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3.- DEFINICIÓ I IDENTIFICACIÓ DE LA TIPOLOGIA DE                    
BARRERES EN LA INFRASTRUCTURA DEL METRO.  

 SITUACIÓ   ACTUAL  I ESTUDI DE NECESSITATS. 
 
3.1.-BARRERES EN LA INFRAESTRUCTURA.  
 

Quant parlem d’infrastructura ens referim a tots els elements que formen part de 
l’estructura d’una estació de metro. Des de l’accés, el vestíbul, els passadissos i les 
andanes fins els elements com són les escales mecàniques, els ascensors i el mobiliari.  
 
Per avaluar la infrastructura d’una estació qualsevol de metro es realitza de manera 
sistemàtica, seguint el recorregut de l’usuari de Metro, des de l’accés fins a arribar a la 
plataforma o andanes.  

 
3.1.1.-DEFINICIÓ I IDENTIFICACIÓ DE LA TIPOLOGIA DE BARRERES EN EL   
ACCÉS AL METRO. 

 
Es procedirà a definir i a identificar de manera ordenada els diferents tipus de barreres 
que existeixen en el moment d’accedir al Metro i per transitar dins les seves 
instal·lacions d’us públic.  
 
Els elements principals que avaluem alhora d’accedir al Metro són: l’accés exterior,  les 
escales fixes, les escales mecàniques i els ascensors.  
 
En aquest apartat incloem la definició i identificació de cada tipus de barrera de la xarxa 
del Metro, i les plasmarem de manera sinòptica. 
 
Tot seguit es mostra en forma de taula les diferents barreres que trobem en la 
infrastructura: 
 

       Taula 4. Barreres d’accessibilitat en el accés exterior.  
ACCÉS EXTERIOR 

Existència de Graons tant en l’accés com per accedir al vestíbul. 
Pannells informatius ubicats en l’accés exterior. 

Il·luminació de l’accés. 
Paviments diferenciadors tant en l’accés exterior, com en els trams finals d’escales.  

Exposició a les inclemències meteorològiques. 

 
       Taula 5. Barreres d’accessibilitat en les escales fixes.  

ESCALES FIXES  

Existència de replans horitzontals o zones de descans en trams llargs d’escales fixes. 
Graons amb superfície antilliscant. 

Dimensió i forma dels graons. Graons amb escassa dimensió de la empremta o amb 
dimensió excessiva del tabic, o desproporció d’una envers l’altre.  
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       Taula 6. Existència d’ascensors.  
ASCENSORS 

 Existència d’ascensors entre el nivell del carrer i el nivell vestíbul. 

 
Les escales mecàniques ofereixen dificultats a aquelles persones amb reflexes limitats o 
amb algun tipus d’inferioritat física. Els elements a tenir en compte són:  

       
       Taula 7. Barreres d’accessibilitat en les escales mecàniques.  

ESCALES MECÀNIQUES 

Preveure la possibilitar d’alineació de tres graons per facilitar l’embarcament i d’uns 
altres tres al final per proporcionar seguretat en la sortida. 

Franges de paviment rugós especial i de color fort que avisi a les persones invidents 
o amb dificultats de visió de la presencia d’escales mecàniques. 
 
 
3.1.2.-DEFINICIÓ I IDENTIFICACIÓ DE LA TIPOLOGIA DE BARRERES EN EL   
VESTÍBUL DEL METRO. 

       
       Taula 8. Barreres d’accessibilitat en el vestíbul.  

VESTÍBUL 

Distribució, amplitud vestíbul. 

Portes d’entrada al vestíbul. 

Falta de franges de paviment rugós especial per guiar a les persones invidents o amb 
dificultats de visió de la distribució del vestíbul.  
Dispositius i elements d’orientació, per mitjà de referències, per persones cegues i/o 
amb poca visibilitat, com podrien ser plaques amb relleus que descrivissin la 
distribució de l’espai, franges encaminadores de paviment rugós, etc. 
 Il·luminació. Adaptació gradual entre la llum natural exterior i l’artificial interior, la 
falta provoca l’efecte anomenat cortina.  

 Pannells informatius (dimensions i situació).  

 
 

3.1.3.-DEFINICIÓ I IDENTIFICACIÓ DE LA TIPOLOGIA DE BARRERES EN ELS 
PASSADISSOS/CORREDORS DEL METRO. 

