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12.- CONCLUSIONS. 
 
12.1.-CONCLUSIONS DEL SISTEMA DE METRO DE BARCELONA. 
 

Actualment la xarxa de Metro de Barcelona té 86,6 quilometres de via i està formada per 
123 estacions  repartides en 6 línies. D’aquestes estacions 88 no disposen de 
correspondència amb altres línies i 16 estacions tenen correspondència amb una o més 
línies. S’analitzaran les línies amb necessitat de millores d’accessibilitat, es a dir les 
línies 1, 3, 4 i 5.  
  
La línia 1 està composada per 30 estacions, 19 són estacions simples i 11 són de 
correspondència.  
 
Si ens fixem en el global de la línia i considerem el criteri d’ estació adaptada (nivell 4 i 
nivell 3) o no adaptada (nivell 1 i 2). Tenim que un 53% de les estacions estan adaptades 
mentre que un 47% no estan adaptades.  
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                                             Gràfic 19. Estat global de la Línia 1 del metro de Barcelona (Maig’ 07) 
 

Actualment s’estan fent obres en un 20% de les estacions de la L1, per tant, a curt 
termini tindrem un 73% de les estacions adaptades i només un 26% de no adaptades.  
 
La línia 3 està composada per 24 estacions, 18 són estacions simples i 6 són de 
correspondència.  
 
Si ens fixem en el global de la línia i la classifiquem segons estacions adaptada i no 
adaptada, com en el cas de la L1, tenim que un 33% de les estacions estan adaptades 
mentre que un 67% no estan adaptades.  
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                                             Gràfic 22. Estat global de la Línia 3 del metro de Barcelona (Maig’ 07) 
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Actualment s’estan fent obres en un 42% de les estacions de la L3, per tant, a curt 
termini tindrem un 75% de les estacions adaptades i un 25% de no adaptades.  
 
La línia 4 està composada per 22 estacions, 16 són estacions simples i 6 són de 
correspondència.  
 
Seguint els mateixos criteris de la L1 i la L3 i ens fixem en el global de la tenim que un 
37% de les estacions estan adaptades mentre que un 63% no estan adaptades.  
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                                             Gràfic 25. Estat global de la Línia 4 del metro de Barcelona (Maig’ 07) 

 
Actualment s’estan fent obres en un 5% de les estacions de la L4, per tant, a curt termini 
tindrem tant sols un 41% de les estacions adaptades i un 59% de no adaptades. La L4 no 
es pot considerar en bona posició en quant a l’accessibilitat ni actualment ni a curt 
termini.   
 
La línia 5 està composada per 23 estacions, 15 són estacions simples i 8 són de 
correspondència.  
 
Tornant a aplicar els mateixos criteris que ens els casos anteriors i ens fixem en el global 
de la línia 5 concloem que un 57% de les estacions estan adaptades mentre que un 43% 
no estan adaptades.  
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                                             Gràfic 28. Estat global de la Línia 5 del metro de Barcelona (Maig’ 07) 
 

Actualment s’estan fent obres en un 13% de les estacions de la L5, per tant, a curt 
termini tindrem un 70% de les estacions adaptades i un 30% de no adaptades. La L5 es 
podrà considerar en bona posició en quant a l’accessibilitat a curt termini.   
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                               Taula 148. Taula resum de l’estat actual i desprès de les obres del global de línies. 

 L1 L3 L4 L5 

Estacions adaptades 
actualment 53% 42% 36% 57% 

Total estacions adaptades 
desprès d’obres 73% 75% 41% 67% 

 
Si comparem les línies resulta que la més ben adaptada actualment, és a dir,  la línia que 
té més estacions amb nivell més alt d’accessibilitat és la L5, seguida de la L1, la L3 
essent la L4 la que està en  pitjor posició.  
 
En canvi, a curt termini aquesta classificació canvia degut a les obres que s’estan 
executant actualment a la xarxa. De manera que la línia millor adaptada passarà a ser la 
L3 amb un 75% de les estacions adaptades, seguida de la L1, la L5 i finalment la L4, que 
es la que pitjor adaptada.   
 
Si ara ens fixem en els milions de viatges per cada línia de metro veiem que les més 
utilitzades són la L1 (107,8 milions anual) i la L3 (82,5 milions anual), seguida de la L5 
(75,9 milions anual) i la L4 (46,3 milions anual). Per tant, veiem que les mesures preses 
s’adapten a la necessitat i demanda actual doncs les línies més sol·licitades, la L1 i L3, 
són les que obtindran a curt termini millor nivell d’accessibilitat. En canvi, la L4, que es 
la que actualment té menys viatges, es també la que pateix una adaptació a la 
accessibilitat més lenta.  
                                      
Cal comentar que la L2 es troba ben adaptada (nivell 4) doncs es una línia construïda 
tenint en compte els criteris bàsics d’accessibilitat. Per tant, podem dir que encapçala la 
classificació de les línies essent la millor adaptada.    
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                                             Gràfic 31. Estat global de la Xarxa de Metro de Barcelona (Maig’ 07) 
 

Finalment, si analitzem els gràfic 31. veiem que només el 53% de la xarxa esta 
adaptades. Per tant, ens trobem amb una xarxa amb problemes clars d’accessibilitat 
doncs casi un 50% d’aquesta no es accessible. En canvi, si tenim en compte que hi ha un 
18% de les estacions en obres, a curt termini obtindrem una xarxa amb casi un 70% de 
les estacions adaptades.  
 
En conclusió, podem dir que la Xarxa de Metro de Barcelona a curt termini tindrà un 
nivell acceptable d’accessibilitat degut a les millores que s’estan duent a terme 
actualment a la xarxa.  
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12.2.-CONCLUSIONS GENERALS. 
 

