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VALORACIÓ DE LES ACTUALS CONDICIONS D’ACCESSIBILITAT PER A PERSONES AMB 

DÈFICIT VISUAL AL TRANSPORT PÚBLIC FERROVIARI DE BARCELONA I PROPOSTA DE 

MILLORES 

 

RESUM 

 
Com tots sabem, la majoria de les habilitats que tenim, els coneixements que adquirim i les 

activitats que desenvolupem, les aprenem i realitzem basant-nos en la informació visual, per 

tant, s’entén que la visió representa un paper central en l’autonomia de qualsevol persona. 

Les diferents patologies i alteracions oculars, poden reduir o anular l’entrada d’aquesta 

informació visual imprescindible per a la vida diària i benestar. Aquesta pèrdua es manifesta en 

limitacions molt severes que impedeixen dur a terme de manera autònoma activitats de la vida 

quotidiana com els desplaçaments, l’educació, la feina o l’oci i que, per tant, adopten la forma 

tant de barreres físiques i arquitectòniques com barreres socials i de comunicació. 

En aquest projecte, posarem èmfasis a com és actualment l’accessibilitat per a les persones 

amb discapacitat visual en l’entorn del transport públic ferroviari de Barcelona, i quines són les 

mesures que es podrien adoptar per tal de millorar-la. 

Per fer-ho, hem estructurat l’estudi en dos grans apartats, el primer és de recerca d’informació 

a nivell de definicions de conceptes relacionats amb el tema, de com són aquestes limitacions i 

quines patologies les causen, quins són els paràmetres que permeten una millor accessibilitat 

visual i la legislació relacionada amb l’accessibilitat al transport ferroviari. Per últim, en aquest 

apartat, un resum de la proposta de condicions de millora per l’accessibilitat al transport 

ferroviari realitzat per la ONCE i consulta dels plans directors de empreses ferroviàries de 

Barcelona i rodalies. 

El segon gran apartat del treball és la valoració personal de les condicions d ’accessibilitat del 

Metro de Barcelona, basada en l’anàlisi de 6 estacions de metro i dels dos models de trens que 

hi ha, juntament amb una proposta de millora de l’accessibilitat per a persones amb impediment 

visual a les instal·lacions ferroviàries del nostre entorn. 

 



  

 4 

 
GRAU EN ÒPTICA I OPTOMETRIA 

 

VALORACIÓ DE LES ACTUALS CONDICIONS D’ACCESSIBILITAT PER A PERSONES AMB 

DÈFICIT VISUAL AL TRANSPORT PÚBLIC FERROVIARI DE BARCELONA I PROPOSTA DE 

MILLORES 

 
RESUMEN 

 
Como todos sabemos, la mayoría de las habilidades que tenemos, los conocimientos que adquirimos 

y las actividades que desarrollamos, las aprendemos y realizamos basándonos en la información 

visual, por lo tanto, la visión representa un papel muy importante en la autonomía de cualquier 

persona. 

 

Las diferentes patologías i alteraciones oculares, pueden reducir o anular esta información visual 

imprescindible para la vida diaria y para el bienestar. Esta pérdida se manifiesta en limitaciones muy 

severas que impiden realizar de manera autónoma actividades de la vida cotidiana como los 

desplazamientos, la educación, el trabajo o el ocio y que, por lo tanto, adoptan la forma la forma de 

barreras físicas y arquitectónicas como barreras sociales y de comunicación. 

 

En este proyecto, pondremos especial atención a como es actualmente la accesibilidad para las 

personas con discapacidad visual en el entorno del transporte público ferroviario de Barcelona, y 

cuáles son las medidas que se podrían adoptar para mejorarla. 

 

Para ello, hemos estructurado el estudio en dos grandes partes, la primera es de búsqueda de 

información a nivel de definiciones de conceptos relacionados con el tema, de cómo son estas 

limitaciones y de que patologías las causan, cuáles son los parámetros que permiten un mejor 

acceso visual y la legislación relacionada con la accesibilidad al transporte ferroviario. Por último, en 

este apartado, un resumen de la propuesta de condiciones de mejora para el acceso al transporte 

ferroviario realizado por la ONCE y consulta de los planes directores de empresas ferroviarias de 

Barcelona y alrededores. 

 

El segundo gran apartado del trabajo es la valoración personal de las condiciones de accesibilidad 

del Metro de Barcelona, basada en el análisis de 6 estaciones de metro y de los dos modelos de 

trenes que hay en la actualidad, juntamente con la propuesta de mejora del acceso para personas 

con dificultades visuales en las instalaciones ferroviarias de nuestro entorno. 
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SUMMARY 
 

As all people know, most of our skills, acquired knowledge and activities we do,   are learned 

because of the visual information we receive, that’s why is known that vision represent an 

important part of our autonomy. 

  

Different pathologies and ocular diseases, can reduce or eliminate the entrance of this visual 

information, necessary for daily life and wellness. This type of loss information is MANIFESTA in 

severe visual limitations that  impede the way of having a normal life with autonomy like going 

around, having education, working in a job and this take the shape of a physic and architectural 

barrier or social and communication obstacles. 

  

This project, try to know how is the accessibility at the moment for people with visual disability in 

railway public transport of Barcelona, and investigate which measures can be taken to improve 

this accessibility. 

  

We have organised the study in two principal parts, the first is the research about information of 

related concepts, also about how are those visual limitations and which are the pathologies that 

produce them, which are the variables that make a better visual accessibility and legislation 

about it. For last point in this part, summarize a document from “ONCE” about how to get a 

better visual accessibility in public railway transport  and check the programme of  railway 

companies of Barcelona. 

  

The second part is a personal valuation about the accessibility conditions in Barcelona 

underground, based in a 6 station and two type of trains study. Together with a improvement 

suggestion for visual impaired people. 
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SUMMARY 

A severe loss of vision can be reached to manifest in very severe limitations that prevent to 

perform independently the daily movements, have access to the information or participate in 

vital areas such as education, work or leisure. These limitations have adopted both architectural 

and physical barriers such as social and communication barriers. 

Because of this reflexion, we thought about this project, which is based on trying to know how is 

the accessibility at the moment for people with visual disabilities in railway public transport of 

Barcelona, and research measures that could be taken to improve this accessibility conditions 

for this people. 

We could define accessibility as a grade when all people can use an object, visit a place or 

have a service, independently on their technical, cognitive or physical capabilities.  

In order to get the idea of what a number of people we're talking about when we refer to visual 

disability, look at the values of the “EDAD 2008” conducted by the “Instituto Nacional de 

Estadística (INE)”, it is estimated that in Spain in 2008, around 979.200 people suffer some sort 

of visual impairment, of which 920.900 have low vision and 60.326 are blind. Also the 

“Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE)” gives figures of the number of total 

affiliate people in the year 2014 which are 72.044, of which a 81,36% has visual deficiency and 

18.64% are blind. And so as you can guess, many people who also have visual deficiency, 

remain off limits to be able to join to “la ONCE”. 

 

 

 

 

The project is structured in two main parts; A. Theoretical and B. Assessment of 

accessibility on Barcelona underground  
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A.- THEORETICAL PART 

 

The objectives of the theoretical part of this project are to collect and make an analysis of the 

related parameters with both vision and accessibility, the aim is to understand what is the visual 

deficiency, what are the causes and what kind of limitations lead to later be able to research 

measures that we can implement in order to achieve a better accessibility.  

 

After, we will focus more on the accessibility of public transport, in which are the main laws, 

regulations and recommendations existing in international, national and regional level. 

 

Inside the part of visual accessibility settings, the factors that influence the visual accessibility 

are described, and also the possible adaptations that can improve their vision. So we should 

look at the size, lighting, time and contrast; and as environmental factors we include the lighting, 

the adaptation to the light and the darkness and glare. And, finally, mention that the adaptations 

for people with visual deficiency, have close relation with the adaptation of the colour, the 

contrast and lighting. 

In terms of the regulations, it must be said that in recent years, there has been a conceptual 

change in the field of accessibility to assume that it is not the person that must adapt to an 

environment designed for the man, but it is the environment that must adjust to the diversity of 

the needs of the population. As a result, they begin to change the laws in order to convert them 

into non-discriminatory in the legal treatment of disability. 

 

In this section we mention the different regulations and tips related to accessibility in general. 

The classification has been divided for the ONU regulations, the Europe regulation, and finally  

to the more local, such as Spain and Catalonia regulations. The search result is  displayed first 

in the form of tables listing all the regulations related to accessibility, and then are specified in 

more detail only those that make reference to rail transport and in visual deficiency. 

While all regulations about ONU, Europe, Spain en Catalonia, can be found in the report, here 

we will just discussed de law 13/2014 of “Generalitat de Catalunya”  on accessibility which is the 

most recent and the most relevant because there is a lot of information about accessibility for 

people with visual deficiency in public transport. 

 

 

This law has 3 main objectives, the first is to establish the necessary conditions for accessibility 

to ensure the equality of opportunities and non-discrimination of people with disabilities. The 
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second is to integrate to the main regulations of Catalonia the basic conditions of accessibility, 

in accordance with national and international directives. Finally, to promote the use of products 

to support the accessibility that improve the quality of life of people with disab ilities. 

