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7.- LA SIGNALECTICA I ELS SISTEMES D’INFORMACIÓ. 
SITUACIÓ ACTUAL I ESTUDI DE NECESSITATS. 
 

7.1.-DEFINICIÓ I IDENTIFICACIÓ DE LA TIPOLOGIA DE BARRERES EN LA 
SIGNALECTICA I ELS SISTEMES D’INFORMACIÓ. 
 
 OBJECTIU:  
 
L’objectiu principal es la millora de l’orientació dels usuaris en general; això 
s’aconsegueix adoptant un seguit de mesures per reforçar la informació i la 
senyalització. 
Aquestes mesures contribuiran també a millorar l’accessibilitat i comunicació en la 
Xarxa del Metro. 
 
CONTINGUT: 
 
En un mitjà de transport desconegut a priori per persones amb dificultats de percepció i 
comunicació- persones amb discapacitats sensorials, amb dificultats d’audició i de visió, 
amb dificultats psíquiques, amb problemes psicològics, analfabetes o estrangeres- 
aquestes mesures es consideren de gran importància.  
 
Es fonamental que tant el sistema de senyalització- en totes les seves facetes- com el 
d’informació siguin complerts del tot, donat que un sistema de transport del tot eficient 
en el seu funcionament, pot fracassar sense un sistema clar i precís de senyalització i 
informació.  
 
No es tracta doncs d’aspectes secundaris o de companyia, sinó pel contrari, es 
transformen en facetes de màxima importància. Són per tant, condicions necessàries, 
encara que no suficients, per un sistema de transport accessible i de qualitat.  
 
Tot seguit es farà un llistat de les mides que fan referència a la senyalització i les que fan 
referència a la informació. 
 
7.1.1.-SISTEMA DE SENYALITZACIÓ 
                                                   
                                                  Taula 72.Sistemes de senyalització. 

SISTEMA DE SENYALITZACIÓ 

Senyalització horitzontal 
Senyalització vertical 
Senyalització visual 
Senyalització tàctil 
Senyalització acústica 
Senyalització d’obres 

 
En aquests sistemes es combinen de manera equilibrada propostes funcionals i 
estètiques, per tant el disseny es un punt important a tenir en compte.  
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Es pretén enunciar aquells elements del sistema que incideixen de manera immediata en 
la orientació, desplaçament i utilització d’instal·lacions i serveis del metro per part de 
tots els usuaris.   
Un concepte general i bàsic és el de la unificació dels sistemes de senyalització i 
d’informació, guardant sempre uns patrons fixes en el seu disseny-  codi de colors, 
situació, disposició i contingut.  
 
7.1.2.- SISTEMES D’INFORMACIÓ 

                                       
                                              Taula 73.Sistemes d’informació 

SISTEMES D’INFORMACIÓ 

Informació visual (gràfica) 
Informació acústica 
Programes d’informació 

 
L’objectiu d’un sistema d’informació bàsicament es el de transmetre dades essencials als 
passatgers. La informació que es proporciona es, per exemple: 
 
- Estacions de que consta la xarxa 
- Distribucions d’estacions per línies 
- Estacions de correspondència 
- Connexions amb altres mitjans de transport 
- Informació de l’àrea de la ciutat en la que dona servei. 
 
Per mitjà de l’utilització lògica i repetitiva- en els diferents nivells de cada estació- de la 
mateixa informació bàsica, es permet assegurar les diferents funcions del metro en un 
entorn que sigui segur pel desplaçament.  
 

7.2.- SITUACIÓ ACTUAL EN EL METRO DE BARCELONA. 
 
Ens trobem amb una xarxa on els sistemes de senyalització i d’informació han estat 
sempre en un nivell mínim d’implantació. Ara es comença a prendre consciència de la 
importància d’aquests i s’estan prenent mesures per adaptar les estacions a uns nivells 
més alts.  
 
