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11.- IMPACTES PREVISIBLES A PARTIR DE LA MILLORA 
 D’ACCESSIBILITAT EN EL METRO DE BARCELONA. 
 

11.1.- INTRODUCCIÓ 
 

OBJECTIU 
 

Considerarem les conseqüències de l’accessibilitat al Metro de Barcelona tant per aquell 
conjunt de persones potencials usuaris com per aquelles persones amb mobilitat reduïda. 
Analitzarem algunes conseqüències directes i indirectes que surten al millorar 
l’accessibilitat del servei.   

 
CONTINGUT 

 
El parlar dels impactes que pot causar l’accessibilitat al Metro a l’usuari sembla una 
feina senzilla doncs són evidents. En canvi no es considera així, ja que un dels objectius 
clau és el posar de manifest no solament la situació inicial sinó també totes les mides a 
adoptar per arribar a una solució progressivament més adequada, sempre des del punt de 
vista de la mobilitat. A més  també s’estudien els efectes, impactes, i les repercussions 
que tindrà aquesta millora dins la població en el seu conjunt i més concretament de les 
persones amb mobilitat reduïda.  

 
IMPORTANCIA DEL TRANSPORT I DE LAMOBILITAT EN LES GRANS 
CIUTATS.  

 
El transport té un paper molt important en les ciutats. Així doncs, el funcionament 
adequat és del tot necessari pel desenvolupament de la ciutat i de les seva àrea 
d’influència. Per aquest motiu un dels principals objectius del polítics es resoldre el 
problema del transport i de la mobilitat. 
 
LA MOBILITAT COM A DRET DE L’HOME 

 
Al referir-nos a l’accessibilitat en un mitjà de transport no cerquem una utopia ni un 
luxe, sinó un aspecte del sistema de transport que intenta respondre a la demanda d’una 
societat que és cada dia més dinàmica i participativa. La mobilitat es considera doncs 
com un dret humà.   
 
L’ independència i la integració real no són possibles sinó es disposa d’una llibertat de 
moviment; no ens podem integrar econòmicament sinó podem desplaçar-nos als llocs de 
treball, de formació, administratius o comercials. Les persones discapacitades en la seva 
mobilitat tenen, igual que les demés, la necessitat de desenvolupar una vida integra com 
la de qualsevol altre persona. Per tant, l’eliminació de les barreres a la mobilitat és 
transforma en un objectiu clau i prioritari per elles.   
 
No es tracta de millorar la qualitat de vida, sinó de cobrir les necessitats bàsiques dels 
ciutadans que viuen a Barcelona i al seu entorn. 
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11.2.- SITUACIÓ ESPECIFICA DE BARCELONA 
 

Barcelona té una població de 1.593.075 habitants repartits en una superfície de 100,4 
km2, lo qual significa una densitat de 15.868,9 hab/km2 (segons dades del 2005 de 
l’Institut d’estadística de Catalunya).  
 
Per altra banda, tenim un total de 174.203 persones amb alguna discapacitat. 
Això significa que un 11% de la població de Barcelona ciutat pateix algun tipus de 
limitació pel desenvolupament d’alguna activitat.  
 
Per altra banda, tenim un total de 254.774 persones de 65 anys o més, que significa un 
16% del total de la població.  
 

   

                                                            Taula 154.Nombre de persones amb alguna discapacitat a Barcelona(2005) 
Persones amb alguna 
Discapacitats 

Total ambdós sexes  

Barcelona 174.203 
 
                                                            Taula 155.Població de 65 anys o més a Barcelona(2005) 

Població de 65 anys o més 
Total ambdós sexes  

Barcelona 254.774 

 
 
Així doncs, podem estimar un total de 350.000-400.000 persones amb mobilitat reduïda 
que viuen a Barcelona, en el radi que engloba la xarxa de Metro d’aquesta tesina. Això 
implica casi un 25% de la població total. Aquesta dada ens mostra la transcendència 
quantitativa i qualitativa de l’extensió del problema.   
 