 

On the other hand, we believe it is necessary to summarize the chapter VI came from a 

document published by the ONCE on the accessibility to metropolitan transport called 

“Accesibilidad para personas con ceguera o deficiència visual”. The proposal describes what 

would be the necessary characteristics in order to improve the accessibility of rail transport. The 

summary is divided into 4 different sections which are: access, lobby, platforms and trains. 

Within each of these sections, the recommendations of each of the elements is more detailed. 

 

The document recommends certain characteristics of how should be the access, the stairs, and 

doors. In the lobby, how should be the elevators, the button panel and also puts emphasis on 

how it should be the signs and information. It also speaks of how to locate furniture, what 

features must have vending machines and cancelling machines, also fire extinguishers and litter 

bins. In the platforms indicates how it should be the furniture, the characters of the posters and 

signage. Finally in the trains, as how it has to be the floor, the doors and the button panel, the 

signs and the furniture inside. The detail of this section can be found in the memory. 

 

To supplement the information we have also informed about plans of railway companies as 

TMB RENFE and ADIF which are their services, which are their priorities, its objectives and 

achievements, etc. 

 

About The plan of universal accessibility of RENFE we left only with the issues more directly 

related to rail transport accessibility for people with visual deficiency. The objective of the plan is 

to adapt all stations, so that disabled people can carry out the whole travel chain (since they 

leave home, go to the station, take the train to go to their destination and  return to take the train 

to return home) without problems. 

 

The main services offered by RENFE for customers with a disability are: The service "Atendo 

Plus", which provides a database of customers including travel habits. And "door to door" in 

which the client is collected up from his origin, he’s moved up to the train station, and there the 

“Atendo Service” takes over until he is sitting in the seat in the train. ADIF in order to facilitate 

the traffic to the stations to all travellers, in general, and especially for those of with disabilities 

or reduced mobility, has created a set of measures and services that aim to achieve universal 

access to the stations and rail services. One of these services is the service of guides, with the 

aim of facilitating, through reproduction and production of audio files, access information, 



  

 9 

distribution of space and location of the main services of the station. But for the moment the 

only stations where it has been implemented the audio service is in “Madrid Puerta de Atocha” 

and “Madrid Chamartín”. 

 

The master plan for universal accessibility of TMB noted the actions and main aims for people 

who have a visual disability and in particular we will focus on rail transport. The significant 

improvements that have incorporated the metro are: new vending machines and a navigation 

system through voice that guide the visually impaired people to buy the ticket; also with routers 

with different texture, with roughness on the pavement to guide the visually impaired people.  

 

And future projects are overcoming the problem of the space that opens between the platform 

and the train, in the preparation of document for people with vision impairment at all stations 

and adapt information and communication channels to ensure the infoaccessibility in 

infrastructure and trains. 

 

B. Assessment of accessibility on Barcelona underground 

In this subject, the objective is to evaluate the visual accessibility level of 6 underground 

stations and the two type of underground’s trains, to be able to analyse the results and compare 

with the recommendations of ONCE. 

The methodology of this section has been to choose the stations and items to assess in each of 

them, prepare the tables for analysis, the method to fill them and translate the results in writing. 

The underground of Barcelona has eight lines, five conventional (L1, L2, L3 and L4) and three 

automatic (L9/10 and L11).  

According to TMB, all the underground network of BCN is accessible except 16 seasons. With 

this information, we chose 3 TMB stations which are considered to be accessible and 3 

inaccessible stations.  

We filled three tables in any station which will help us to assess how are these 6 station and  1 

table to assess the two types of underground’s train (the new and the old one) to check if they 

are agree with the recommendations proposed by the ONCE in the document cited above. We 

have made a table for each concept to evaluate; 1. Access, 2. Halls, 3. Platforms and 4. The 

trains, which can be consulted at the memory. 
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The tables include the area of the station, the specific recommendations of each item (ONCE), 

my assessment of the compliance with the recommendations and comments which will be 

necessary for the evaluation.  

The results of the tables are redacted in detail, station by station, at the section B. 2. of the 

memory: "results of the analysis of the visual accessibility" and with these results I did the 

section B3 of the memory "proposition for introduce improvements," that values in general the 6 

stations, comparing each other, bearing in mind the recommendations of ONCE and giving my 

opinion.  

Now I will explain the ideas observed and I propose improvements: 

Access 

According to ONCE, the access have to be at zero from the floor or having an elevator or 

having and a slope of less than 6%. I think that people with low vision or blinds don’t have many 

difficulties for going up and down on the stairs, so I don’t think that is essential an elevator for 

they. 

There wasn’t signalling strip in the underground entrance in any station I analysed, and I think is 

a good help for blinds for find that. 

The signal with the logotype of the underground is the same in all the stations, and is very 

striking with a good contrast between red and white. It have a good size and a good height for 

see it easy. 

The stairs is an important element that I think it should be more carefully in terms of 

accessibility, since in almost all stations are missing elements: colour contrasting handrails with 

circular ending termination, signalling high-elevation change with tactile flooring and contrasting 

colours. 

There is escalator in all stations analysed, and all have the high-elevation signal, but in many of 

them the yellow colour on the lateral of the steps are missing. At the beginning and at the end of 

the escalator should be 3 steps, but this happen only in la Sagrera, on the rest of the stations 

there is only 2. 
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Halls 

The elevator of the la Sagrera, is very competent; the control buttons have a good contrast, 

good relief, Braille system, light signals and also audible device for the different levels and a 

high-elevation system for be always at the same level from the floor. Therefore we can say that 

the elevator of the la Sagrera station comply whit the recommendations of the ONCE.  

The signalling and the information is almost the same in every station, the label is always 

defined, with contrasted colours, and the same typography, the same size, but different place 

depending on the line. The name of the station where you are with oversized lettering and th e 

rest of the names of the stations in normal size of letter. 

In all the stations analysed there are guide lines from the exterior entry to platform continuously 

except Ciutadella. 

In any station we found tactile information, scales models, tactile maps or information in Braille. 

I don’t think that every station need to have a scales models, but I think that is important to have 

information in Braille. 

At all stations installation there are speakers in all areas, but the press releases that do not help 

to guideline to visually impaired people, tend to warn if there are incidents, to give advice to 

good use of advertising or public transport.  

Vending machines tend to always have an easy location. These have a special service for 

people with visual disabilities, large characters with accented colour contrast, four keys on 

Braille and voice navigation. It's a bit rudimentary having to buy a ticket with this service, but 

possible.  

Cancelling machines tend to be ergonomic and almost always, but in some stations such as the 

Gothic quarter and Plaza Spain still have some access to turnstiles of step that makes the step 

and accessibility, should be eliminated.  

Tickets will always find the right position to notice according to the bite in ticket machine. This 

type of signal is essential to know how to put the card quickly and effectively.   

According to ONCE, the bins must be elongates to the ground or mounted on  the wall, from the 

evaluated, all the bins came to the ground with the exception of la Sagrera, where the trash was 

embedded in the wall.  

The banks are to be found at all stations lined up in a side. In none of the stations analysed, 

banks are embedded in the wall, and both have elements that stick out. 
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 The only fire extinguishers are found embedded in the wall, in the Sagrera stations and Trinitat 

Nova, that is to say, the newest. The fire extinguishers are very dangerous because they may 

cause "crashes" to blind you with the cane does not detect the fire extinguisher that is at a 

certain height.  

Platforms 

The signs of the platforms are the same in all stations, the only change is the colour. In every 

platform there is a panel with the name of the station in oversize lettering, outlines and 

background colour which varies according to the line, but usually well contrasted. 

The chromatic contrast between the character and the bottom of the sign and between the sign 

and the surface where it is located, it is good in all stations. 

There’s never lettering in Braille system.  

At the edge of the platform there’s usually a signalling strip, but in all the seasons evaluated 

was different and without contrast, it should be in yellow 

About the 6 stations, tactile and visual signs for location of the doors, are only in the Sagrera 

station. It consists of a glass wall with doors that match the doors of the metro. 

Trains 

The floor of the train depends on the platform, so its important to know that in some stations 

there is a slope between the platform and de train, at least we should put a metallic platform on 

top to achieve the level of the train and in this way, get easies in and out.   

The doors aren’t in contrast with the rest of the car in any of both trains, for a better 

accessibility, doors should be in a contrasting colour with the rest of the train. 

The sound device and set light of the door emits sound only when the doors are closing, it 

would be good that is also used in another colour and with another type of sound when doors 

open. In this way, people with visual deficiency will found the door easier.  

The lever that opens the door of the “old” train is unsuitable because it’s not easy to use. I think 

it should be better a simple aperture and visual device such as the “new” metro button that is 

green, big, it lights up on click. 

In both types of metro, the voice adviser informs about the next stop, essential information for 

people with visual deficit or blind. 
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The final conclusion is that the accessibility to de Barcelona metro network is not equal because 

in the new stations, accessibility conditions are almost ideal in contrast with the older stations. Is 

obviously that accessibility enhancements have been gradually introduced and those has been 

in really different way each one, so there is not a unique and distinctive model and this fact 

makes difficult orientation for the visually impaired people. 

There is still much to be done and we must continue working for a better integration of these 

people who have a limited mobility. 
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INTRODUCCIÓ  
 

El 80% de la informació necessària per a la nostra vida quotidiana, implica l’òrgan de 

la visió. [ONCE 1] 

Això suposa que la majoria de les habilitats que tenim, els coneixements que adquirim 

i les activitats que desenvolupem les aprenem i realitzem basant-nos en la informació 

visual, per tant, la visió representa un paper central en l’autonomia de qualsevol 

persona. 