       
       Taula 9. Barreres d’accessibilitat en els passadissos.   

PASSADISSOS 

Il·luminació general 

Elements d’encaminament com poden ser els passamans. Aquests normalment es 
col·loquen a ambdós costats del passadís, preferentment encastats o acabats en corba 
al empotrar-se en el parament. 
Zones de descans en els corredors llargs. 

Senyalització en les interseccions, distribucions, etc. 

Visibilitat en els encreuaments amb altres passadissos, en els canvis bruscs de 
direcció o en la incorporació als recintes de distribució, donat que les cantonades no 
estan axaflanades.  
El tipus de paviment. 

La presencia de desnivells aïllats.  
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Les escales fixes amb les barreres que ja em apuntat en l’apartat d’accessos. 

Les escales mecàniques amb les barreres assenyalades en l’apartat d’accessos. 

 
3.1.4.- DEFINICIÓ I IDENTIFICACIÓ DE LA TIPOLOGIA DE BARRERES EN LES 
ANDANES/PLATAFORMES DEL METRO. 

     
       Taula 10. Barreres d’accessibilitat en les andanes.  

ANDANES/PLATAFORMES 

Existència de rampes per accedir als cotxes.  

Banda senyalitzadora final i límit andana. 

Mobiliari del metro com papereres i bancs que sobresurten en lloc d’estar empotrats 
en elles per tal d’aconseguir una superfície lliura i d’evitar entrebancs. 
 Mobiliari del metro com ara els bancs especials (+alts), amb agafadors especials per 
a PMR’s .  

Paviment antilliscant. 

Encaminaments que condueixi les persones invidents fins segons quins espais 
destinats a PMR’s com poden ser les rampes, escales mecàniques, etc. 
Il·luminació general. 

Les escales fixes amb les barreres que ja em apuntat en l’apartat d’accessos. 

Les escales mecàniques amb les barreres assenyalades en l’apartat d’accessos. 

L’existència d’ascensors de vestíbul a andana. 

 
 

3.2.- SITUACIÓ ACTUAL I ESTUDI DE NECESSITATS DELS ELEMENTS DE  
 LA INFRAESTRUCTURA DEL METRO DE BARCELONA. 

 
OBJECTIU: 
 
Anàlisi de forma general del Metro de Barcelona. Es parteixen de las bases establertes 
anteriorment.   
 
CONTINGUT: 
 
Considerant l’estació de Metro com un tot i analitzant els sistemes d’accés de que 
disposa fins el nivell de la plataforma, els poden reduir a dos tipus, com poden ser els 
desplaçaments horitzontals i els verticals.  
 
Respecte els desplaçaments horitzontals, només existeixen el passadissos i corredors. Pel 
que fa als desplaçaments verticals, tenim escales fixes, mecàniques, rampes i ascensors. 
 
Cal diferenciar, sense entrar en la tipologia d’estacions, doncs aquest tema es tractarà 
més endavant, entre estacions que pertanyen a una sola línia i aquelles nomenades com 
Estacions de Correspondència. Essencialment, els sistemes d’accés a la plataforma és el 
mateix en ambdós casos, es a dir: escales fixes i mòbils, passadissos i en alguns casos 
ascensors. Val a dir, que el nombre d’unitats és òbviament superior i la distribució més 
complexa en les estacions de correspondència.  
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En els accessos exteriors es detecta de forma generalitzada l’existència de graons entre 
el nivell del carrer i el de la plataforma d’accés al Metro. Això es degut a que tret de 
contades ocasions ambdós nivells no estan anivellats. També s’ha de dir que moltes 
vegades es difícil accedir als pannells informatius exteriors donat que el seu  accés queda 
bloquejat per objectes de la via pública, com poden ser les motos mal aparcades sobre la 
vorera. En algunes estacions es detecta una il·luminació nocturna deficient. També es 
detecta la manca de paviment rugós i de colors contrastats al voltant de l’accés per avisar 
a les persones invidents de la presencia d’escales i el seu final.  
 
Bona part de les escales fixes existents són antigues i tenen una manca de replans 
horitzontals o de zones de descans, tema important sobretot en trams llargs d’escales. Si 
ens fixem en els graons de les escales antigues molts tenen una escassa dimensió de la 
empremta i una dimensió excessiva del tabic.  