Ara ens fixem en l’enquesta de mobilitat en dia laborable de l’any feiner de l’any 2005, 
l’objectiu es analitzar la mobilitat dels residents de Barcelona.  
 
                           Taula 156.Enquesta de mobilitat en dia laborable dels resident a Barcelona(2005) 

Enquesta de mobilitat en dia laborable dels residents. 
Mobilitat en Barcelona. 2005 

  DESPLAÇAMENTS % 

Transport públic 1.654.200 35,9 

Transport privat 1.584.498 34,4 

Bici i a peu 1.369.413 29,7 

   

Dintre de la ciutat 3.606.694 100,0 

Transport públic 1.383.676 38,4 

Transport privat 866.938 24,0 

Bici i a peu 1.356.080 37,6 

   

De connexió amb l’exterior 981.041 100,0 
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Transport públic 265.580 27,1 

Transport privat 702.128 71,6 

Bici i a peu 13.333 1,4 

TOTAL 4.608.111 100,0 

 
 

Podem veure que dintre de la ciutat el mitjà de transport més utilitzat és el transport 
públic. Dels més de 700 milions de viatges comptabilitzats per l’Autoritat del Transport 
Metropolità (ATM) durant l’any 2006, 353,4 milions han estat realitzats en Metro de   
TMB i 207,7 amb la xarxa d’autobusos TMB, xifra que representa el 51% dels 
desplaçaments i un 38,3% respectivament. Per tant, la xarxa de Metro es la infrastructura 
de transport col·lectiu més important de Barcelona.  
 

11.3.- IMPACTES DE L’ACCESSIBILITAT DEL METRO PER USUARIS 
 POTENCIALS EN EL SEU CONJUNT. 
 

La millora progressiva de l’accessibilitat i de les facilitats de mobilitat en el conjunt de 
la xarxa de Metro en els termes recomanats en el present estudi, suposa donar a les 
instal·lacions d’us públic del Metro d’unes condicions de creixement en quant a l’ús de 
les mateixes pel conjunt de possibles usuaris, amb independència de que es tracti de 
persones amb o sense reduccions a la seva mobilitat. Això, sens dubte produirà a curt 
termini un augment de la demanda que s’haurà de preveure per no saturar el servei.  
 
S’ha de recalcar el fet que el conjunt de mesures contemplades per la millora de 
l’accessibilitat al Metro són mesures no discriminatòries, és a dir, suposen millores 
qualitatives a tots els possibles usuaris. Per exemple, la incorporació d’ascensors de 
forma progressiva en la xarxa és una mesura que representa un sistema alternatiu de 
comunicació entre nivells, no privatiu de les PMRs, encara que aquestes tinguin 
preferència per al seu ús per raons obvies.  
 
Una elevació del nivell de qualitat i de fiabilitat del servei, conseqüències derivades de 
la millorar progressiva d’accessibilitat a la xarxa ha de correspondre de forma positiva 
no solament en la percepció dels usuaris respecta a la bondat d’aquest mode de transport 
sinó que augmentarà el nombre de viatges/setmana i en la “fidelitat” dels usuaris.  
 

11.4.- IMPACTES DE L’ACCESSIBILITAT DEL METRO PER USUARIS AMB 
 MOBILITAT REDUIDA 
 

Podem distingir en aquest punt impactes directe i indirectes. Al mateix temps 
considerem dos grans grups de PMR’s, els que poden desplaçar-se amb dificultat i els 
que tenen greus problemes per desplaçar-se amb una certa autonomia. 
 
Les persones més afectades en la seva mobilitat, que constitueixen un percentatge molt 
baix dels PMR’s- al voltant d’un 5 %- precisaran de serveis de transport especial en 
funció de la demanda.  A aquestes persones els hi serà del tot  indiferent les mesures 
implantades d’accessibilitat al Metro.  
 