Les diferents patologies i alteracions oculars, poden reduir a diversos graus o anular 

l’entrada d’aquesta informació visual imprescindible per a la vida diària i benestar. 

És a dir, quan parlem en general de ceguesa o deficiència visual, ens referim 

respectivament a condicions caracteritzades per una limitació total o parcial de la 

funció visual que repercuteixen a la persona en no veure absolutament res o veure 

molt menys del normal. 

Aquesta pèrdua greu de funcionalitat de la visió és manifesta en limitacions molt 

severes que impedeixen dur a terme de manera autònoma els desplaçaments de la 

vida diària, l’accés a la informació, l’accés i participació als diferents entorns vitals: 

educació, feina, oci... que adopten la forma tant de barreres físiques i arquitectòniques 

com barreres socials i d’actitud. 

En aquest projecte, posarem èmfasis en especial a com és i com podria millorar  

l’accessibilitat en els desplaçaments amb transport públic ferroviari per a les persones 

amb algun tipus de deficiència visual, ja sigui ceguesa o dèficit visual no tant sever. 

El document està estructurat en dos grans apartats, l’apartat A que consta del Marc 

Teòric i l’apartat B que serà la Valoració de les condicions d’accessibilitat del Metro de 

Barcelona. 

A continuació expliquem una mica d’història sobre com ha evolucionat l’Accessibilitat 

durant els últims anys, quina és exactament la definició d’accessibilitat.  També 

descobrim xifres de quants habitants pateixen ceguesa i discapacitat visual a nivell 

mundial, quins són els factors de risc de ceguesa i discapacitat visual i també les 

seves causes. Per últim ens endinsem a nivell estatal (la ONCE) en quins són els 

requisits d ’afiliació i els tant per cents de les principals patologies visuals que són les 

causes d’aquest tipus de dèficit. 
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1. La diversitat humana i la eliminació de barreres 
 

Les ciutats han estat dissenyades amb els criteris de la “normalitat” antropomètrica, 

mental i funcional i no en funció de les necessitats i diferents capacitats de les 

persones, així apareixen les “barreres”, una sèrie de circumstàncies que poden 

dificultar o fins i tot impedir el desenvolupament de les activitats ciutadanes més 

comunes, com desplaçar-se pel carrer, creuar una avinguda, agafar el transport públic, 

demanar informació o sol·licitar un servei. 

De cara a  l’hora de fer les ciutats i el transport accessibles no podem oblidar que el 

tret més significatiu de la població és la diversitat. En aquest projecte ens basarem 

especialment en les persones que pateixen dèficits visuals, però hi ha moltes altres 

persones, que de manera temporal o permanent, poden tenir dificultats d’accessibilitat 

com: persones amb mobilitat reduïda, persones amb discapacitats cognitives o 

mentals, persones amb deficiències auditives o sordes, persones grans, dones 

embarassades...  

Existeixen diferents tipus de barreres ja siguin vinculades a l’entorn urbà, al transport i 

mobilitat, a les noves tecnologies de la comunicació i informació o culturals/socials.  

Les barreres que dificulten a les persones amb deficiències visuals o cegues són: 

 

 Barreres vinculades a l’entorn construït urbà o edificat que s’han dissenys i 

elaborat en funció dels valors antropomètrics i funcionals de normalitat. 

 Barreres vinculades al transport i al sistema de mobilitat com són els obstacles 

o impediments en el sistema de transport públic per haver estat dissenyats en 

funció dels valors antropomètrics i funcionals de normalitat. 

 Barreres vinculades a la interacció amb l’entorn i a la utilització de les noves 

tecnologies de comunicació i la informació dissenyades en funció de dels valors 

antropomètrics i funcionals de normalitat davant els quals persones amb menys 

capacitat de visió tenen limitada la seva capacitat d’interacció i comunicació 

amb l’entorn i recepció de la informació. 

 

[Pla director d’accessibilitat de TMB, 1]  
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2. L’accessibilitat 
 

Del model mèdic i la supressió de barreres, a la vida independent i el “disseny per a 

tothom”. 

El concepte de discapacitat, va ser concebut durant molt temps des del punt de vista 

de que una persona amb algun tipus de discapacitat es un “ciutadà de segona”, com 

un malalt que requereix un tracte diferenciat.  

Al llarg del segle XX varen sorgir models alternatius socials que centraven el problema 

en la societat mateixa i enfocaven la superació de les dificultats des d la base de la 

igualtat d’oportunitats per a tothom. 

El model social estava centrat en les barreres que la societat posava a les persones 

amb discapacitat per desenvolupar la seva vida diària i en la necessitat de suprimir -les.  

Però el concepte d’accessibilitat es va aconseguir finalment quan el model social va 

deixar de ser orientat cap a l’eliminació puntual de barreres i s’assoleix un nou enfoc 

de diversitat en sentit més ampli, amb un model d’actuació en què es comença a 

organitzar i dissenyar la ciutat pensant en la diversitat dels ciutadans, on preval el 

concepte d’igualtat d’oportunitats i el “disseny per a tothom”. 

Així, les actuacions van començar a centrar-se en suprimir barreres que no eren 

exclusivament de mobilitat com les relacionades amb el coneixement i els sentits i tot 

el que es planifica i dissenya de nou s’orienta de manera que pugui ser utilitzat per 

totes les persones en la major extensió possible. [Pla director d’accessibilitat de TMB, 

1] 
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Definició d’accessibilitat: 

L’accessibilitat és el grau en el que totes les persones poden utilitzar un objecte, visitar 

un lloc o accedir a un servei, independentment de les seves capacitats tècniques, 

cognitives o físiques. És indispensable i imprescindible ja que es tracta d’una condició 

necessària per a la participació de totes les persones independentment de les 

possibles limitacions funcionals que puguin tenir. 

Segons l’article 2.k del Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de Novembre, per el que 

s’aprova el Text de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de 

su inclusión social, la Accessibilitat Universal és la condició que han de complir els 

entorns, processos, béns, productes i serveis, així com els objectes, instruments, eines 

i dispositius, per ser comprensibles, utilitzables i practicables per totes les persones en 

condicions de seguretat i comoditat i de la forma més autònoma i natural possible. 

Pressuposa l’estratègia de “disseny universal o disseny per a tothom”, i s’entén sense 

prejudici dels ajustos raonables que s’han d’adoptar. [CEPAT 1] 

 

3. Ceguesa i discapacitat visual al món 
 

3.1. Xifres a nivell mundial sobre la ceguesa i discapacitat visual  

 

A nivell mundial, són al voltant de 285 milions les persones que pateixen algun tipus de 

discapacitat visual de les quals 39 milions són cegues i 246 milions pateixen baixa 

visió. [OMS, 2014 1] 

Però la prevalença de discapacitat visual no està distribuïda de forma uniforme ja que 

el  90% de les persones amb discapacitat visual es troba en països en via de 

desenvolupament. [OMS, 2014 1] 

Per regions, la zona amb major prevalença de ceguesa és el Sud-est Asiàtic amb més 

d’11 milions de persones afectades, seguida del Oest Pacífic i Àfrica amb més de 9 i 6 

milions de persones respectivament. [OMS, 2007 2] 

Si es consideren únicament els països desenvolupats, es calcula que el nombre de 

persones afectades se situa a uns 3,8 milions (10% de la població afectada per 

discapacitat visual al món). [OMS, 2007 2] 
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3.2. Principals factors de risc de ceguesa al món 
 

La discapacitat visual es pot originar per diverses causes.  Per això, en funció de la 

patologia, els factors de risc són diferents. 

Segons la Organització Mundial de la Salut, alguns d’aquests factors de risc associats 

a la discapacitat visual podrien ser considerats comuns: l’edat, el gènere i la condició 

socioeconòmica 

 Edat: la discapacitat visual afecta de manera desigual als diferents grups 

d’edat, s’estima que el 65% de les persones amb ceguesa són majors de 50 

anys. 

 Gènere: La prevalença de ceguesa és major en dones que en homes. S’ estima 

que més del 60% de la població amb discapacitat visual són dones, les 

possibles explicacions són diverses com la disposició genètica, canvis 

hormonals o la major esperança de vida. 

 Condició socioeconòmica: aproximadament un 87% de la població amb algun 

tipus de discapacitat visual, es troben en països en vies de desenvolupament 

on la falta d’accés a serveis sanitaris, la malnutrició i la falta d’aigua potable 

propicien l’aparició de  malalties oculars .  

[OMS, 2007 2] 

 

3.3. Principals causes de ceguesa i discapacitat visual al món: 
 

Les principals causes de ceguesa al món són en primer lloc les cataractes (39%), en 

segon lloc els errors refractius no corregits (18%) i posteriorment patologies com el 

glaucoma (10%), DMAE (7%), retinopatia diabètica (4%), etc. 

Les principals causes de discapacitat visual al món (incloent ceguesa i baixa visió), en 

primer lloc són els errors refractius no corregits (53%) en segon lloc les cataractes 

(22%) i posteriorment patologies com Glaucoma (6%), DMAE (4%) , opacitats a la 

còrnia (2%), etc. 

