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CATÀLEG OFICIAL DELS SENYALS DE CIRCULACIÓ I MARQUES VIÀRIES

I. Senyals de perill

I.1a I.1b I.1c

Canvi de rasant Canvi de rasant Canvi de rasant

I.2 I.3 I.4

Corba aïllada perillosa a la
dreta

Corba aïllada perillosa a
l'esquerra

Corbes perilloses, la primera a
l'esquerra

I.5 I.6 I.7

Corbes perilloses, la primera a
la dreta

Encreuament normal Pas a nivell amb barreres

I.8 I.9 I.10

Pas a nivell sense barreres Situació de pas a nivell sense
barreres

Situació de pas a nivell sense
barreres (doble via)

I.11a I.11b I.12a

Descens perillós amb
indicació del pendent en tant

per cent

Ascens perillós amb indicació
del pendent en tant per cent

Pas estret
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I.12b I.12c I.13

Estretall de la calçada per la
dreta

Estretall de la calçada per
l'esquerra

Pont mòbil

I.14 I.15 I.16

Obres Calçada lliscant Pas per a vianants

I.17 I.18a I.18b

Nens Animals en ramat Animals lliures
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I.19 I.20 I.21

Encreuament amb prioritat Doble circulació Perill indefinit

I.22 I.23 I.24a

Situació de perill Cediu el pas Incorporació per la dreta
d'una carretera no preferent

I.24b I.24c I.24d

Incorporació per l'esquerra
d'una carretera no preferent

Entroncament, incorporació
per l'esquerra d'una carretera

no preferent

Entroncament, incorporació
per la dreta d'una carretera no

preferent

I.25 I.26 I.27

Intersecció amb circulació
giratòria

Encreuament regulat per
semàfor

Vol rasant

I.28 I.29 I.30

Vent transversal Projecció de graveta Esllavissada

I.31 I.32a I.32b
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Ciclistes Proximitat d'un pas a nivell o
pont mòbil (costat dret)

Aproximació a un pas a nivell
o pont mòbil (costat dret)

I.32c I.32d I.32e

Atansament d'un pas a nivell
o pont mòbil (costat dret)

Proximitat d'un pas a nivell o
pont mòbil (costat esquerre)

Aproximació a un pas a nivell
o pont mòbil (costat esquerre)

I.32f I.33 I.34

Atansament d'un pas a nivell
o pont mòbil (costat esquerre)

Encreuament de tramvia Graó lateral

I.35 I.36 I.37

Moll Congestió Obstrucció a la calçada per
vehicle motoritzat

I.38 I.39 I.40

Visibilitat reduïda Paviment lliscant per gel o
neu Proximitat de barrera
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II. Senyals preceptius

a) De prohibició
II.A.1 II.A.2 II.A.3a

Circulació prohibida Direcció prohibida Prohibit girar a la dreta

II.A.3b II.A.3c II.A.3d

Prohibit girar a l'esquerra Prohibit girar a la dreta i a
l'esquerra

Volta prohibida

II.A.4a II.A.4b II.A.5a

Avançament prohibit Avançament prohibit per als
camions

Circulació prohibida a tots els
vehicles automòbils excepte

motos sense sidecar

II.A.5b II.A.5c II.A.5d

Circulació prohibida a motos
sense sidecar

Circulació prohibida a tota
classe de vehicles

Circulació prohibida per als
camions

II.A.5e II.A.5f II.A.5g

Entrada prohibida a vehicles
de motor amb remolc, que no

sigui un semiremolc o un
remolc d'un sol eix

Circulació prohibida per a
bicicletes

Circulació prohibida per als
vehicles de tracció animal
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II.A.5h II.A.5i II.A.5j

Circulació prohibida per a
animals de muntura

Circulació prohibida per a
vianants

Circulació prohibida per a
vehicles amb cadenes

II.A.5k II.A.6 II.A.7

Circulació prohibida per a
vehicles agrícoles

Amplada limitada Altura limitada

II.A.8a II.A.8b II.A.9

Limitació de pes total Limitació de pes total per a
vehicles de transport de

mercaderies i vehicles anàlegs

Pes limitat per eix

II.A.10 II.A.11 II.A.12

Llargada limitada Llargada limitada Velocitat limitada

II.A.13 II.A.14 II.A.15

Separació mínima Circulació prohibida a
vehicles que transportin

matèries
perilloses

Circulació prohibida a
vehicles que transportin
matèries explosives o

inflamables
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II.A.16 II.A.17a II.A.17b