Els nous sistemes d’informació que s’han implantat recentment en totes les estacions de 
la xarxa de Metro de Barcelona són intèrfons que no només serveixen d’informació sinó 
que fan la funció de SOS en cas de necessitar auxili. Aquests no tenen la necessita de 
marcatge i estan connectats directament amb el cap d’estació i amb el Centre de Control 
de Metro(CCM). Aquests estan situats en la zona central de cada andana, a les línies de 
peatge i els mòduls d’informació situats al costat de les màquines de venda automàtica. 
A més quan algú es posa en contacte des d’un intèrfon les cameres que hi ha al voltant es 
fixen sobre al persona que hi està contactant per assegurar-se de quina es la situació i 
poder actuar ràpidament.  
 
L’aspecte es el següent, s’ha de dir que el seu color canvia segons la línia que estigui 
col·locat: 
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7.3.- ESTUDI DE NECESSITATS  
 

 7.3.1.-  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
Aquesta senyalització està destinada especialment a persones invidents o amb visió 
limitada. Es tracta de millorar la percepció visual per mitjà de marques particulars de 
textura dels material i del color i per mitjà d’una millor il·luminació.  Així les 
percepcions tàctils, cinestètiques i sonores es ressaltaran a través de l’elecció de 
revestiments terra i paret i dispositius sonors. 
 
D’altra banda, les persones cegues s’orienten especialment per les percepcions sonores, 
tàctils, cinestètiques i tèrmiques.  
 
Els dispositius de senyalització horitzontal permeten afrontar els problemes que 
plantegen les circulacions tant horitzontals com verticals, ajudant al desenvolupament 
del Metro. 

 
Taula 74.Estudi de necessitats dels sistemes de senyalització horitzontal 

SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
EN TOTA L’ESTACIÓ 

Camins guia, granges de textura diferent i de color contrastat que guiïn a cecs                                                       
i a persones amb dificultat de visió des de l’entrada fins a la sortida, creuant tota l’estació.  

ACCESSOS 

Senyalitzar-los amb  una franja perimetral de paviment rugós i de color viu. 
TAQUILLES 

Franja guia fins a les taquilles des de la porta d’accés. 
ESCALES 

Franges transversals o quadres d’avis de canvi de textura situades de manera que doni 
temps a reaccionar. 

ASCENSORS 

Camins guia, granges de textura diferent i de color contrastat que guiïn a cecs i a persones 
amb dificultat de visió des de l’entrada fins a l’ascensor. 

ANDANES 

Camins guia, granges de textura diferent i de color contrastat que guiïn a cecs i a persones 
amb dificultat de visió des de l’entrada fins a l’andana. 

 
7.3.2.-  SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
Taula 75.Estudi de necessitats dels sistemes de senyalització vertical 

SENYALITZACIÓ VERTICAL 
EN TOTA L'ESTACIÓ 

Les senyalitzacions verticals han d’estar a una altura apropiada i determinada.  
Es podria optar per pannells o plaques il·luminades per tal d’encaminar masses de viatgers  
Senyalització clara de sortides d’emergència 

ESCALES 

Contrast de color entre graons i el parament vertical per tal de poder precisar la dimensió 
del graó. 

ANDANES 
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En cas d’haver zones destinades a PMR’s senyalitzar-les amb  el símbol  corresponent i 
amb plaques de braille.  
Els lletreros amb el nom de l’estació ha d’estar col·locats a una altura que sigui visible des 
de les finestres del tren, estant el viatger de peu.   

COTXES 

Senyalitzar clarament el cotxe accessible als PMR’s, que estarà sempre al davant de la 
composició. 

 
 

7.3.3.- SENYALITZACIÓ VISUAL 
 
Aquesta senyalització es molt útil per persones amb problemes d’audició. 
 

Taula 76.Estudi de necessitats dels sistemes de senyalització visual 
SENYALITZACIÓ VISUAL 

EN TOTA L'ESTACIÓ 

Es pot instal·lar senyalització complementaria de reforç per mitja de disposicions 
singulars de llum, projectors puntuals, contrastos de color que poden així mateix iniciar-se 
des del terra.  