  
Es detecta una absència generalitzada de rampes d’accés entre el nivell del carrer i el 
primer nivell subterrani. 
 
Es detecta una falta d’ascensors que comuniquin el nivell del carrer amb els nivells del 
vestíbul i de les andanes. 
 
En quant a les escales mecàniques les antigues tenen una iniciació sobtada, sense 
preveure la possibilitar d’alineació de tres graons per facilitar l’embarcament i d’uns 
altres tres al final fet que proporcionar seguretat en la sortida. Les escales mecàniques 
noves que es col·loquen sí incorporen aquest sistema. També hi ha una falta de franges 
de paviment rugós especial i de color fort que avisi a les persones invidents o amb 
dificultats de visió de la presencia d’escales mecàniques.  

 
En quant als vestíbuls val a dir que hi ha estacions on les portes d’entrada al vestíbul són 
estretes i difícils d’obrir. Hi ha estacions que no hi ha cap tipus d’orientació, per mitjà de 
referències, per persones cegues i/o amb poca visibilitat, com podrien ser plaques amb 
relleus que descrivissin la distribució de l’espai, franges encaminadores de paviment 
rugós, etc. També es detecta en algunes estacions poca intensitat lluminosa. No hi ha una 
adaptació gradual entre la llum natural exterior i l’artificial interior, el que provoca 
l’efecte anomenat cortina. En quant als pannells informatius són petits i amb lletra 
reduïda, i de vegades estan situats en llocs poc visibles i poc il·luminats.  
 
En referència als corredors es manifesta  una manca de passamans generalitzada, falta de 
zones de descans en els corredors llargs, una disminució de la visibilitat en els 
encreuaments amb altres passadissos, en els canvis bruscs de direcció o en la 
incorporació als recintes de distribució, donat que les cantonades no estan axaflanades.  
Així mateix, hi ha una existència de desnivells aïllats que no estan degudament 
senyalitzats que poden provocar entrebancs i dificulta la marxa dels usuaris.  
 
En relació amb les andanes es detecta la presencia generalitzada de papereres i bancs que 
sobresurten de les parets en lloc d’estar encastats en elles per tal d’aconseguir una 
superfície lliura i evitar entrebancs. També l’absència d’un paviment amb 
encaminaments i la carència de rampes per poder salvar el problema del GAP i la 
folgança horitzontal es generalitzada.  
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Per altra banda, es detecta l’absència de rampes mòbils i de voravíes rodants- 
mecàniques- en els passadissos llargs de les estacions de correspondència que s’han de 
recórrer a peu. 
 
En quant als accessos seria convenient que aquest estiguessin protegits amb una petita 
coberta com es el cas del metro Bilbao. 
 
Les fotos següents mostren la configuració dels accessos del metro de Bilbao:  
 

                     
 
A continuació s’adjunten unes taules on es mostra característiques remarcables 
d’algunes estacions. 
 
Per conèixer a grans trets algunes característiques de les estacions que composen la 
xarxa de metro de Barcelona s’adjunten un seguit de taules.  
 
Les estacions situades a mes profunditat, és a dir, amb una major diferencia entre el 
nivell del carrer i de l’andana: 

    
                                                    Taula 11.Estacions més profundes. Font(TMB) 

PROFUNDITAT ESTACIONS 
ESTACIÓ PROFUNDITAT (m) 

Espanya 20,75 

Vallcarca 20,25 

Penitents 19,40 

Badal 19,20 

Fontana 17,95 

 
Els passadissos o corredors de correspondència més llargs en la seva totalitat, segons 
dades proporcionades per TMB, són: 
 
 

                       Taula 12. Corredors de correspondència més llargs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CORREDORS DE CORRESPONDENCIA MÉS LLARGS 
ESTACIÓ LLARG (m) AMPLE (m) 

Passeig de Gracia 261,00 3,55 

Sants Estació 94,00 3,80 

Diagonal  91,40 3,75 

Plaça Catalunya 81,00 4,00 

Verdaguer 61,00 3,70 

Urquinaona 51,00 3,40 
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A continuació es sintetitza la situació de passadissos/corredors amb valors màxims a tota 
la xarxa, considerant llargades i amples de pas.  
 