Circulació prohibida a
vehicles que transportin

matèries contaminants de
l'aigua

Fi de prohibició d'avançament Fi de prohibició d'avançament
per a camions

II.A.17c II.A.17d II.A.17e

Fi de limitació de velocitat Fi de prohibició d'utilitzar
senyals acústics

Fi de limitació

II.A.18a II.A.18b II.A.19

Parada a la intersecció Parada a la intersecció Parada obligatòria

II.A.20a II.A.20b II.A.20c

Estacionament prohibit Estacionament prohibit a la
dreta

Estacionament prohibit a
l'esquerra

II.A.20d II.A.20e II.A.20f

Estacionament prohibit a dreta
i esquerra

Estacionament reservat als
autobusos

Estacionament reservat a les
ambulàncies

II.A.20g II.A.20h II.A.20i
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Estacionament prohibit a
camions i autobusos

Estacionament prohibit a 20 m
del senyal

Estacionament prohibit la
primera quinzena

II.A.20j II.A.20k II.A.20l

Estacionament prohibit la
segona quinzena

Hores del dia en què és
prohibit l'estacionament

Durada màxima de
l'estacionament

II.A.20m II.A.20n II.A.21

Prohibit estacionar els dies
parells

Prohibit estacionar els dies
imparells

Parada prohibida

II.A.22 II.A.23 II.A.24

Zona d'estacionament amb
durada limitada

Fi de zona d'estacionament
amb durada limitada

Prohibit fer ús dels senyals
acústics

II.A.25

Prioritat a la direcció contrària
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b) D'obligació
II.B.1a II.B.1b II.B.1c

Direcció obligatòria Direcció obligatòria Direcció obligatòria

II.B.1d II.B.2 II.B.3a

Direcció obligatòria Pas obligatori Úniques direccions permeses

II.B.3b II.B.3c II.B.4

Úniques direccions permeses Úniques direccions permeses Gir obligatori

II.B.5 II.B.6 II.B.7

Calçada obligatòria per a
automòbils, llevat de les

motocicletes sense sidecar

Calçada obligatòria per a
motocicletes de 2 rodes sense

sidecar

Calçada obligatòria per a
camions

II.B.8 II.B.9 II.B.10

Calçada obligatòria per a
ciclistes

Calçada obligatòria per a
vehicles de tracció animal

Calçada obligatòria per a
animals de muntura

II.B.11 II.B.12 II.B.13
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Calçada obligatòria per a
vianants

Ús obligatori de cadenes o
equipaments especials

Velocitat mínima obligatòria

II.B.14 II.B.15 II.B.16

Fi de velocitat mínima
obligatòria

Llum d'encreuament obligatori Calçada per a vehicles que
transportin mercaderies

perilloses

II.B.17 II.B.18 II.B.19

Calçada per a vehicles que
transportin productes

contaminants de l'aigua

Calçada per a vehicles que
transportin mercaderies
explosives o inflamables

Ús obligatori del cinturó de
seguretat
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a) D'indicació
III.1a III.1b III.2

Estacionament Estacionament per a usuaris
d'autobús

Hospital

III.3a III.3b III.4

Lloc de socors Base d'ambulància Taller de reparacions

III.5a III.5b III.6a

Telèfon Telèfon de socors Estació de subministrament de
carburants

III.6b III.7 III.8

Estació de subministrament de
carburants amb i sense plom

Taller de reparació i
subministrament de

carburants

Parada de taxi

III.9 III.9a III.10 III.11

Parada d'autobús Parada de tramvia Prioritat
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III.12 III.13 III.14

Fi de prioritat Prioritat en pas estret Fi de doble sentit de
circulació, via lliure

