aparcaments als 
quals es dirigeixi per accedir a la destinació disposin a 
més d’informació variable sobre l’estat d’ocupació
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FACtor 2: ComPreNsiÓ uNitAts

2.1 Màxim nombre d’elements per senyal % > de 5  
plafons
% > de 6  
plafons

S’anota el nombre de senyals amb 6 o més 
plafons. Els senyals amb més de 5 plafons són de 
difícil lectura.

2.2 Distància entre senyals d’orientació % de senyals 
a més de 50m

S’indiquen els senyals situats a menys de 50 me-
tres d’un altre senyal d’orientació. La localització 
de senyals molt propers també dificulta la lectura.

2.3 Disponibilitat de pictograma % de senyals 
amb pictogra-
ma

L’existència d’un pictograma ajuda de forma 
notable a la interpretació de missatge. S’han 
d’anotar el nombre de senyals amb pictograma

2.4 Uniformitat: % de senyals 
iguals

En aquest apartat es valora que tots els senyals 
disposin del mateix tipus de caixa, mida de lletra 
i color de fons i indiquin una destinació homo-
gènia. S’han d’anotar aquells senyals que no 
tinguin les mateixes característiques que la resta 
de senyals o amb errors en la informació.

2.5 Col·locació en el grup de senyals % de senyals 
ben col·locats 

Es valora si compleix els preceptes de l’AIMP o la 
normativa corresponent relativa a la col·locació 
de l’element dins del grup de senyals. S’anotarà 
quan no es compleixi aquest criteri
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c) Valoració agregada de cada itinerari
L’agregació dels resultats dels paràmetres avaluats per tots 
els senyals continguts en un itinerari determina la valoració 
de cada itinerari, que com a màxim pot ser de 10 punts.

FACtor 1: Continuïtat de l’itinerari 40

1.1 distància des d’on es comença a senyalitzar 10

Entrada a la ciutat 10

> 3 km. 7,5

1,5-3 km 5

0,5-1-5 km 2,5

0,5-1-5 km 0

1.2 seguiment de l’itinerari 20

No hi ha cap intersecció no senyalitzada 20

Hi ha 1 ó 2 interseccions no senyalitzades  10

Hi ha més de 2 interseccions no senyalitzades 0

1.3 Adreçament a un aparcament proper 5

si 5

No 0

1.4. informació sobre l’estat d’ocupació de l’aparcament 5

si 5

No 0
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FACtor 2: Comprensió 30

2.1 màxim nombre d’elements per senyal 15

El 100% dels senyals té menys de 6 elements 15

> 80% dels senyals té menys de 6 elements o el 100% té menys de 7 elements 10

> 60% dels senyals té menys de 6 elements o el 80% té menys de 7 elements 5

> 60% dels senyals té més de 6 elements o el 80% té més de 7 elements 0

2.2 distància entre senyals d’orientació 7,5

El 100% dels senyals es situen a més de 50 metres d’altres senyals 7,5

80-100% dels senyals es situen a més de 50 metres d’altres senyals  5

Més del 80% dels senyals es situen a menys de 50 metres d’altres senyals 0

2.3 disponibilitat de pictograma 2,5

El 100% dels senyals tenen pictograma 2,5

El 80-100% dels senyals tenen pictograma 1,5

Menys del 80% dels senyals tenen pictograma o es modifica el pictograma al llarg de l’itinerari 0

2.4 uniformitat: 2,5

El 100% dels senyals són iguals 2,5

80%-100% dels senyals són iguals 1,5

Menys del 80% dels senyals són iguals 0

2.5 Col·locació en el grup de senyals 2,5

100% ben col·locats 2,5

80-100% ben col·locat 1,5

Menys del 80% estan ben col·locats 0
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FACtor 3: Visibilitat  25

3.1 Visibilitat dels senyals 15

- Es veu perfectament el 100% dels senyals 15

- Problemes de visibilitat en un 10% dels senyals 10

- Problemes de visibilitat en un 20% dels senyals 5

- Problemes de visibilitat en més d’un 20% dels senyals 0

3.2 Visibilitat del missatge 10

- El 100% dels missatges són visibles 10

- 80%-100% dels missatges són visibles  5

- Menys del 80% dels senyal són visibles 0

FACtor 4: manteniment  5

4.1 estat de les senyals 5

Tots els senyals estan en bon estat 5

Més del 80% dels senyals està en bon estat 2,5

La puntuació dels diferents elements a valorar es realitza de 
tal manera que els tres elements bàsics reuneixin el 50% de 
la puntuació:

•  Que no hi hagi possibilitat de pèrdua i que tots els punts 
de decisió estiguin correctament senyalitzats (20)

•  Que no hi hagi una superpoblació de senyals que difi-
cultin la comprensió del missatge (15)

•  Que els senyals siguin perfectament visibles (15)

Aspectes complementaris i penalitzacions de males 
pràctiques:
A més es realitza una valoració d’aspectes globals de la senya-
lització, que s’afegeix a la puntuació del conjunt dels itineraris.

La puntuació mitjana s’ajusta en funció d’altres paràmetres, 
que encara que no són imprescindibles, sí que suposen una 
millora notable del servei que se li ofereix al conductor com 
l’existència de senyalització a aparcaments de dissuasió, se-
nyalització variable, de nom de carrer o punts d’informació.