ANDANES 

Senyalització visual electrònica en pantalles, que indiquen els temps d’arribada  dels trens 
(ja ho tenen instal·lades totes les estacions del Metro de Barcelona). 

EMERGÈNCIA 

Senyalització per mitjà de pannells il·luminats que indiquin les sortides. 
COTXES 

Col·locar un símbol internacional d'accessibilitat ben visible a les portes de vidre del cotxe 
adaptat. 

 
 

7.3.4.- SENYALITZACIÓ TÀCTIL 
 
Taula 77.Estudi de necessitats dels sistemes de senyalització tàctil 

SENYALITZACIÓ TÀCTIL 
VESTÍBULS I DISTRIBUIDORS 

Plaques o pannells en relleu que tradueixin les informacions de la localització de taquilles, 
escales, passadissos i la manera d’arribar-hi. 

ACCÉS 

 Col·locar placa en relleu, en colors que contrastin i en braille el nom de l’estació i de la 
línia.  

TAQUILLES 

Traduir la informació visual en el sistema braille. 
PASSADISSOS 

Instal·lar plaques en relleu en els llocs on hi hagin bifurcacions o altres motius 
d’informació.  
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7.3.5.- SENYALITZACIÓ ACÚSTICA 
 
Taula 78.Estudi de necessitats de senyalització acústica 

SENYALITZACIÓ ACÚSTICA 
ANDANES 

Servei de megafonia que indiqui l’arribada i sortida del tren així com el destí 
EMERGÈNCIA 

Existència d'avisos acústics amb la suficient intensitat i freqüència per tal de poder trobar 
el camí de sortida. 

 
 

7.3.6.- SENYALITZACIÓ D’OBRES 
 
Taula 79.Estudi de necessitats de senyalització d’obres 

SENYALITZACIÓ D'OBRES 
EN TOTA L'ESTACIÓ 

Col·locar cartells d’avís d’obres o d’avaries en braille o en relleu. 
 

 
7.3.7.- INFORMACIÓ VISUAL (GRÀFICA) 

 
                                              Taula 80.Tipus d’ Informació visual 

TIPUS INFORMACIÓ VISUAL 
Àrees d’informació general 
Pannells informatius de la xarxa 
Pannells informatius de la situació de la ciutat 
Prospectes 

 
Tota la informació visual ha de ser:  
 
- En relleu i en braille. 
- Caràcters en tamany visible. L’altura de les lletres ha de ser com a mínim de 5cm. 
- Lletres còncaves 
- Lletres helvètiques  
 
Colors que contrastin: 
 
- Els colors dels cartells han de contrastar amb els de la paret de fons.  
- Situar els elements informatius en zones tranquil·les, amb poc trànsit de viatgers.  
- S’han de poder identificar a distancia 
- Utilitzar la llum artificial per cridar l’atenció sobre els cartells informatius. 
 
El cas dels prospectes: 
 
- S’indicaran en els plannells de mà de la xarxa i per mitjà del símbol internacional 
d’accessibilitat, les estacions accessibles.  
- Plannell de mà de la xarxa en braille.  
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Taula 81.Estudi de necessitats dels sistemes d’informació visual 
INFORMACIÓ VISUAL 

ACCESSOS 

Pannell amb la informació complerta del sistema general de la xarxa, les 
correspondències, la relació de les estacions (ja està en el metro de Barcelona) 

VESTÍBUL 

Disposar de pannells informatius complerts amb el pannell de la xarxa, la correspondència 
amb la ciutat, etc. 
Indicar a les sortides la correspondència amb altres mitjans de transport 
La columna es el suport més adient per exposar informació, doncs permet que els viatgers 
es desplacin amb fluïdesa, siguin o no PMR’s. 

ANDANES 

Pannell amb la informació complerta de la xarxa, les correspondències, la relació de les 
estacions, la correspondència amb altres línies amb la ciutat, etc. (ja està en el metro de 
Barcelona). 
S’indicarà quines són les sortides accessibles. 