[The Global Economic Cost of Visual Impairment (2010). Basado en Resnikoff et al, 

2008 1] 
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4. Ceguesa i discapacitat  visual a Espanya 
 

4.1. Institut Nacional d’Estadística  

 

L’any 2008, l’ Institut Nacional d’Estadística (INE) d’Espanya, va realitzar una enquesta 

per tal d’estimar el número de persones amb discapacitat que resideixen a Espanya, 

anomenada “Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situacions de 

Dependencia” (EDAD 2008). 

Dels resultats obtinguts, els que ens interessen són els de discapacitats visuals i la 

discapacitat visual es classifica en ceguesa i baixa visió. 

L’INE estima que a Espanya, al voltant de 979.200 persones pateixen algun tipus de 

discapacitat visual, de les quals 920.900 tenen baixa visió i 58.300 són cegues. Per 

tant la prevalença de discapacitat visual a Espanya és de 2,14%. [INE, EDAD 2008 1] 

Si s’analitza la situació de la discapacitat visual a Espanya per trams d’edat, s’observa 

que la prevalença de discapacitat visual s’incrementa a mesura que envelleix la 

població. [INE, EDAD 2008 1] 

En termes de gènere, fins als 65 anys la discapacitat visual afecta més als homes que 

a les dones, però a partir d’aquesta edat la situació s’inverteix i són més dones les que 

pateixen discapacitat visual que els homes. [INE, EDAD 2008 1] 

 

4.2. La ONCE 

 

La condició per afiliar-se a la ONCE és tenir ceguesa legal i per tant tenir als dos ulls 

almenys una de les següents condicions visuals [ONCE 2]: 

 Agudesa visual (AV) igual o inferior a 0,1 (1/10), obtinguda amb la millor 

correcció òptica possible. 

 Camp visual (CV) reduït a 10º o menys. 

Dins la ceguesa legal se’n diferencien dos tipus[ONCE 3]: 

 Ceguesa: “falta” de visió o només percepció de llum. 

 Deficiència visual: manteniment de resta de visió funcional per a la vida diària. 
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EVOLUCIÓN (1996-2014) 

 1996 2014 

Afiliados 51.740 72.044 

Hombres 52,3% 48,58% 

Mujeres 47,7% 51,42% 

0-18 años 9,36% 6,14% 

19- 64 años 58,11% 49,38% 

65- más años 32,53% 44,48% 

Con Ceguera* 30,23% 18,64% 

Con Deficiencia Visual** 69,75% 81,36% 

 

Taula 1. Evolució afiliats a la ONCE entre 199-2014 classificats per 

gènere edat i ceguesa/deficiència visual 

Font. [ONCE 4] Registre d’afiliats a la ONCE. Any 2014 

 

 

Les principals causes d ‘afiliació a la ONCE l’any 2014 són les següents: 

 Maculopaties 25’07% 

 Miopia magna 15’28% 

 Degeneracions retinianes 11’13% 

 Patologies del nervi òptic 10’28% 

 Retinopatia diabètica 8’91% 

 Glaucoma 8’63% 

 Patologies de les vies òptiques 4’64% 

[ONCE 4] Registre d’afiliats a la ONCE. Any 2014 
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En aquest gràfic s’observa el tant per cent de nous afiliats a la ONCE durant el 2014 i 

el tant per cent del total d’afiliats a la ONCE: 

 

Gràfic 1. Distribució per les principals patologies visuals del total d’afiliats i dels nous 

afiliats a l’any 2014 

Font. [ONCE 4] Registre d’afiliats a la ONCE. Any 2014 
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A. MARC TEÒRIC 
 

1. OBJECTIUS I METODOLOGIA 
 

Els objectius de la part teòrica d’aquest projecte són recopilar i fer un anàlisi dels 

paràmetres relacionats tant amb la visió com amb la accessibilitat, que posteriorment 

ens ajudaran a planificar i trobar-li sentit al treball de camp. La multitud de conceptes 

els hem dividit en dos blocs: 

L’objectiu del primer bloc és comprendre què és la deficiència visual, què la provoca i 

de quina manera, i quines mesures existeixen que puguem implementar per tal 

d’aconseguir una millor accessibilitat. 

En el segon bloc, ens centrem més en l’accessibilitat al transport púb lic, estudiant les 

múltiples lleis, normatives, recomanacions, reglaments.. existents tant a nivell 

internacional com nacional i autonòmic. 

Ens ajudarem tant de la normativa Mundial com l’Europea i òbviament de l’Espanyola i 

Catalana com també més específicament amb els plans directors d’empreses 

ferroviàries que trobem a Barcelona com són TMB i RENFE.  A més també farem 

menció d’un important document realitzat per la ONCE que tracta sobre propostes de 

condicions d’accessibilitat per a persones amb dèficit visual al transport ferroviari que 

és el tema que ens ateny. 

La metodologia del marc teòric s’ha basat en la cerca bibliogràfica d’informació trobada 

en les principals entitats d’atenció, investigació i lluita dels drets de la població amb 

discapacitat i que majoritàriament ens ha servit de font de recopilació d’informació per 

a aquest treball. Entre elles destaquem la Organització Mundial de la Salut (OMS), la 

Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), el Comité Español de 

Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Discapnet, Centro de 

Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT), American 

Optometry Association (AOA), Macular Degeneration Support (MD Support) i 

Associació Discapacitat Visual Catalunya: B1+B2+B3. 
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A continuació fem una breu descripció del paper de cada una d’aquestes entitats: 

 

 

La Organització Mundial de la Salut (OMS) 

 

És l’autoritat directiva i coordinadora de l’acció sanitària al sistema de les Nacions 

Unides. És la responsable de dur a terme la funció de líder en els assumptes sanitaris 

mundials, configurar l’agenda de les investigacions de salut, establir normes, articular 

opcions de política basades en l’evidència, prestar suport tècnic als països i vigilar les 

tendències sanitàries mundials [OMS 3]. 

Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) 
 

És una organització nascuda l'any 1938 que ha construït un sistema de prestació 

social per a persones amb ceguesa o discapacitat visual severa sense equivalència a 

cap altre país del món. 

Un organisme governamental constituït per varis ministeris i la pròpia ONCE, vela per 

el compliment de les finalitats socials i per la progressiva adequació a les 

transformacions socials, polítiques i econòmiques [ONCE 5]. 

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) 
 

El CERMI, és la plataforma de representació, defensa i acció de la ciutadania 

espanyola amb discapacitat. És un lloc de trobada i acció política constituït per les 

principals organitzacions estatals de persones amb discapacitat, varies entitats 

adherides d’acció sectorial i un nodrit grup de plataformes autonòmiques, que 

representen en conjunt als 3,8 milions de persones amb discapacitat que hi ha a 

Espanya, un 10% de la població total [CERMI 1]. 
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Discapnet 
 

És una iniciativa per fomentar la integració social i laboral de les persones amb 

discapacitat, cofinançada per la Fundació ONCE i Technosite. Compren dues línies 

d’actuació principals. Un servei d’informació per a les organitzacions, professionals, les 

persones amb discapacitat i familiars i una plataforma per el desenvolupament 

d’accions dirigides a promoure la participació en la vida econòmica, social i cultural de 

les persones amb discapacitat [DISCAPNET 1]. 

Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas 

(CEAPAT)  
 

CEAPAT te com a missió contribuir a fer efectius els drets de les persones amb 

discapacitat i persones majors, a traves de l’accessibilitat integral, els productes i 

tecnologies de suport i el disseny pensat per a tothom [CEPAT 2]. 

American Optometry Association (AOA) 
 

L’Associació Americana d’Optometria representa aproximadament a 39.000 doctors en 

optometria, estudiants d’optometria i assistents i tècnics en paraoptometria. Aquests 

optometristes visiten pacients a aproximadament 6.500 comunitats de tot el país, i en 

3.500 d’aquestes comunitats són els únics que controlen la visió dels habitants. Els 

doctors en optometria tenen cura de 2/3 dels cures pr imàries oculars d’ Estats Units 

[AOA 1]. 

Macular Degeneration Support (MD Support) 
 

Suport a la Degeneració Macular és una organització que dona un servei públic 

mundial sense ànim de lucre fundat per Dan Roberts. La seva missió des de 1995 ha 

estat donar informació i suport a persones afectades per degeneració macular o 

patologies de la retina semblants. Generalment, el suport ha estat via internet però 

també ofereix un programa per a persones que no tenen accés  a internet. El fundador 

i la majoria dels voluntaris de la organització també són discapacitats visuals [MDS 1]. 
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Associació Discapacitat Visual Catalunya: B1+B2+B3 
 

És una entitat sense ànim de lucre que dona serveis a persones amb discapacitat 

visual per a millorar la seva qualitat de vida i exerceix una tasca de divulgació de la 

problemàtica del col•lectiu per a aconseguir millorar la seva integració social. 

La finalitat de l’entitat és donar servei a aquestes persones, sense discriminació ni en 

funció del seu grau de discapacitat que pot ser total (B1), severa (B2) i lleu (B3), ni en 

funció de la seva nacionalitat [ADVC 1]. 

Paraules CLAU: 

 

 Català: Accessibilitat, agudesa visual, andana, ascensor, baixa visió, camp 

visual, ceguesa, contrast de colors, deficiència, discapacitat, eliminació de 

barreres, enlluernament, escales, escotoma, estació de ferrocarril, franja guia 

de direcció, il·luminació, infoaccessibilitat, informació acústica, informació tàctil, 

legislació, màcula, mida, nervi òptic, patologies visuals, retina, transport públic, 

trens, ulls, vestíbuls. 