Pel que fa  a la resta de PMR’s un Metro amb reducció progressiva de les barreres de la 
mobilitat i de la comunicació, serà un mitjà de transport cada vegada més accessible, i 
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amb el que podran contar-hi per als seus desplaçaments habituals o esporàdics, com la 
resta de les persones.  
 
La millora d’accessibilitat al Metro genera doncs conseqüències positives per al 
col·lectiu dels PMR’s, excepte per a aquelles que ja em mencionat.  
 
No  desglossarem les nombroses solucions tècniques que ja s’han proposat. Ens 
referirem tant sols a algunes que considerem com fonamentals. Així doncs, els ascensors 
no se’ns plantegen com un servei exclusiu pels PMR’s, sinó com un accés més per a 
tots.  Les franges guia encaminadores que s’han encastat en el paviment i que indiquen 
els recorreguts bàsics serveixen directament a persones invidents o amb limitació de 
visió, però també ajudarà a orientar-se a discapacitats psíquics i a persones amb 
problemes d’orientació. El millorar i potenciar els sistemes d’informació i de 
senyalització fent que siguin més redundants, clars i complerts, servirà d’ajuda als 
discapacitats sensorials, analfabets o estrangers, però també ajudarà a tots els usuaris de 
la xarxa del Metro. En resum podem afirmar que aquest conjunt de mides es 
complementen i serveixen a tots els diferents tipus de persones.  
 
Si estudiem els impactes indirectes que es generen de la millora de l’accessibilitat al 
Metro, a part d’aquells aspectes psicosocials, com la d’alleugerir sensacions de 
marginació, d’incomprensió, etc. em de tenir en compte un altre aspecte de gran 
importància: El del transport com a medi per aconseguir una progressiva accessibilitat al 
medi físic. El Metro és sens dubte l’espina dorsal del sistema de transport en les grans 
ciutats, i la infrastructura més complerta i complexa. Per tant, l’eliminació de barreres en 
la xarxa de Metro pot servir de desencadenament de la millora d’accessibilitat a altres 
mitjans de transport, al conglomerat urbanístic de la ciutat fins a l’eliminació de barreres 
en edificis d’ús públic i d’habitatges.  

 
11.5.-IMPACTE DE L’ACCESSIBILITAT DEL METRO ENVERS EL SISTEMA DE 
 TRANSPORT PÚBLIC  
 

Un estudi en profunditat d’aquesta qüestió implicaria realitzar enquestes  fet que es 
desborda de l’objectiu d’aquest estudi.  
 
Veurem l’oferta existent del transport públic i del transport adaptat en Barcelona ciutat, i 
com la implantació d’un Metro d’accessibilitat en augment, pot influir-los.  
 
CONTINGUT 

 
El Metro constitueixi com ja em dit l’espina dorsal d’un sistema integrat de transport que 
aporta solucions a les exigències de mobilitat que es plantegen en una gran conurbació. 
 
Si comencem observant el Metro, observem que la seva accessibilitat incideix no tant 
sols en la seva pròpia infrastructura sinó també en el seu regim d’explotació i en el 
servei que ofereix. Així doncs, una millora de l’oferta comportaria una puja de la 
demanda, i per tant, del nivell d’utilització. Aquest fet podria provocar que altres medis 
de transport com el vehicle particular anés en detriment.  
 
L’influencia d’un Metro accessible en altres mitjans de transport amb els que hi té 
correspondència directa serà la d’eliminació de barreres en els altres modes. El Metro té 
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més de 11 correspondències amb el ferrocarril, la siguin de la Generalitat de Catalunya o 
de RENFE. I en més d’un 50% dels casos són així mateix correspondències amb altres 
línies (Catalunya, Espanya, Sants-Estació, Passeig de Gracia, Diagonal). Ens consta que 
ja s’estan prenent mesures per la millora de l’accessibilitat tant els Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya com a RENFE.   
 