El conjunt de persones amb mobilitat reduïda PMR’s en l’àrea urbana de Barcelona, pot 
estimar-se al voltant del 25% de la població total; en conseqüència, la problemàtica de la 
supressió de les barreres en el transport, i en l’entorn físic en general, té una gran 
importància, tant qualitativa com quantitativa.  
 
En el desenvolupament d’aquest treball s’ha posat en evidència la complexitat que 
suposa l’eliminació de les nombroses barreres existents de la mobilitat en un sistema, 
com és el Metro de Barcelona, casi bé centenari, projectat i construït en la seva major 
part sense tenir en compte els criteris d’accessibilitat.  
 
Malgrat aquestes dificultats actualment s’estan duent a terme millores d’accessibilitat en 
tota la xarxa de Metro de Barcelona, seguint el Pla d’accessibilitat aprovat el 1995. 
L’adaptació de les estacions de la xarxa de Metro de Barcelona correspon a la 
Generalitat i a l’Administració General de l’Estat a través dels Convenis 
d’Infrastructures. Així doncs, de manera gradual s’estan millorant les possibilitats de 
mobilitat en tot el conjunt de la xarxa. A banda, des de l'any 1992, les estacions que es 
construeixen o es rehabiliten, incorporen elements que garanteixen l'accessibilitat. Com 
a exemple tenim les línies 2 i 11 de Metro de Barcelona.  
 
Si ens fixem en el cas de Barcelona, un cop analitzades cada una de les estacions de 
metro de Barcelona i contrastades amb tot una sèrie de dades proporcionades per TMB, 
poden extreure tot  un seguit de conclusions generals.  
 
La xarxa de Metro de Barcelona no és accessible en el seu conjunt al grup de PMR’s, 
doncs casi un 50% de la xarxa no està adaptada. Per tant es obvi que ens trobem davant 
un sistema inadequat pel que fa a la mobilitat. Les dificultats de mobilitat s’agreugen 
segons la complexitat geomètrica de l’estació, com es el cas de les estacions de 
correspondència. Aquestes són les més problemàtiques, donat el llarg tram que té que 
recórrer l’usuari per tal de canviar de línia. En canvi, quant més senzilla és la 
configuració de l’estació i menys profunda la seva localització en el subsòl, menys són 
les dificultats a superar, per convertir-la en una estació accessible.  
 
Respecte els desplaçaments, pel que fa els horitzontals només existeixen els passadissos 
i corredors, no existeix actualment cap voravia mecànica. Cal esmentar que actualment 
s’està estudiant la possibilitat de col·locar voravies en l’estació de Diagonal. Pel que fa 
als desplaçaments verticals, tenim les escales fixes i mecàniques, així com els ascensors, 
però no es disposa de cap rampa mòbil en aquest moment. Si que trobem rampes fixes 
en els passadissos d’accés a les andanes de l’estació de Catalunya.  
 
Un altre obstacle important en la infrastructura és el problema del GAP i el de la 
folgança horitzontals, agreujant-se aquest últim en aquelles estacions que presenten un 
tram corb de les andanes en la planta.  
 
Els sistemes d’informació i de senyalització, tot i que recentment han estat objecte de 
millora, continua en molts casos essent insuficient per aquells usuaris amb problemes de 
comunicació i de percepció. Aquests conjunt de població agrupa a diferents col·lectius, 
com són els discapacitats sensorials i psíquics, així com persones amb desconeixement 
de l’idioma.   
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També ens trobem de manera generalitzada quantitat de detalls, com pot ser el mobiliari 
urbà, que resulten totalment inadequats per a la gran majoria d’usuaris. A part d’estar 
sobresortits de les parets i no encastats.  
 
Finalment cal esmentar, tal i com mostra l’estudi de les estacions, que el realitzar 
mesures puntuals per millorar l’estació implica arribar a un nivell màxim d’accessibilitat 
de 3. Aquesta es la mesura més emprada en les obres que es fan normalment en el metro, 
com són l’instal·lació puntual d’ascensors, la incorporació d’escales mecàniques en 
trams d’escala on no hi ha, renovació de paviments, etc. Per tal d’arribar a un nivell 
d’accessibilitat de 4 calen prendre mesures de rehabilitació o remodelació total de 
l’estació. Aquestes mesures, però, tant sols s’apliquen en casos molt particulars o de 
veritable  necessitat.  
 
Tot i això, el resultat de mesures que s’estan prenent, tant puntuals com globals, 
repercuteix en una millora generalitzada de la qualitat del servei, del confort i de la 
seguretat del viatge. També es veurà augmentada la utilització del sistema de transport 
col·lectiu fins ara el més potent de la ciutat.  
 
A part, estem en un moment en el que la noció d’urbanisme integral adquireix vital 
importància en una gran ciutat donats els fenòmens de saturació i de degradació de les 
grans metròpolis en la superfície. En aquest context, millorar la qualitat del transport, i 
en concret del subterrani, esdevé de gran importància de cara al bon funcionament i 
desenvolupament de la qualitat de vida. Val a dir que les mesures de millora són 
positives per tot el conjunt de potencials usuaris de la xarxa. 
 
Per finalitzar, recalcar que la millora progressiva d’accessibilitat en el Metro comportarà 
no només una progressiva anul·lació de barreres físiques a la mobilitat sinó que també 
ajudarà a superar barreres econòmiques, socials i culturals, ja que la mobilitat és 
essencial per una total integració i equiparació d’oportunitats.   
 
 
 