La disposició de tots elements permetria augmentar fins a 
13,5 punts la valoració global de la ciutat.

AsPeCtes ComPlemeNtAris: desCriPCiÓ  15

C.1 Adreçament a un aparcament de dissuasió 5

Es senyalitzen més de 4 aparcaments de dissuasió 5

Es senyalitzen 4 aparcaments de dissuasió 4

Es senyalitzen 2 aparcaments de dissuasió 3

Es senyalitza 1 aparcament de dissuasió 2

No es senyalitza cap aparcament de dissuasió 0

C.2 senyalització variable 5

Existeix informació variable sobre temps de viatge o 
itineraris alternatius 

5

No existeixen panells d’informació variable sobre  
temps de viatge o itineraris alternatius  

0

C.3 senyalització del nom del carrer 1,5

Existeix senyalització per a vehicles amb el nom del 
carrer 

1,5

No existeix senyalització per a vehicles amb el nom 
del carrer 

0

C.4 Punts d’informació 2

Existència de punts d’informació en el perímetre de  
zones de vianants, zones industrials o zones hoteleres 

2

Inexistència de punts d’informació en el perímetre de  
zones de vianants, zones industrials o zones hoteleres

0
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Per altra banda, també s’incorporen puntuacions negatives 
que penalitzen les males pràctiques en matèria de senyalitza-
ció d’orientació urbana com és el cas de la implementació 
conjunta d’elements públics i privats en el mateix cartell o 
grup de senyals. La puntuació pot restar 1,5 punts.

AsPeCtes mAles PrÀCtiques: desCriPCiÓ  -1,5

Existència d’elements públics i privats en el mateix 
grup de senyals 

-1,5

Inexistència d’elements públics i privats en el mateix 
grup de senyals

0

d) Valoració agregada global

La suma de puntuacions obtingudes per a cada paràmetre 
específic d’un itinerari determina la puntuació global de cada 
itinerari, que pot obtenir una nota màxima de 100 punts. 

La puntuació de cada destinació s’obté de la mitjana aritmèti-
ca de les puntuacions dels itineraris avaluats per aquella desti-
nació.

Els itineraris anteriors permeten disposar d’una visió global de 
la senyalització d’una ciutat, ja que pràcticament s’inspeccio-
na tota la xarxa viària bàsica.

La mitjana aritmètica de les puntuacions de les 21 destinaci-
ons proporciona una puntuació, que sumada amb els aspec-
tes complementaris avaluats, dóna com a resultat la nota glo-
bal RACC de la ciutat de Lleida, també establerta dins del rang 
màxim de 100 punts.

La nota final es trasllada a l’escala qualitativa de colors que 
utilitza el RACC segons la relació següent.

Puntuació Estrelles

De 0 a 20 punts ★

Més de 20 a 50 punts ★ ★

Més de 50 a 70 punts ★ ★ ★

Més de 70 a 90 punts ★ ★ ★ ★ 

Més de 90 a 100 punts ★ ★ ★ ★ ★

AsPeCtes ComPlemeNtAris: 
PuNtuACiÓ  

C.1 Adreçament a un 
aparcament de dissuasió

% d’accessos 
amb aparcaments 

de dissuasió 
senyalitzats 

Es considera positiu que es 
senyalitzi un aparcament de 
dissuasió combinat amb el 
transport públic. D’aquesta manera 
s’evita la circulació de vehicles pel 
centre de les ciutats. Es quantifica 
el nombre d’accessos en què hi 
ha un aparcament de dissuasió 
senyalitzat. 

C.2 senyalització variable si/No 

s’analitzarà si s’ofereix una 
informació addicional sobre temps 
de viatge o itineraris alternatius.

C.3 distinció entre elements 
d’interès públic i privat

si/No 

Es considera bastant clarificador 
per al conductor que els elements 
d’interès privat com hotels disposin 
de suports específics.

C.4 senyalització del nom del 
carrer

si/No 

La localització d’un cartell amb la 
indicació del carrer en el conjunt 
del senyal permet orientar l’usuari 
sobre el lloc on està situat. 
s’anotarà quan es disposi d’aquest 
element. Algunes ciutats disposen 
d’una senyalització específica per a 
conductors que indica el nom del 
carrer a la xarxa viària bàsica.

C.5 Punts d’informació si/No 

En els punts d’accés a zones de 
vianants, zones industrials, zones 
hoteleres són recomanables punts 
de parada en què el conductor 
pugui informar d’on està situat i on 
es localitzen els hotels, establiments 
comercials ...
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N-240

Annex 2 - PlÀNols (1) 

(1) No figuren els plànols de la C-12 ni dels Jutjats donat que no s›ha trobat cap senyal als itineraris prefixats.
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ll-11
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N-230
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A-22
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N-ii
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AP-2
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HosPitAl ArNAu de VilANoVA
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uNiVersitAt de lleidA



SENYALITZACIÓ URBANA D’ORIENTACIÓ A LLEIDA 63

CeNtre CiutAt
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lA seu VellA
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CAmP de Futbol muNiCiPAl
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PAlAu de CoNGressos-lA llotjA
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Pol. iNdustriAl FrAres



68 SENYALITZACIÓ URBANA D’ORIENTACIÓ A LLEIDA

Pol. iNdustriAl el seGre
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AeroPort
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estACiÓ d’Autobusos
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estACiÓ AVe
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