       Taula 13. Passadissos/corredors màxims, considerant llargada i amples de pas (TMB)  
CORREDORS 

LONGITUD 
MÀX 

AMPLADA AMPLADA 
MÀX 

LONGITUD* AMPLADA 
MÍN 

LONGITUD* 
ESTACIÓ 

(m) (m) (m) (m) (m) (m) 

Plaça de Sants 86,00 3,60 4,80 17,00 3,50 30,70 

Espanya 88,50 3,80 3,90 30,00 3,80 88,50 

Catalunya 81,00 4,00 4,00 81,00 2,00 5,00 

Urquinaona 51,40 3,40 4,00 13,00 2,90 27,00 

Sagrera 7,00 4,40 4,50 6,10 4,40 7,00 

Passeig Gràcia 261,00 3,55 3,75 35,50 2,30 1,50 

Sants Estació 94,50 3,80 3,90 47,00 3,40 11,00 

Diagonal 91,40 3,75º 3,75 91,40 3,75 91,40 

Verdaguer 61,00 3,70 3,80 18,00 3,50 19,00 

Maragall 43,00 3,70 3,70 43,00 3,00 33,80 
* S’ha agafat la longitud màxima per els valors màxim i mínim d’amplada 

 
 

                   Taula 14.Desnivells màx. i min d’escales carrer-vestíbul. (TMB) 
ESCALES 

VESTIBUL-CARRER 
LINIES L1 L3 L4 L5 

ESCALES FIXES m m m m 

DESNIVELL MÀX 7,15 11,50 7,20 8,00 

DESNIVELL MÍN 0,10 0,35 0,85 0,35 

AMPLE MÀX 4,45 5,85 4,00 3,80 

AMPLE MÍN 1,35 1,55 1,70 1,35 
ESCALES MECÀNIQUES m m m m 

DESNIVELL MÀX 6,65 11,05 7,10 5,10 

DESNIVELL MÍN 3,75 3,70 3,55 3,75 

AMPLE MÀX 1,00 1,00 1,00 1,00 

AMPLE MÍN 0,80 1,00 0,80 1,00 
                     
                   Taula 15.Desnivells màx. i min d’escales vestíbul-andanes. (TMB) 

ESCALES 
VESTIBUL-ANDANES 

LÍNIES L1 L3 L4 L5 
ESCALES FIXES m m m m 

DESNIVELL MÀX 11,20 7,95 4,75 7,50 

DESNIVELL MÍN 0,50 0,30 0,15 1,70 

AMPLE MÀX 7,50 5,30 4,00 4,50 

AMPLE MÍN 1,15 1,35 1,35 1,10 
ESCALES MECÀNIQUES m m m m 

DESNIVELL MÀX 11,20 7,95 4,75 7,50 

DESNIVELL MÍN 2,75 1,45 2,90 3,20 

AMPLE MÀX 1,00 1,00 1,00 1,00 

AMPLE MÍN 0,80 0,90 0,60 0,80 
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Analitzant las taules adjuntades podem dir que la major diferencia d’alçada que salva 
una escala fixa i mecànica es en l’estació de Marina, L1, amb un desnivell de 11,2 m. 
 

3.3.-SISTEMA DE PUNTUACIÓ I FORMULACIÓ UTILITZATS PER ANALITZAR 
LES BARRERES EN LA INFRAESTRUCTURA. 

 
3.3.1.-SISTEMA DE PUNTUACIÓ UTILITZAT PER ANALITZAR LES BARRERES 
EN LA INFRAESTRUCTURA DEL METRO. 
 
El sistema es basa en analitzar els elements de l’estructura d’una estació que més 
influeixen en la accessibilitat. Es tracta de donar-li a cada element una puntuació segons 
el pes que tingui dintre del conjunt.  
 
Es parteix del global de la infrastructura i es va dividint en pesos cada un dels elements 
que formen part d’aquesta. És a dir, es parteix de una puntuació màxima global de 100 
punts que es divideix en l’accés, el vestíbul, els passadissos i les andanes.  