III.15a III.15b III.16a

Autopista Fi d'autopista Autovia

III.16b III.17a III.17b

Fi d'autovia Via ràpida Fi de via ràpida
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III.18 III.19 III.20

Via per a automòbils Fi de via per a automòbils Carril per a vehicles lents

III.21 III.22 III.23

Situació d'un pas de vianants Circulació paral·lela Fi de circulació paral·lela

III.24 III.25 III.26a

Volta permesa Canvi de sentit a diferent
nivell

Aproximació a una sortida
(100 m)

III.26b III.26c III.27

Aproximació a una sortida
(200 m)

Aproximació a una sortida
(300 m)

Direcció per corba

III.28a III.28b III.25c

Carretera tallada Carretera tallada Carretera tallada
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III.28d III.29 III.30a

Carretera tallada Zona de frenada d'emergència Carril tancat a la circulació

III.30b III.30c III.31a

Carril tancat a la circulació Carril tancat a la circulació Pas d'un a dos carrils de
circulació

III.31b III.31c III.31d

Pas de dos a tres carrils de
circulació

Pas d'un a dos carrils de
circulació amb especificació

de
la velocitat màxima en cada

un

Pas de dos a tres carrils de
circulació amb especificació

de
la velocitat màxima en cada

un

III.32a III.32b III.32c

Carrils obligatoris per a trànsit
lent i reservats per a trànsit

ràpid

Carrils obligatoris per a trànsit
lent i reservats per a trànsit

ràpid

Carrils obligatoris per a trànsit
lent i reservats per a trànsit

ràpid

III.32d III.32e III.33a

Carrils obligatoris per a trànsit
lent i reservats per a trànsit

ràpid

Carrils obligatoris per a trànsit
lent i reservats per a trànsit

ràpid

Bifurcació a l'esquerra en una
calçada de dos carrils



15

III.33b III.33c III.33d

Bifurcació a la dreta en una
calçada de dos carrils

Bifurcació a l'esquerra en una
calçada de tres carrils

Bifurcació a la dreta en una
calçada de tres carrils

III.33e III.33f III.33g

Bifurcació a l'esquerra en una
calçada de quatre carrils

Bifurcació a la dreta en una
calçada de quatre carrils

Bifurcació en una calçada de
quatre carrils

III.34 III.35 III.36a

Fletxes de preselecció de
carrils

Itinerari a seguir per efectuar
el
gir

Pas superior per a vianants

III.36b III.37 III.38

Pas inferior per a vianants Velocitat màxima aconsellable Fi de velocitat màxima
aconsellable

III.39 III.40 III.41

Interval aconsellable de
velocitat

Fi d'interval aconsellable de
velocitat

Fi d'obligació d'enllumenat
d'encreuament i possibilitat de

prescindir-ne si les
circumstàncies de visibilitat no

l'imposen
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III.42 III.43 III.44

Prohibició d'entrar a
l'encreuament quan hi ha risc

de quedar immobilitzat al
centre i impedir el pas

transversal dels vehicles

Túnel Fi de túnel

III.45 III.46 III.47

Hotel o motel Restaurant Cafeteria

III.48 III.49 III.50

Terreny per a tendes o
caravanes

Terreny per a caravanes Càmping

III.51 III.52 III.53

Font d'aigua potable o no
potable

Berenador Punt de sortida per a
excursions

a peu

III.54 III.55 III.56

Lloc pintoresc Carril reservat per a autobusos Parc nacional
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III.57 III.58 III.59

Monument nacional Servei d'inspecció tècnica de
vehicles

Alberg juvenil

III.60 III.61 III.62

Vedat de pesca Pesca Tren

III.63 III.64 III.65

Autobús Aeroport Heliport

III.66 III.67 III.68

Parc Museu Castell

III.69 III.70 III.71

Camp de futbol Poliesportiu Bicicletes
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III.72 III.73 III.74

Teatre Parc d'atraccions Telefèric

III.75 III.76 III.77

Funicular Zona per a vianants Presència de nens

III.78 III.79 III.80

Cementiri Zona industrial Hipermercat

III.81 III.82 III.83

Lloguer de cotxes Rentat de cotxes Centre de la vila

III.84 III.85 III.86

Farmàcia Glaç o neu Lavabos
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III.87 III.88 III.89

