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1.-INTRODUCCIÓ I OBJECTE DE L’ESTUDI. 
 
1.1.-INTRODUCCIÓ. 

 
En l’actualitat, la mobilitat s’institueix com un dret humà. Per tant, es necessari realitzar 
estudis, com és aquest cas, que reflexin la situació real dels medis de transport col·lectius 
com es la xarxa de Metro.  
 
La introducció de criteris d'accessibilitat en el transport, permet que les persones amb 
mobilitat reduïda, puguin fer-ne ús. D'aquesta manera, es fomenta la seva plena 
integració social ja que la mobilitat es essencial pel desenvolupament i equiparació 
d’oportunitats. A més, la mobilitat es l’instrument bàsic pel desenvolupament i el 
funcionament d’una ciutat.  
 
Si ens centrem en el cas de Barcelona, veiem que el transport públic de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (metro i bus) ha crescut notablement en els darrers anys. 
Gràcies a les mesures adoptades com ara la Integració tarifària, l’any 2001, es transporta 
un 20% més de viatgers (s’ha passat de 755 milions de viatges al 2001 a 911 milions de 
viatges al 2006). 
 
Per consolidar aquesta demanda creixent i per respondre a les noves necessitats, cal 
ampliar i millorar el servei del transport públic de forma continuada, i avançar cap a un 
model de mobilitat més sostenible.  
 
Amb aquest objectiu, les administracions fan un important esforç pressupostari: les 
aportacions públiques destinades a finançar el funcionament del transport públic han 
augmentat més d’un 56% entre els anys 2002 i 2006 (s’ha passat de 333 M€ a 520 M€ 
anuals).  
 
L’execució del conveni d’infrastructures, amb 633 M€, juntament amb les actuacions 
que du a terme la Generalitat a càrrec dels seus pressupostos, suposa també un increment 
d’inversió en l’ampliació i millora de la xarxa ferroviària.  
 
A més l’ATM va aprovar un Pla d’actuació l’any 2006 per reforçar i millorar el servei 
tant a la xarxa de Metro com a la d’autobús de Barcelona i de l’Àrea Metropolitana.    
 
El Pla d’actuació a la xarxa de metro s’orienta a millorar la seguretat, l’accessibilitat, el 
confort i la freqüència de pas. De manera que s’intentarà incrementar l’oferta de metro 
un 13%.  
 
Acord amb aquestes premisses Barcelona va fixar coma a objectiu convertir la ciutat en 
un lloc adaptat a tots els ciutadans, eliminant barreres de la via pública, dels edificis 
municipals i dels transports públics. Això es va concretar en el Pla d’Accessibilitat 
aprovat  pel Ple de l’Ajuntament el desembre de 1995.  
 
En referència al Pla d’Accessibilitat, aquests inclou, entre d’altres punts, l’adaptació de 
les estacions de la xarxa de Metro de Barcelona que correspon a la Generalitat i 
l’Administració General de l’Estat a través dels convenis d’Infrastructures.   
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1.2.-OBJECTE. 
 
L’idea fonamental d’aquest treball és analitzar les mides viables que milloren 
l’accessibilitat a una xarxa de Metro. 
  
Es crea un sistema d’avaluació i puntuació de les barreres existents en el metro i les 
solucions a adoptar per la seva accessibilitat. Aquests sistema ens permet arribar d’una 
manera sistemàtica, objectiva i senzilla  a una classificació indicadora del nivell 
d’accessibilitat. Aquesta classificació ens ajudarà a  conèixer quines són les necessitats 
actuals del sistema i alhora identificar les mesures de més prioritat.  La formulació 
resultant es pot aplicar a qualsevol estació, línia o xarxa de metro obtenint en cada cas la 
classificació corresponent en termes d’accessibilitat.  
 
Finalment s’aplica l’estudi realitzat en el cas particular de la Xarxa de Metro de 
Barcelona. Es fa doncs una valoració objectiva de la situació real del Metro de 
Barcelona. Per tant, es tracta d’analitzar i avaluar les diferents classes de barreres que té 
la xarxa i classificar-la segons el seu nivell d’accessibilitat.  
 
S’ha d’aclarir que el terme “persones amb mobilitat reduïda” (PMR’s)  ens referim a 
aquelles persones que per una o altre causa tenen problemes amb la seva mobilitat i 
comunicació, ja sigui de manera permanent o temporal. Comprèn no tant sols als 
minusvàlids o persones amb algun tipus de discapacitat física, psíquica o sensorial, sinó 
també a aquelles persones que per accident o malaltia, es troben durant alguna fase de la 
seva vida en situació de minusvalia, a les dones embarassades, als nens petis, a persones 
amb cotxets, amb bosses, a més del nombrós grup de persones major d’edat, els reflexes 
i capacitat de resposta del quals es insuficient per regla general. També cal afegir 
persones que no tenen problemes físics de desplaçament però sí per captar missatges 
informatius i de senyalització com les persones analfabetes i estrangeres. I finalment cal 
incloure les persones que pateixen malalties com l’artritis o malalties musculars o 
reumàtiques i a les persones obeses.  
 
Resumint molt breument el conjunt d’aquest estudi, trobarem tres grans blocs principals: 
 
1- La identificació de barreres existents en el metro i les solucions a adoptar per la seva 
 accessibilitat. 
2- L’avaluació i puntuació d’aquestes barreres de manera que es pugui realitzar una 
 classificació segons el nivell d’accessibilitat.  
3- Conseqüències que poden produir-se com a resultat del millorament d’accessibilitat i 
 en concret al metro de Barcelona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