                                              
                              Taula 16. Puntuació dels sistemes de la infrastructura      

SISTEMES EN LA INFRAESTRUCTURA                                                  PUNTUACIÓ  

ACCÉS 0-30 

VESTÍBUL 0-20 

PASSADISSOS 0-20 

ANDANES 0-30 

PUNTUACIÓ TOTAL 100 

 
 

A partir d’aquí s’avalua cada element per separat. Així doncs, l’accés es puntua tenint en 
compte tots els elements que el conformen: l’accés exterior, les escales fixes, les 
mecàniques i l’ascensor en cas de tenir. s’obté doncs la següent taula de puntuació. 
Aquesta puntuació també parteix d’un total de 100 punts distribuïts de la següent 
manera: 

                            Taula 17. Puntuació dels elements del sistemes d’accés 

ACCÉS  PUNTUACIÓ  

ACCÉS EXTERIOR 0-15 

ESCALES FIXES 0-5 

ESCALES MECÀNIQUES 0-25 

ASCENSOR 0-55 

PUNTUACIÓ TOTAL 100 

 
 
Seguint amb la dinàmica anterior analitzarem cada un dels elements puntuats 
anteriorment. Tot seguit es mostra en forma de taula la puntuació corresponent en cada 
cas. 
 
Per l’accés exterior s’avalua si aquest es nou o vell i la existència o no d’esglaó de la 
següent manera: 

                                              Taula 18. Puntuació de l’accés exterior 

ACCÉS EXTERIOR PUNTUACIÓ  

Nou 15 

Vell 7,5 
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Vell+graó (-10cm) 7 

Vell+graó (+10cm) 6 

Mala i·lluminació-accés tancat 5 

PUNTUACIÓ MÀXIMA 15 

 
                                               Taula 19. Puntuació de les escales fixes en l’accés 

ESCALES FIXES PUNTUACIÓ  

Noves 5 

Velles 2,5 

PUNTUACIÓ MÀXIMA 5 

 
                                                Taula 20. Puntuació de les escales mecàniques en l’accés 

ESCALES MECÀNIQUES PUNTUACIÓ  

Noves 25 
Velles 12,5 

PUNTUACIÓ MÀXIMA 25 

 
                                                  Taula 21. Puntuació dels ascensors en l’accés 

ASCENSOR PUNTUACIÓ  
Existència en tots accessos 55 

 
 
Per al vestíbul s’analitza l’existència d’encaminament, la distribució, les portes d’entrada 
i altres factors com es la il·luminació, etc. 
 

                                                 Taula 22. Puntuació dels vestíbul 

VESTÍBUL PUNTUACIÓ  

Encaminaments 5 

Distribució 5 

Portes entrada fàcil obertura 5 

Altres 5 

PUNTUACIÓ MÀXIMA 20 

 
                               Taula 23. Puntuació dels passadissos 

PASSADISSOS PUNTUACIÓ  
No existència 20 
Curts amb desnivells 15 
10-40 metres 14-6 
40-50 metres 5 
60-70 metres 4 
70-80metres 3 
85-90 metres 2 
90-95 metres 1 
+100 metres 0 

PUNTUACIÓ MÀXIMA 20 
 

                                                   Taula 24. Puntuació de les andanes 

ANDANES PUNTUACIÓ  

ESCALES FIXES 5 

ESCALES MECÀNIQUES 25 
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RAMPES 15 

ASCENSOR 50 

ACABATS 5 

PUNTUACIÓ TOTAL 100 

 
                                                    Taula 25. Puntuació de les escales fixes en andanes 

ESCALES FIXES PUNTUACIÓ  

Noves 5 

Velles 2,5 

PUNTUACIÓ MÀXIMA 5 

 
                                                    Taula 26. Puntuació de les escales mecàniques en les andanes 

ESCALES MECÀNIQUES PUNTUACIÓ  

Noves 25 
Velles 12,5 

PUNTUACIÓ MÀXIMA 25 

 
                                                     Taula 27. Puntuació dels ascensors en andanes 

ASCENSOR PUNTUACIÓ  
Existència en tots accessos 50 

                           
                                                     Taula 28. Puntuació de les rampes en les andanes 

RAMPES PUNTUACIÓ  
Existència de rampes 15 

 
                                                     Taula 29. Puntuació acabats andanes 

ACABATS PUNTUACIÓ  
Encaminaments 2,5 
Mobiliari encastat parets 1,5 
Altres 1 
PUNTUACIÓ MÀXIMA 5 

 
 
Com a taula resum obtenim: 
 

          Taula 30. Taula de puntuació global de la infrastructura 

SISTEMES EN LA INFRAESTRUCTURA           PUNTUACIÓ 

Nou 15 

Vell 7,5 
Vell+graó (-10cm) 7 

Vell+graó (+10cm) 6 

ACCÉS EXTERIOR           
(0-15) 