 

 Castellà: accesibilidad, agudeza visual, andana, ascensor, baja visión, campo 

visual, ceguera, contraste de colores, deficiència, discapacidad, eliminación de 

barreres, deslumbramiento, escaleras, escotoma, estación de ferrocarril, franja 

guia de dirección, il·luminación, infoaccesibilidad, información acústica, 

información tàctil, legislación, màcula, tamaño, nervio óptico, patologies 

visuales, retina, transporte público, trenes, ojos, vestíbulos. 

 

 Anglès: accessibility, visual acuity, platform, lift, low vision, visual field, 

blindness, color contrast, deficiency, impairment, eliminate barriers, dazzle, 

stairs, scotoma, railway station, band guide of direction, ilumination, 

infoaccessibility, acoustic information, tactile information, legislation, macula, 

size, optic nerve, visual  pathologies, retina, , public transport, train, eyes, hall. 
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2. DISCAPACITAT VISUAL 
 

2.1. DEFINICIONS 

Per tal de poder entendre tots els termes als que es faran referència en aquest 

projecte, és necessari fer un breu apartat de definicions sobre les paraules 

específiques relacionades amb la la visió i la discapacitat visual. 

Agudesa Visual i Camp Visual 

Els dos conceptes bàsics que serveixen per delimitar la resta visual i entendre 

l’afectació i seqüeles que una patologia provoca a nivell ocular són l’Agudesa Visual i 

el Camp Visual. 

L’Agudesa Visual (AV) és la capacitat de distingir la forma dels objectes així com la de 

discriminar els detalls. Per mesurar-la s’utilitzen generalment els optotips o panels de 

lletres o símbols.  

El Camp Visual (CV) monocular és la porció de l’espai que un ull és capaç de veure 

simultàniament amb la mirada fixa en un punt. Te una forma ovalada lleugerament 

irregular, delimitada per les restriccions anatòmiques. I la valoració  es realitza 

mitjançant la campimetría 

[ONCE 6]  

 

Deficiència vs Discapacitat  

Les paraules deficiència i discapacitat sovint són confoses, per tal d'aclarir els seu 

significat aqui els definim: 

Segons la OMS, [OMS 1] la deficiència es defineix com la  pèrdua  o anormalitat,  

permanent o temporal, d'una estructura o funció psicològica, fisiològica  o anatòmica. 

Es pot parlar de deficiències físiques (amputacions, malformacions, paràlisis, pèrdues 

de mobilitat o malalties cròniques), sensorials (visió, audició o llenguatje) i psíquiques 

(malalties o transtorns mentals). Per tant, la deficiència visual es podria considerar 

com la pèrdua o anomalia d'alguna estructura de l'ull que no permet tot i l'ús de la 

millor correcció possible de veure-hi o distingir elements o persones.  
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La deficiència suposa un transtorn orgànic que produeix una limitació funcional que es 

manifesta objectivament en la vida diària. 

 

La definició de discapacitat segons la OMS, [OMS 1], és una restricció com a 

conseqüència d’una possible deficiència de la capacitat de realització d’una activitat en 

la forma o dins del marge conisderat normal per el ser humà. Pot ser temporal o 

permanent, reversible o irreversible. És una limitació funcional, que es manifesta a la 

vida diària. 

 

La OMS [OMS 2],  en funció del grau de capacitat de la funció visual, ha creat una 

classificació de 4 “categories”: Visió normal, Discapacitat visual moderada, 

Discapacitat visual greu y Ceguesa. 

La discapacitat visual (DV) moderada i greu es reagrupen amb el terme de “Baixa 

Visió” (BV). La Baixa Visió i la Ceguesa representen conjuntament el total de casos de 

Discapacitat Visual. 

La Baixa Visió pot ser donada per baixa AV o per restricció de CV al millor ull i amb la 

millor correcció possible: 

0.05  ≤ AV < 0.3 al millor ull i amb la millor correcció posible. 

CV < 20º  

La Ceguesa també es valora segons l’AV i el CV al millor ull i amb la millor correcció 

possible: 

No percepció de llum (NPL) < AV <0.05  

CV < 10º  

Els valors que delimiten la baixa visió i la ceguesa varien segons el país en el que ens 

trobem (Taula X i X), a Espanya [ONCE 7], per considerar que una persona pateix 

ceguesa legal, ha de complir almenys una de les següents condicions en ambdós ulls 

amb la millor correcció possible 

AV ≤ 0.1 

CV < 10º 
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Taula 2. Comparativa dels nivells visuals segons l’Agudesa Visual indicats per la OMS, 

l’Asociació Americana d’Optometria, la ONCE 

 

 

CAMP VISUAL 

 
Visió 

Normal 

BV 

moderada 

Ceguesa 

Legal 

BV 

severa 

BV 

profunda 
ceguesa 

Ceguesa 

Total 

OMS 

(AOA) 
  <10º 

<(o 

igual)20º 
<(o igual) 10º <(o igual)5º  

ONCE   <10º     

Taula 3. Comparativa dels nivells visuals segons el Camp Visual  indicats per la OMS, 

l’Asociació Americana d’Optometria, la ONCE 

 

 

 

 

 

AGUDESA VISUAL 

 
Visió 

Normal 

BV 

moderada 

Ceguesa 

Legal 

BV 

severa 

BV 

profunda 
ceguesa 

Ceguesa 

Total 

OMS 

(AOA) 
0’6-0’3 0’28-0’12 <0’1 0’1-0’05 0’04-0’02 <0’02 

no 

percepció 

de lum 

ONCE   <0’1     
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2.2. LIMITACIONS VISUALS 

 

És important conèixer les limitacions visuals que provoquen les patologies causants de  

dèficits visuals. En aquest apartat mostrem una classificació dels tipus de limitacions 

visuals en base al tipus d’afectació ja sigui del Camp Visual i/o a de l’Agudesa  Visual 

(Esquema 1). D’aquesta manera, tenint en compte els tipus de limitacions visuals, 

podrem fer una millor proposta d’accessibilitat al transport ferroviari.   

 

 

 

 

Esquema 1. Tipus de limitacions visuals 
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Figura 2. Pèrdua de 

l’Agudesa Visual 

 

Figura 1. Visió 

Normal 

 

Figura 3. Escotoma 

Central 

 

Figura 4. Escotoma 

Perifèric 

 

Figura 5. Estocomes 

Multiples 

 

Figura 6. Estocomes 

Sectorials 
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A continuació fem una descripció de les característiques més distingides de cada un 

dels grups funcionals, deixant la descripció de les patologies per a l’annex 1. 

 

a. Pèrdua de l’Agudesa Visual (AV) 
 

Les persones que es veuen afectades per patologies que els disminueixen l’agudesa 

visual, pateixen una pèrdua de la capacitat d’enfocar els objectes i discriminar els 

detalls. És a dir, tenen una visió que els permet veure el volum de les coses, el 

moviment que tenen, el color, però tenen dificultat en distingir els petits detalls. I per 

tant, com a conseqüència, tenen dificultat sobretot a l’hora de reconèixer cares, llegir, 

veure la televisió o el mòbil i a dur a terme aquelles activitats que requereixen una visió 

òptima de coses de mida petita i de detalls. 

 

Són moltes les patologies que provoquen pèrdua de l’agudesa visual, entre elles, es 

troben l’albinisme, nistagmus, l’aniridia, les cataractes, el desprendiment de retina, la 

miopia magna, el queratocon i altres irregularitats de la còrnia, etc. 

 

Es tracta d’un grup molt heterogeni amb necessitats molt diferenciades, en termes 

d’il·luminació per exemple, en el cas de les cataractes i la miopia magna, la millor 

funcionalitat visual es dona amb un nivell d’il·luminació intens, en canvi, en el cas de 

l’albinisme i l’anirídia, es necessita utilitzar nivells d’il·luminació més baixos i 

il·luminació indirecta ja que pateixen fotofòbia, per aquest motiu, acostumen a dur 

filtres per protecció de l’enlluernament. 

 

b. Pèrdua del Camp Visual (CV) 

 

L’afectació de les patologies que produeixen pèrdua del camp visual, varien segons la 

localització de l’escotoma en el camp visual del pacient. I per tant també varia així la 

repercussió i d’impediment de certes activitats. 

 

Un escotoma, és una zona del camp visual afectada per una disminució o pèrdua total 

de la visió. Segons el cas, la patologia i el nivell d’afectació, l’escotoma  pot ser en 

forma de taca negre, de taca borrosa o d’un espai que com que no pot quedar buit, el 

cervell l’omple amb el to més general de l’entorn. 
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b.1. Escotoma central 
 

En aquest cas es tracta d’una afectació de la visió central, conservant la visió 

perifèrica. És la visió que ens permet veure el detall la que es veu disminuïda i 

afectada.  L’escotoma central dificulta les feines que requereixin una discriminació molt 

fina, com la lectura, el reconeixement de cares, veure la televisió o el mòbil... 

Les persones afectades acostumen a tenir un fort enlluernament davant la llum solar i 

alguns tipus d’il·luminació artificial, per tant el nivell d’il·luminació idoni en aquest cas, 

seria molt poca intensitat i haurien d’utilitzar filtres de forta absorció en exteriors i inclús 

en interiors molt il·luminats. 