Els punts aquells el que l’accessibilitat del Metro incideix amb les xarxes de ferrocarril 
serien per tant les correspondències: 

 
                                                           Taula 157.Estacions i les seves correspondències 

CORRESPONDÈNCIES 

L1 
Av.Carrilet  

L8-FCG 

Rambla Just Oliveras L1-RENFE 

Fabra i Puig L1-RENFE 
Arc de Trionf L1-RENFE 

L3-RENFE 
Sants Estació 

L5 

Cornella L5-RENFE 
L1 

L3 Catalunya 
L6-L7-FGC-

RENFE 

L3 

L4 Passeig Gràcia 

L2-RENFE 

L1 

L3 Espanya 

L8-FCG 

L1 
Clot 

L2-RENFE 

L3 

L5 Diagonal/provença 

FCG 

 
Els impacte entre el Metro de Barcelona accessible i la xarxa d’autobús Municipal són 
en principi menys acusats. Això es degut a que estan situats a diferents nivells i que la 
tassa de correspondència és baixa. Tot i això, l’existència d’una sèrie d’intercanviadors 
intermodals en punts estratègics de l’aglomeració urbana ens portaria a una situació  
similar a la de Metro/Ferrocarril al estar més pròxims ambdós medis.  Val a dir, que les 
estacions d’autobusos regionals construïdes en els últims anys per la Generalitat de 
Catalunya, s’han executat sense barreres a la mobilitat.   
 
Comentaren finalment d’interacció amb el transport per mitjà de l’automòbil propi. Seria 
interessant plantejar-se la construcció de park and ride, aparcaments que no existeixen 
en relació amb el Metro de Barcelona, encara que sí en la connexió amb algunes 
estacions dels FCGC. Aquests són aparcaments situats en estacions clau en la perifèria 
de la xarxa i ajudarien en  la descongestió del trànsit rodat en el centre de la ciutat.  
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11.6.-IMPACTE I SOLUCIONS URBANISTIQUES DE L’ACCESSIBILITAT AL 
 METRO 
 

OBJECTIU 
 

En aquest apartat es considera de manera general l’impacte i la repercussió que 
comportarà l’accessibilitat al Metro en l’urbanisme de superfície. S’identificaran els 
impactes urbanístics en els voltants immediats de les estacions de Metro.  
 
CONTINGUT 

 
Les referències del Metro en la superfície són els accessos. Aquests han de ser 
identificables a distancia. Per tant, s’haurien de disposar mides de prohibició 
d’aparcament en aquest llocs, deixant un espai considerable lliure entre la barana que 
envolta les escales d’accés i el pannell amb el pla de la xarxa.   
 
L’instal·lació d’ascensors en les estacions de la xarxa és una situació difícil. Això es 
degut a que s’han d’encaixar moltes vegades en petits espais de l’estació moltes vegades 
inexistents i per tant, es necessari en alguns casos redistribuir l’estació sencera. Però 
aquí no acaba el problema doncs tant difícil es l’encaix subterrani com el de superfície. 
 
Per tal d’assegurar un alt percentatge d’utilització dels ascensors es important que els 
edicles es situïn en un lloc ben visible, per tant, s’ha de disposar d’un espai suficient en 
superfície per col·locar l’edicle.  
 
A part d’això, s’han de tenir en compte els recorreguts necessaris per accedir a la boca 
de Metro. És a dir, serà necessari un l’itinerari adaptat pels carrers per poder arribar de 
forma accessible a la boca. La construcció de guals de vianants adaptats per fer 
accessibles les voreres serà una de les mesures totalment imprescindibles que s’haurà de 
dur a terme un cop estigui l’estació adaptada. De fet, això es va concretar en el Pla 
d’Accessibilitat aprovat pel Ple de l’Ajuntament al desembre de 1995 i s’està executant 
actualment a la ciutat de Barcelona. 
 
Un exemple de gual adaptat es pot veure en la següent foto: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