COTXES 

Col·locar pannells amb planells sencers de la xarxa(ja està en el metro de Barcelona) 
Pannell amb la línia sencera amb l’estació corresponent il·luminada(ja està en el metro de 
Barcelona) 

 
 

7.3.8.- INFORMACIÓ ACÚSTICA 
 

                                            Taula 82.Tipus d’informació acústica 
TIPUS INFORMACIÓ ACÚSTICA 

Megafonia en les instal·lacions fixes 
Megafonia en els cotxes 

 
Taula 83.Estudi de necessitats dels sistemes d’informació acústica 

INFORMACIÓ ACÚSTICA 
Les informacions d’arribada de trens o d’arribada a l’estació per megafonia, s’han de 
donar amb la suficient antelació per tal que el PMRs disposin de temps suficient per 
preparar-se.  
Col·locar interfonos que comuniquin amb la central d’informació en diferents llocs de 
l’estació (S'està col·locant en el metro de Barcelona). 
En els trens informació per megafonia sobre l'estació que s’arriba, correspondències, 
sortides accessibles, etc. 

 
 

7.3.9.- PROGRAMES D’INFORMACIÓ 
 
Realitzar cursets per circular bé pel metro, entre d’altres, tant per persones amb mobilitat 
reduïda, per usuaris en general,  com per persones de la Companyia. 
 
 
 

 



Anàlisi del sistema de Metro des del punt de vista de l'accessibilitat. 
Aplicació al cas de la xarxa de Metro Barcelona.  

 
 

Montse Ferre Avellaneda    Pàgina 44 
 

7.4.- SISTEMA DE PUNTUACIÓ I FORMULACIÓ UTILITZATS PER 
 ANALITZAR LA SIGNALECTICA I ELS SISTEMES D’INFORMACIÓ.  
 
7.4.1.- SISTEMA DE PUNTUACIÓ UTILITZAT PER ANALITZAR LA 
 SIGNALECTICA I ELS SISTEMES D’INFORMACIÓ.  

 
El sistema es basa en analitzar els factors de cada element de l’estructura de l’estació 
que més influeixen en la accessibilitat, de la mateixa manera que em fet en l’apartat de la 
infrastructura. Es tracta doncs de donar-li a cada factor una puntuació segons el pes que 
té dintre de cada element.  
 
Es parteix del global i es va dividint en pesos cada un dels elements. És a dir, es parteix 
de una puntuació màxima global de 100 punts que es divideix en dos grups: els sistemes 
de senyalització i els sistemes d’informació.  
 

                          
                             Taula 84. Puntuació dels sistemes relacionats amb la signalectica i la informació 

SIGNALECTICA I SISTEMES 
D'INFORMACIÓ 

PUNTUACIÓ  

SISTEMES DE SENYALITZACIÓ 50 

SISTEMES D'INFORMACIÓ 50 

PUNTUACIÓ MÀXIMA 100 

 
                              Taula 85. Puntuació dels elements sistemes relacionats amb la senyalització 

SISTEMES DE SENYALITZACIÓ PUNTUACIÓ  

HORITZONTAL 10 

VERTICAL 10 

VISUAL 10 

TÀCTIL 10 

ACÚSTICA 10 

PUNTUACIÓ MÀXIMA 50 

 
                                     Taula 86. Puntuació dels elements senyalització horitzontal 

HORITZONTAL PUNTUACIÓ  

Encaminaments 5 

Límit andana 5 

PUNTUACIÓ MÀXIMA 10 
                                   
                                      Taula 87. Puntuació dels elements senyalització vertical 

VERTICAL PUNTUACIÓ  
Pannells-plaques il·luminades per 
encaminar  5 

Altura apropiada 5 

PUNTUACIÓ MÀXIMA 10 
                                      
                                    Taula 88. Puntuació dels elements senyalització visual 

VISUAL PUNTUACIÓ  

Pantalles electròniques  5 

En cas d'emergència: indicació sortides 5 

PUNTUACIÓ MÀXIMA 10 
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                                     Taula 89. Puntuació dels elements senyalització tàctil 
TÀCTIL PUNTUACIÓ  