Sortida Carretera amb vorera
d'emergència

Carretera sense vorera
d'emergència

III.90 III.91 III.92

Població Centre d'informació turística Horari de serveis religiosos

III.93 III.94 III.95

Senyal genèric per a qualsevol
altre servei, que s'inscriu al

requadre blanc

Àrea de descans Estacionament amb
parquímetre

III.96 III.97 III.98

Zona d'estacionament amb
parquímetre

Freqüències de ràdio Perill d'incendi

III.99a III.99b III.99c III.99d

Transitabilitat en tram
o port de muntanya

Indicacions del
pannell 1

Indicacions del
pannell 2

Indicacions del
pannell 3
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III.100 III.101a III.101b

Limitacions de velocitat Entrada a Andorra Confirmació de país
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b) D'orientació
1 2 3

Cartell croquis Fletxa de direcció Confirmació de ruta

4 5 6

Direcció d'interès general Direcció d'interès comercial Informació d'àmbit comunal
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c) De localització
a a a

Entrada a població Entrada a població Sortida de població

a b b

Sortida de població Fita quilomètrica en carretera
general

Fita quilomètrica en carretera
secundària



23

d) Indicadors complementaris
a b c

Distància de l'inici del perill o
prescripció Longitud de tram perillós Franja horària

d e f

Recordatori Parada obligatòria a 150 m Negació de prioritat

g

Itinerari amb prioritat



24

e) Senyalització de vehicles
a b c

Precaució per vehicle amb
remolc

Precaució per vehicle lent Vehicle autoritzat per
sobrepassar el pes o les
dimensions màximes

d e e

Vehicle que transporta
matèries inflamables o

perilloses

Vehicle de llargada superior a
12 metres

Vehicle de llargada superior a
12 metres

f g h

Vehicle amb càrregues que
sobresurten

Transport de mercaderies
perilloses

Transport escolar

i j k

A 
PERMÍS J 

Conductor novell Vehicle d'autoescola Conductor permís J
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a) Marques viàries.

LÍNIES DISCONTÍNUES QUE DELIMITEN LA SEPARACIÓ DE CARRILS

LÍNIES DOBLES DISCONTÍNUES QUE DELIMITEN LA SEPARACIÓ DE CARRILS
REVERSIBLES

LÍNIES LONGITUDINALS ADOSSADES

LÍNIES TRANSVERSALS
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LÍNIA DE PARADA OBLIGATÒRIA

INTERSECCIÓ AMB UNA CARRETERA PREFERENT
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PASSOS PER A VIANANTS PASSOS O CARRILS PER A CICLISTES
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CALÇADA DE TRES CARRILS AMB DOBLE
SENTIT DE CIRCULACIÓ

CALÇADA DE DOS CARRILS AMB UN SOL
SENTIT DE CIRCULACIÓ
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CALÇADA DE TRES CARRILS, DELS QUALS
EL CENTRAL ÉS REVERSIBLE

CALÇADA DE QUATRE CARRILS AMB
DOBLE SENTIT DE CIRCULACIÓ
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LÍNIA I FLETXES DE PRESELECCIÓ
FLETXES DE RETORN AL CARRIL DE LA

DRETA. CALÇADA DE 2 CARRILS
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FLETXES DE RETORN AL
CARRIL DE LA DRETA
(calçada de 2 carrils) CALÇADA DE 3 CARRILS

CARRIL ESPECIAL
D'ACCELERACIÓ I

DESACCELERACIÓ, PER
INCORPORAR-SE O SORTIR

D'UN CARRIL

SENYALITZACIÓ PER DELIMITAR ZONES D'ESTACIONAMENT
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LÍNIES OBLIQÜES

TRIANGLE INDICADOR DE
PROXIMITAT A UNA

CARRETERA PREFERENT

ZONA DE PARADA I ESTACIONAMENT PROHIBITS
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PARADA D'AUTOBUSOS

LÍNIES  VERDES I BLAVES

LÍNIES GROGUES EN FORMA DE QUADRICULA

Prohibició d'entrar a l'encreuament si hi ha la possibilitat de quedar immobilitzat
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b) Semàfors.
1.1 1.2 1.2