És una llarga llista la que formen les patologies que provoquen una disminució del 

camp visual, pero només parlarem de les més freqüents: Distrofia de cons, 

Degeneració Macular Associada a la Edat, Síndrome de Stargart,  malalties 

desmielitzants com l’esclerosi múltiple, obstruccions vasculars de la retina o del nervi 

òptic, etc. 

b.2. Escotoma perifèric 

 

Per el contrari, si la màcula està intacta però el que esta afectat és el nervi òptic o la 

retina perifèrica, succeeix  a l’inrevés, el pacient pateix pèrdua del camp visual perifèric 

que en últims estadis causa una visió en forma de túnel més o menys tancat segons la 

patologia i la fase que es troba. Quan ja existeix una disminució significativa del camp 

visual perifèric, es parla de “visió tubular” o “canyó d’escopeta”. 

Els primers símptomes que solen referir les persones afectades estan relacionades 

amb dificultats en la visió nocturna (hemeralopia), comencen a notar que la seva 

funcionalitat visual disminueix bruscament quan arriba la nit o quan es troben en 

interiors poc il·luminats. També acostumen a tenir forts enlluernaments amb la llum del 

sol però si utilitzen ulleres de sol normals, perden molt el contrast. Aquest 

enlluernament es degut a l’entrada a l’ull de llum indirecta excessiva que estimula les 

cèl·lules de la perifèria que han deixat de funcionar com a conseqüència de la 

patologia i crea una nebulosa de fons. Al mateix temps comencen a notar que, quan 

passen d’una zona interior a una d’exterior il·luminada o a l’inversa, el temps necessari 

per adaptar-se a les diferents intensitats de llum incrementa.  

Poc a poc comencen a aparèixer dificultats en els desplaçaments, especialment 

nocturns i els primers símptomes de fatiga visual. 
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En aquest cas al no estar afectada la màcula, si que és possible realitzar tasques de 

més precisió encara que sigui amb ajudes òptiques o certa dificultat. Es pot conservar 

una bona agudesa visual central, pel que serà possible llegir lletra molt petita, però la 

funcionalitat en la lectura es veurà reduïda ja que només es podrà veure un petit 

numero de lletres en cada fixació i existiran dificultats per a realitzar els canvis de 

línea.  

 

En aquest grup s’inclouen la retinosis pigmentaria i el glaucoma avançat. Si la màcula 

no està afectada, presentaran una bona agudesa visual i per tant podran arribar a 

discriminar detalls molt petits. 

b.3. Escotomes múltiples 

 

Els escotomes múltiples acostumen a ser produïts per opacitats als medis transparents 

dels ulls. El cas més freqüent és el de les miodesopsies, taques “flotants” de color 

negre o gris que apareixen a la visió. 

La majoria de les miodesopsies de l’ull són causades per canvis relacionats amb l’edat  

que es produeixen quan l’humor vitri es torna més líquid. Quan passa això, les fibres 

microscòpiques que hi ha dins l’humor vitri tendeixen a agrupar-se i produeixen 

sombres a la retina que semblen “mosques volants”. 

Les miodesopsies són símptomes de patologies com desprendiment de retina, 

deprendiment de vitri, hemorràgies vítreas o uveítis. 

Acostumen a ser taques irregulars, que es mouen amb el moviment del globus ocular i 

la quantitat de taques varia segons el cas. 
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b.4.Escotomes Sectorials 

 

Els escotomes sectorials generalment són fruit d’alteracions de les vies òptiques (ja 

sigui a nivell prequiasmàtic, quiasmàtic o retroquiasmàtic) que són les encarregades 

de  transmetre la informació al cervell. 

La localització de l’escotoma sectorial depèn del tipus d’alteració, es pot tractar de 

hemianòpsia (alteració de la meitat del camp visual ja sigui horitzontal o vertical) o 

quadrantanòpsia (alteració d’una quarta part del camp visual). Que depenent d’on es 

produeixi l’afectació repercutirà en la part dreta o esquerra de cada ull. 

Amb la part del camp visual que no està afectat, acostumen a tenir una bona agudesa 

visual i no tenir problemes a l’hora d’accedir a la informació, però si que mostren 

dificultats en els desplaçaments degut a la reducció del camp. 
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3. PARÀMETRES D’ACCESSIBILITAT VISUAL  

En aquest apartat, es descriuran factors que influeixen en l’accessibilitat visual, tant 

respecte a l’objecte, com a factors ambientals, indicant finalment possibles 

adaptacions que millorin la visualització [ONCE 8]. 

 

3.1. PARÀMETRES BÀSICS D’UN OBJECTE QUE PERMETEN LA 

SEVA VISUALITZACIÓ 

 

La visió existeix en primer lloc en funció de la llum, però també depèn dels estímuls 

que rep el sistema visual i de les característiques de cada persona.  Els quatre 

paràmetres primaris associats a un objecte visual són la mida, la luminància , la 

iluminància, el temps i el contrast aquests factors són importants de comentar per tal 

de després poder fer referència a les adaptacions recomanades per afavorir un 

desplaçament autònom de les persones amb deficiència visual.  

 

Mida 

 

La mida de la imatge a la retina de l’observador, pot augmentar per disminució de 

distància entre observador-objecte real o per augment de mida de l’objecte real. 

 

Aquest aspecte és molt important a l’hora d’identificar els cartells, senyals, botons, etc. 

Per això s’ha de tenir present quin ha de ser la mida de lletra adequada, la qual serà 

en funció de la distància i el nivell d’AV que es necessiti cobrir. A la Taula 4 es reflexa 

la mida mínima i la recomanable per a que un observador pugui distingir un objecte 

donat per una AV de 0’1 decimal. Com és d’esperar, les mides recomanades 

augmenten en augmentar la distància. A la Figura 1, trobem el programa de simulació 

de paràmetres d’AV d’Alcon, amb un exemple en que si tenim un pacient amb una AV 

de 0’1 (notació decimal), si es col·loca a una distància de 1m veurà la lletra E que com 

a mínim faci 14,4 mm. 
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Lluminància (L)/ Iluminància (E) 

 

La lluminància (L) és la quantitat de llum que es reflecteix sobre una superfície en 

direcció als ulls. 

Aquest paràmetre varia en funció de la intensitat de llum i de la proporció d’aquesta 

que es reflecteix en direcció a l’ull, per tant, un objecte fosc, necessita més il·luminació 

per tenir la mateixa luminància que un altre de més clar. 

La unitat de mesura al sistema internacional (SI) és la candela/metre quadrat. 

 

La iluminància (E) és la mesura de la quantitat de llum emesa cap una certa direcció 

quan arriba a una superfície, per tant, és el nivell d’il·luminació.  

La seva unitat de mesura al SI és el LUX i correspon a la il·luminació d’una superfície 

de 1m2 que rep una quantitat de llum uniformement repartida. 

 

L’ull percep luminància o diferències de luminàncies, però no la quantitat de llum que 

emet la font lluminosa. 

 

 

 

 

 

DISTÀNCIA 
MIDA 

 

MÍNIM RECOMANABLE 

≥ 5 m 7,0 cm 14,0 cm 

4 m 5,6 cm 11,0 cm 

3 m 4,2 cm 8,4 cm 

2 m 2,8 cm 5,6 cm 

1 m 1,4 cm 2,8 cm 

50 cm 0,7 cm 1,4 cm 

Taula 4. Mida mínima i recomenable que ha de presentar la 
lletra per tal de poder ser discriminada a una distància donada 

per un subjecte el qual la seva AV és de 0’1. 

Figura 7.  Programa de simulació de paràmetres 
d’AV. [Alcon, 2014 1]. 
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Contrast de luminància 

 

Tant important és per a la visió el nivell general d’il·luminació, com ho és el contrast 

entre els objectes i el fons d’on es troben.  El contrast es defineix com la diferència de 

luminàncies en relació a la luminància de fons. 

 

Temps 

 

El temps que es disposa per a veure alguna cosa, determinarà la nitidesa o no d’una 

percepció. La percepció de les imatges no és instantània, requereix cert temps per 

poder ser transmesa fins a la seva interpretació cerebral. Quant més temps tinguem 

per veure una cosa, més fàcil serà apreciar els detalls, sobretot si la il·luminació és 

escassa.  

 

3.2. FACTORS QUE DETERMINEN EL FUNCIONAMENT VISUAL EN 

PERSONES AMB DEFICIÈNCIA VISUAL 

 

Il·luminació 

 

Els ulls estan capacitats per rebre gran nombre d’estímuls de diferents longituds d’ona 

simultàniament gràcies als seus receptors oculars; els cons i bastons. L’espectre 

visible avarca longituds d’ona entre 380 i 780 nm.  

 

Existeixen dos principals tipus d’il·luminació : 

 

 Llum natural: Es tracta de la llum solar i es un tipus d’il·luminació molt variable 

ja que canvia segons les condicions meteorològiques i segons els diferents 

moments del dia i l’any. En dies molt assolellats, dóna problemes 

d’enlluernament i ombres, ocasiona constants adaptacions oculars sobretot en 

persones amb deficiència visual. 