Informació localització elements en relleu 5 

Tota informació traduïda en braïlle 5 

PUNTUACIÓ MÀXIMA 10 

 
                                     Taula 86. Puntuació dels elements senyalització acústica 

ACÚSTICA PUNTUACIÓ  

Existència de Servei de megafonia  10 

PUNTUACIÓ MÀXIMA 10 

 
 

Si puntuem els elements relacionats amb la informació tenim: 
 

                                     Taula 87. Puntuació dels sistemes d’informació 
SISTEMES D'INFORMACIÓ PUNTUACIÓ  

VISUAL 15 

ACÚSTICA 15 

COMPLEMENTARIS 20 

PUNTUACIÓ MÀXIMA 50 

 
                                   Taula 88. Puntuació dels elements d’informació visual 

VISUAL PUNTUACIÓ  

Planells informatius localització sortides 5 

Prospectes braille 5 

Informació amb relleu 5 

PUNTUACIÓ MÀXIMA 15 

 
                                   Taula 89. Puntuació dels elements d’informació acústica 

ACÚSTICA PUNTUACIÓ  

Megafonia en instal·lacions fixes 7,5 

Megafonia en cotxes 7,5 

PUNTUACIÓ MÀXIMA 15 

 
                                   Taula 90. Puntuació dels elements d’informació complementaris 

COMPLEMENTARIS PUNTUACIÓ  

Interfons 10 

Informació al client 10 

PUNTUACIÓ MÀXIMA 20 

 
Com a taula resum tenim: 

 
Taula 91. Taula de puntuació global de la prestació de serveis 

SIGNALECTICA I SISTEMES D'INFORMACIÓ                                                                       PUNTUACIÓ 

Encaminaments 5 
HORITZONTAL 

Límit andana 5 
Pannells-plaques il·luminades per 
encaminar  

5 
VERTICAL 

Altura apropiada 5 

SISTEMES DE 
SENYALITZACIÓ  

(0-50) 

VISUAL Pantalles electròniques  5 
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 En cas d'emergència: indicació sortides 5 

Informació localització elements en relleu 5 
TÀCTIL 

Tota informació traduïda en braïlle 5 

 

ACÚSTICA Servei de megafonia estat trens en 
andanes 

10 

Planells informatius localització sortides 5 

Prospectes braille 5 VISUAL 

Informació amb relleu 5 

Megafonia en instal·lacions fixes 7,5 
ACÚSTICA 

Megafonia en cotxes 7,5 

Interfons 10 

SISTEMES 
D'INFORMACIÓ            

(0-50) 

COMPLEMENTARIS 
Informació al client 10 

 
 

7.4.2.- FORMULACIÓ UTILITZADA PER ANALITZAR LA SIGNALECTICA I ELS 
SISTEMES D’INFORMACIÓ. 

 
La formulació utilitzada es lineal. Es tracta d’obtenir una puntuació de l’estat de cada 
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. Per fer més simple l’estudi es nomenen tot una sèrie 
d’equivalències. Així doncs: 
 
Taules d’equivalències: 

                                       
                          Taula 92. Taula d’equivalència dels sistemes d’informació i signalectica 

TAULA D'EQUIVALÈNCIES EQUIVALÈNCIES 

SIGNALECTICA I SISTEMES D'INFORMACIÓ Ψ 

SISTEMES DE SENYALITZACIÓ σ 

SISTEMES D'INFORMACIÓ τ 

 
 

Un cop tenim les equivalències definides ja podem mostrar la formulació empleada per 
l’avaluació. 
 
La formula per avaluar l’accessibilitat en aquests cas es la següent: 

 

( )





+≡Ψ τσ

100

30
 

 
 
Com podem veure la formula està dividida per 20. Això es degut a que la signalectica i 
els sistemes d’informació tenen un valor de 30 punts màxim en el global d’anàlisi 
d’accessibilitat. 

 