Mala il·luminació-accés 
tancat 

5 

Noves 5 ESCALES FIXES           
(0-5) Velles 2,5 

Noves 25 ESCALES 
MECÀNIQUES 

 (0-25) Velles 12,5 

A
C
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S
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

(0
-3

0)
 

ASCENSOR                          
(0-55) 

Existència tots accessos 55 
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  Encaminaments 5 

  Distribució 5 

  Portes entrada fàcil obertura 5 

V
E

S
T

ÍB
U

L
 

 (
0-

20
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  Altres 5 

  No existència 20 

  Curts amb desnivells 15 

  10-40 metres 14-6 

  40-50 metres 5 

  60-70 metres 4 

  70-80metres 3 

  85-90 metres 2 

  90-95 metres 1 P
A

S
S

A
D

IS
S

O
S

   
(0

-2
0)

 

  +100 metres 0 

Noves 5 ESCALES FIXES           
(0-5) 

Velles 2,5 

Noves 25 ESCALES 
MECÀNIQUES   

   (0-25) Velles 12,5 

ASCENSOR                          
(0-50) 

Existència tots accessos 50 

Encaminaments 2,5 

Mobiliari encastat parets 1,5 

A
N

D
A

N
E

S
 

 (
0-

30
) 

ACABATS                                          
(0-5) 

Altres 1 

 
3.3.2.- FORMULACIÓ UTILITZADA PER ANALITZAR LES BARRERES EN LA 
INFRAESTRUCTURA DEL METRO. 
 
La formulació utilitzada es lineal. Es tracta d’obtenir la puntuació de l’estat global de la 
infrastructura de la estació. Per això es parteix de la puntuació dels elements descrits 
anteriorment. La puntuació màxima per estació que es pot obtenir es de 100 punts degut 
a que aquesta es la puntuació del global del sistema infrastructural. Aquest però 
juntament amb les barreres en el material mòbil, les relacionades amb les prestacions 
dels serveis, la signalectica i els sistemes d’informació conformen el conjunt d’avaluació 
d’accessibilitat de tota l’estació. Com veurem més endavant també s’hauran d’aplicar els 
pesos corresponents per obtenir la puntuació global. 
 
Per fer més simple l’estudi es nomenen tot una sèrie d’equivalències. Així doncs: 
 

                                 Taula 31. Taula d’equivalència dels sistemes d’infrastructura 

TAULA D'EQUIVALÈNCIES EQUIVALÈNCIES 

BARRERES EN LA 
INFRAESTRUCTURA                                                 Φ 

ACCÉS α 
VESTÍBUL β 
PASSADISSOS γ 
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ANDANES  δ 
 

                                     Taula 32. Taula d’equivalència dels elements que conformen el sistema d’accés 

ACCÉS  EQUIVALÈNCIES  

ACCÉS EXTERIOR ς 
 

ESCALES FIXES ω 

ESCALES MECÀNIQUES θ 

ASCENSOR ξ 
 

                                      Taula 33.Taula d’equivalència dels elements que conformen el sistema d’andanes 

ANDANES EQUIVALÈNCIES  

ESCALES FIXES ω 

ESCALES MECÀNIQUES θ 

RAMPES ν 

ASCENSOR ξ 

ACABATS ι 
 
Un cop tenim les equivalències definides ja podem mostrar la formulació empleada per 
l’avaluació. 
 
La formula per avaluar un accés en particular es la següent: 
 

( )





+++≡ ξθωςα

100

30
'  

 
Si l’estació consta de més d’un accés (normalment es així), s’ha d’avaluar cada accés per 
separat amb la formula corresponent (α’ ) i desprès fer la mitja per obtenir la puntuació 
global de l’accés (α). 
 









≡
∑

accessosn

accesPuntuació

º

)'(. α
α  

 

Si l’estació només té 1 accés α = α’ 
 
La fórmula per avaluar les andanes: 
 

( )





++++≡ ξθωνιδ

100

30
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Un cop obtinguts els següents valors s’utilitza la següent formula per obtenir el valor 
global que correspon a les barreres el la infrastructura.  
 
 

( )





+++≡Φ δγβα

100

30
 

 
Com podem veure la formula està dividida per 30. Això es degut a que el sistema 
infrastructural té un valor de 30 punts màxim en el global d’anàlisi de la accessibilitat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