Vianant immòbil o semàfor en
vermell (no es pot començar a

creuar)

Vianant en marxa o semàfor
en verd (es pot començar a

creuar)

Vianant en marxa o semàfor
en verd intermitent (s'ha

d'acabar de creuar)

2.1.1

Prohibició temporal de pas: no passar el
semàfor o la línia de detenció, si n'hi ha. Si el
semàfor és dins d'un encreuament, no
internar-s'hi.

2.1.2.

Prohibició temporal de pas: abans de pas a
nivell, entrada a pont mòbil o a pontó
transbordador, als voltants d'una sortida de
vehicles de bombers o per aproximació
d'aeronaus a baixa altura.

2.2.1

Detenció (llevat que no es pugui fer en
condicions de seguretat en encendre's).

2.2.2

Precaució.

2.3

Permès el pas (excepte per raons d'afluència
de circulació).
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2.4.1

És vàlid el significat del llum de fons pel
moviment indicat per la fletxa.

2.4.2

Es pot seguir en la direcció i el sentit de la
fletxa. Obliga a seguir si el carril que indica la
fletxa està reservat exclusivament per a
aquesta direcció i aquest sentit. En qualsevol
cas, precaució.

3.1.
Prohibició d'ocupar el carril senyalitzat. Si s'hi
és quan s'encén, obligació de deixar-lo tant
bon punt sigui compatible amb la seguretat.

3.2.
Circular pel carril senyalitzat, sense perjudici de
respectar altres senyals que l'afectin.
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c) Senyals dels agents de circulació

Via lliure Stop

Parar tocant la vora Parar tocant la vora Stop

d) Senyals temporals d'obres o obstacles
IV.1. Bandera

vermella
IV.2. Barreres

Bandera Exemple 1 Exemple 2 Exemple 3

IV.3. Senyalització de posició de límits o obstacles

Con Piquets Balises Sac reflectant

IV.4. Pannells per a indicacions diverses

Exemple 1 Exemple 2 Exemple 3
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Exemple 4

1. Fons vermell fosc i lletres blanques
2. Fons groc clar i lletres negres
3. Fons groc clar i lletres negres
4. Fons blanc i lletres negres

IV.5. Senyal de posició d'una desviació o d'un estrenyiment
temporal

Exemple 1 Exemple 2 Exemple 3

IV.6. Senyals per regular manualment la
 circulació

IV.7. Llums fixos o intermitents de color
groc

Via lliure Parada Exemple 1 Exemple 2

IV.8. Garlandes de delimitació d'obres

Exemple 1 Exemple 2

IV.9 Pannells de presenyalització de desviaments

Desviació obligatòria per obres Desviació obligatòria per obres
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Desviació d'un carril per la
calçada oposada

Desviació d'un carril per la
calçada oposada i

manteniment
de l'altre per obres

Desviament de dos carrils per
la calçada oposada

e) Pannells lluminosos d'informació alternativa

Senyal lluminós Pannell lluminós Pannells mixtos

f) Senyalització vertical de vies i complements

Barra fixa per limitar l'alçada Plaques flexibles per limitar
l'alçada

Balisa divergent

Balisa flexible Delimitador per a baranes Separador de vies
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Pals de senyalització de neu Balises de límit de plataforma
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CATÀLEG OFICIAL DE PLAQUES DE MATRÍCULA I
DISTINTIUS DEL PRINCIPAT D'ANDORRA

Vehicles normals Motocicletes Temporal per a vehicles
normals

Temporal per a ciclomotors i
motocicletes

Vehicles antics I Vehicles antics II

Cos diplomàtic Cap missió diplomàtica Administratius i tècnics
d'ambaixades

Cos consular Vehicles en proves
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Ciclomotors Motos de neu Vehicles especials

Distintiu de nacionalitat Distintiu de nacionalitat específic per a
ciclomotors i motocicletes