 Es important tenir en compte l’efecte que la llum natural pot tenir en aquells 

espais que reben llum directament de l’exterior com accessos, escales...  
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 Llum artificial:  

-La llum incandescent, produeix llum mitjançant la incandescència d’un 

filament contingut en l’interior d’una ampolla de vidre. Els avantatges són 

que no necessiten equips per ser encesos, són de baix cost, tenen 

espectre continu i proper a la llum natural. Els inconvenients són la gran 

quantitat de calor que desprenen i la sensibilitat que tenen a la tensió 

aplicada sobre elles, el que comporta una gran variació en el flux 

lluminós i la seva eficàcia. 

 

-La llum halògena, és una variant de la làmpada incandescent amb un 

filament de tungstè dins un gas inert i una petita quantitat de halogen. El 

filament i els gasos es troben en equilibri químic millorant el rendiment 

del filament i augmentant la seva vida útil. 

El vidre es substitueix per un compost de quars, que suporta millor la 

calor. La làmpada halògena té un rendiment una mica millor que 

l’incandescent i la seva vida útil augmenta fins les 2.000 i 4.000 hores de 

funcionament. 

 

-Llum descàrrega, és recomanada pel Ministeri d’Indústria per el baix 

consum, aquest tipus de làmpades es basa en la descàrrega elèctrica en 

el sens d’un gas. La seva eficàcia lluminosa és molt alta i la vida útil molt 

prologada (entre 8.000 i 12.000 hores). 

 

- LED (Light Emitting Diode) és un dispositiu semiconductor que emet 

llum incoherent d’espectre reduït quan es polaritza de forma directa la 

unió PN i és travessat per corrent elèctric. El color depèn del material 

semiconductor i pot variar des de l’ultraviolat, passant per l’espectre de 

llum visible, fins a l’infraroig. El dispositiu semiconductor acostuma a estar 

encapsulat en una coberta de plàstic de major resistència que les de 

vidre.  A més tenen un 80-90% d’eficàcia, vida de 50.000 hores, no 

necessiten manteniment i són ecològiques ja que no tenen tungstè ni 

mercuri. 
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Adaptació a la llum i a la foscor 

 

La visió es produeix en una variada gamma d’intensitats lluminoses gràcies a la 

capacitat d’adaptació que tenim.  

 

L’ull esta dotat de sistemes de control i adaptació a la llum, de manera que segons la 

quantitat de llum que reben els ulls, la mida de la pupil·la canvia de mida, a més 

il·luminació més es redueix la pupil·la, aquesta reacció pupil·lar protegeix la retina de la 

il·luminació d’excessiva intensitat. 

 

També hem de tenir en compte que tenim receptors especialitzats, que són els cons i 

bastons, els principals receptors de llum. Els bastons són sensibles a baixes intensitats 

d’il·luminació I els cons al contrari, són sensibles a alta il·luminació. 

 

La visió és produeix en una variada gamma d’intensitats lluminoses gràcies a la 

capacitat d’adaptació que tenim. Aquest procés d’adaptació és el resultat de variacions 

fotoquímiques que fan que una substància anomenada rodopsina, decolori la llum i es 

regeneri a la foscor, fins arribar a un nou equilibri d’acord amb la nova situació 

lluminosa, per tant es necessita un cert temps, comunament anomenat “temps 

d’adaptació”. Per tant, entenem que existeix una adaptació escotòpica i una altre 

fotòpica. 

 

 Adaptació escotòpica 
 

És l’adaptació a la foscor i es produeix quan el subjecte entra a un lloc fosc, en que els 

bastons passen a primer pla de funcionament i encara que el procés s’inicia en 

segons, aconsegueixen adaptar-se en 10-15 minuts, completant l’adaptació als 30 

minuts posteriors a la foscor. En aquesta situació no es possible reconèixer colors o 

discriminar detalls, tan sols es visualitzen formes. 

 

Entre les patologies típiques que es veuen afectades per aquest efecte estan la 

retinosis pigmentària i el glaucoma. 
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 Adaptació fotòpica 
 

És l’adaptació a la llum i aquest procés te lloc al passar d’una zona poc il·luminada a 

una altre amb molta llum. Aquest pas dura aproximadament de 2 a 6 minuts en una 

persona amb visió normal. La major adaptació es produeix al primer minut: Els bastons 

deixen de funcionar i s’insensibilitzen mentre que els cons contràriament, s’activen. 

 

Entre les patologies típiques que es veuen afectades per aquest efecte, estan totes 

aquelles amb afectació macular com per exemple la DMAE. 

 

En el cas de persones que pateixen alguna deficiència visual, els dos tipus d’adaptació 

poden suposar, en alguns casos, períodes extremadament llargs i en alguns casos 

inclús no aconseguir-ho en cap moment, aquestes persones pateixen ceguera 

nocturna i per tant funcionen com a cecs en condicions de molta il·luminació o que 

requereixen constants adaptacions pels canvis d’il·luminació constant. 

 

Enlluernament 

 

L’enlluernament és un fenomen que es produeix quan als ulls incideix una intensitat 

lluminosa major que la que poden suportar, i es crea una situació d’incomoditat que 

dificulta la resolució de les imatges i contribueix a una major fatiga visual. Pot donar -se 

directament a causa de la llum natural o l’artificial però també indirectament per la 

reflexió sobre materials brillants. 

 

Està determinat per la Font lluminosa i depèn de: 

 

 Brillo: quant major sigui, major serà la molèstia i la interferència amb la visió. 

 Mida: una àrea molt extensa de llum sota brillo pot enlluernar tant com una àrea  

petita. 

 Posició: l’enlluernament disminueix ràpidament a mesura que la font de llum 

s’aparta de la línia de visió. 

 Contrast de brillo: Quant major és el contrast de brillo entre una font de llum 

que enlluerna i el seu voltant, major serà l’enlluernament. 

 Temps: una exposició a la llum pot no ser molesta durant un període curt de 

temps, però si ser-ho si s’allarga. 
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 Enlluernament directe o molest: 
 

Causat principalment per la llum situada dins del camp de visió normal i que incideix 

directament a l’ull, provocant una excitació excessiva de les zones de la retina en 

relació amb la que rep la resta de la superfície de la retina. L’enlluernament pot 

resultar incapacitant ja que disminueix el contrast i la visió degut a la dispersió de la 

llum produïda per petites partícules que poden estar al medi ambient o als ulls, però 

també pot resultar irreversible que es produeix quan l’increment de llum és tan fort que 

danya l’ull (com per exemple en mirar un eclipsi). 

 

 Enlluernament indirecte o reflex: 
 

Pot arribar a ser tan molest com el directe, però aquest es produït per la reflexió de la 

llum emesa per una font lluminosa sobre una superfície que incideix a l’ull. Es produeix 

sobretot degut  a superfícies brillants. 

 

 

3.3. ADAPTACIONS PER LES PERSONES AMB DEFICIÈNCIA 

VISUAL  

 

Adequació al color/contrast 

 

El color juga un paper important en el contrast. La percepció del color depèn de la 

longitud d’ona reflectida per un objecte, de la il·luminació existent, de la superfície on 

es troba i l’estat d’adaptació llum-foscor de l’observador. 

 

La sensibilitat als colors varia segons les condicions de l’ull. Per tant, cap combinació 

de colors és la millor, però si que amb un bon contrast augmenta la potència de la 

il·luminació. 

 

Per a persones amb deficiència visual, són recomanables els colors en que els valors 

grisosos són detectables. Per aquells que no poden distingir els colors, veure diferents 

tons de grisos els serveix com element d’orientació. 

 

Podem utilitzar per tant contrast de color i contrast de llum/foscor que serviran d’ajuda 

en l’orientació ja que hi ha persones amb deficiència visual que, encara que no puguin 

diferenciar ni identificar els colors, si poden distingir els diferents tons que aquests 
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presenten. 

El color pot servir per localitzar i identificar dependències o altres elements de l’entorn 

com entrades, portes, escales, etc. 

 

Es recomana que: 

 El color dels indicadors, pictogrames, portes… tingui contrast amb el fons per 

augmentar la visibilitat (Taula 5). Les combinacions de color recomanades són:  

 

Taula 5. Combinacions recomanades color/contrast 
 

 

 Si seguim les recomanacions de The Canadian National Institute for the Blind 

(CNIB) respecte al color de fons i de lletra dels indicadors amb text tenint en 

compte la paret, es recomanen les combinacions de la taula següent que 

consideren com a criteri bàsic que han de tenir un contorn nítid i una coloració 

viva i contrastada amb el fons i a la vegada contrastats amb la paret, porta, etc. 

on siguin adossats (Taula 6). 

 

PARET FONS INDICADOR ROTULACIÓ 

Gris Negre Blanc / Groc 

Blanc (Beige) Negre / granate Blanc / Groc 

Vermell Blanc Negre /Verd /Blau 

Verd Blanc Negre / Verd / Blau 

Taula 6. Combinació de colors recomanada segons The Canadian National Institute 
for the Blind (CNIB) 

 

DETALLS SUPERFÍCIES GRANS 

Blanc Blau fosc 

Negre Groc 

Verd Blanc 

Vermell Blanc 

Blau Blanc 

Negre Blanc 

Groc Negre 

Blanc Vermell 

Blanc Verd fosc 

Blanc Negre 
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 Per a cartells que requereixin una localització i identificació a distància, el fons 

fosc i la lletra clara proporcionen major contrast i en general, faciliten la seva 

lectura. 

 

 Els poms de les portes han de contrastar amb el color de la porta on es troben. 

 

Adaptacions en quant a il·luminació 

 

Les persones amb deficiència visual poden necessitar nivells alts, mitjans o baixos 

d’il·luminació, ser molt sensibles al brillo i al contrast i requerir períodes 

anormalment llargs per a adaptacions fotòpiques o escotòpiques. 

 

Quan parlem en general, s’entén que si la il·luminació incrementa, la resolució 

visual és millor, però quan es tracta de persones amb deficiència visual, per a 

feines concretes de visió propera, s’haurà de determinar en àmbit individual quin 

tipus de llum és el més indicat per a cada cas, depenent no nomes de la patologia 

sinó també de l’edat i altres característiques com la sensibilitat al contrast i 

l’adaptació als diferents nivells de llum. 

 

Per tant, a més llum, no necessàriament hi haurà major agudesa visual, perquè pot 

arribar el moment en que aquesta acumulació produeixi enlluernament i redueixi la 

mateixa i amb això la resolució de les imatges. 

 

El mateix succeeix quan parlem de il·luminació dels espais: no existeixen 

evidències objectives que determinen la conveniència o no de ut ilitzar sistemes 

d’il·luminació determinats amb caràcter general, que puguin ser considerats 

elements d’accessibilitat per persones amb deficiència visual. 

 

És important a l’hora de pensar en el disseny dels espais per a que resultin 

accessibles a les persones amb deficiència visual i a tota la població en general, 

conjugar tots aquells aspectes que intervenen com són, les condicions 

d’il·luminació, el contrast, la mida, les lluminàries i la ubicació de les mateixes. 
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Recomanacions de la ubicació de les lluminàries: 

 

 En els espais d’accés i distribució, s’haurà de cuidar la posició de les llums, de 

manera que no produeixin “efecte zebra” (zones de ombra i zones il·luminades), 

ja que desorienta a les persones amb deficiència visual, produint gran confusió 

d’inseguretat en els desplaçaments. 
 

 En els grans espais es necessita que les lluminàries estiguin uniformement 

col·locades. Si existeix la possibilitat de llum natural, s’aprofitarà tenint en 

compte que mai estarà situada dins el camp visual de la persona, ja que pot 

produir enlluernament. 

 

 Les fonts de llum es col·locaran per sobre de la línia normal de visió. 
 

 En passadissos llargs, una línia de tubs fluorescents en el centre o en un lateral 

pot ser bona guia per una persona amb deficiència visual. 

 

 Es procurarà que les pantalles difusores no ocasionin reflexes, sobretot quan 

estiguin situades en sostres de poca altura, el que ocasionaria que la llum es 

reflectís i entrés en el camp de visió. 
 

 Encara que la il·luminació sigui uniforme, es procurarà ressaltar aquells detalls 

que siguin d’interès, tals com escales, cartells, números, indicadors, plànols… 

utilitzant llums directes sobre ells, sense produir reflexes, per tal que puguin ser 

localitzats amb major facilitat. 

 

 Les escales, esglaons i rampes han de tenir una il·luminació uniforme que 

cobreixi tota l’àrea. 

 

 Per tal d’evitar els reflexos, utilitzar una il·luminació general uniforme i difusa, és 

a dir, que provingui de varies direccions, ja que així ofereix millor comoditat al 

evitar les ombres que produeixen les llums en una sola direcció. Quan s’utilitza 

aquest tipus d’il·luminació es pot augmentar el nivell sense que es produeixin 

enlluernaments. Les llums fluorescents, proporcionen més il·luminació difusa 

que les incandescents. 

 

 També  per tal d’evitar els reflexes, modificar la col·locació de la font de llum 

d’acord a la superfície on incideix, utilitzant fonts de llum no molt concentrades 

i/o superfícies amb colors clars però amb acabats mates o antireflectants. 
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Facilitar l’adaptació: fotòpica / escotòpica 

 

 Als accessos s’han d’evitar contrasts excessius entre els nivells d’il·luminació  

que hi ha als vestíbuls i a l’exterior (ja que produeixen un efecte cortina). Es 

recomanable la denominada “il·luminació transicional”: durant el dia el vestíbul 

ha d’estar ben il·luminat i en les hores que ja no hi hagi llum natural, els nivells 

s’atenuaran. 

 

 Els nivells d’il·luminació en diferents àrees freqüentades de manera successiva,  

tindran un contrast de llum suau. 

 

 S’utilitzaran colors clars al sostre i a les parets que hagin d’estar molt il·luminats 

per reduir un contrast excessiu que requereixi una adaptació constant. 
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4. LEGISLACIÓ 
 

4.1. CONTINGUTS GENERALS DE LES NORMATIVES 

D’ACCESSIBILITAT 

El canvi conceptual que s’ha produït en l’àmbit de l’accessibilitat durant els últims anys, 

ha comportat importants avenços legislatius a favor del dret a la igualtat d’oportunitats i 

no discriminació de les persones amb discapacitat. 

El primer canvi va ser donat gràcies a assumir que no és l’individu el que ha d’adaptar-

se a un entorn dissenyat per l’home, sinó que és l’entorn el que s’ha d’ajustar a la 

diversitat de les necessitats de la població, i per tant, resultats accessible per a tothom. 

Conseqüentment, comencen a modificar-se les lleis per tal de convertir-les en 

antidiscriminatòries en el tractament normatiu de la discapacitat. Aquestes normes es 

fonamenten en el reconeixement i la defensa dels drets civils i socials, en el dret de la 

igualtat i en la no discriminació. 

 

En aquest apartat fem menció de les diverses normatives/consells relacionats  amb 

l’accessibilitat en general. La classificació s’ha estructurat primerament des de les 

normatives més globals l’organització mundial de les Nacions Unides, Europa fins a les 

més locals com són Espanya i Catalunya.  

Primerament s’indicaran totes les normatives relacionades amb l’accessibilitat en 

forma de taula i a continuació es concretaran més detalladament les que fan referència 

al transport ferroviari i a la deficiència visual. 
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4.2. MARC NORMATIU INTERNACIONAL, ESTATAL I AUTONÒMIC 

 

NACIONS UNIDES 

 

Les Nacions Unides van néixer oficialment el 24 d’octubre de 1945, després de que 

la majoria dels 51 Estats Membres signataris del document fundacional de la 

Organització, la ratifiquessin. En  l’actualitat, 193 Estats són membres de les 

Nacions Unides, que estan representats en l’òrgan deliberant, la Assemblea 

General. 

Els objectius de la ONU són mantenir la pau i la seguretat, promoure el 

desenvolupament sostenible, defensar la llei internacional, protegir els drets 

humans i distribuir ajuda humanitària. 

 Entre les tasques que duen a terme, trobem diverses resolucions que defensen els 

drets de les persones discapacitades, un d ’ells i en el que més ens centrarem és el 

de que es puguin desenvolupar de manera autònoma en el seu entorn i puguin tenir 

una mobilitat el màxim independent possible [ONU 1]. 

A continuació comentem les resolucions relacionades amb l’accessibilitat. 

 

L’any 1981, l’ONU va declarar l’Any Internacional de les Persones amb minusvalidesa. 

 

DATA 

NORMA 
ÒRGAN RANG TÍTOL 

20/12/1993 

Assemblea 

General 

Nacions 

Unides 

A/RES/48/96 

Normes uniformes sobre la igualtat 

d’oportunitats per persones amb 

discapacitat 

13/12/2006 

Assemblea 

General 

Nacions 

Unides 

A/RES/61/106 
Convenció sobre els drets de les 

persones amb discapacitat 

Taula 7. Normes més rellevants de les Nacions Unides sobre accessibilitat 

 

http://www.un.org/spanish/disabilities/default.asp?id=498
http://www.un.org/spanish/disabilities/default.asp?id=498
http://www.un.org/spanish/disabilities/default.asp?id=498
http://www.un.org/spanish/documents/instruments/docs_sp.asp
http://www.un.org/spanish/documents/instruments/docs_sp.asp
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 Normes uniformes sobre la igualtat d’oportunitats per a persones amb discapacitat 
 

Promouen el dret de tothom a accedir a les llibertats fonamentals: educació, 

ocupació, vida familiar, integritat personal, cultura, activitats recreatives i esportives 

i dret a participació en la vida religiosa. Estableixen els requisits per a la igualtat de 

participació, els àmbits en els que s’ha de materialitzar aquesta igualtat, les 

mesures d’execució i els mecanismes de supervisió.  

Jurídicament parlant, aquestes normes no són obligatòries, però constitueixen un 

compromís moral i polític per part dels estats membres en vista a l’adopció de 

mesures a favor de la igualtat d’oportunitats [ONU 2]. 

 Convenció internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat 
 

La convenció promou i defensa els drets de les persones amb discapacitat en tots 

els àmbits de la vida (educació, salut, treball, cultura, oci, participació social, 

econòmica…) mostrant la accessibilitat com a essencial en cada un d’aquests 

contexts. 

Aquest nou instrument suposa importants conseqüències per a les persones amb 

discapacitat. Es destaca aquest col·lectiu ciutadà dins el sistema de protecció de 

drets humans de les Nacions Unides i es comença a comptar amb una nova eina 

jurídica vinculant a l’hora de fer valer els drets d’aquestes persones.  La Convenció 

entra en vigor a l’Estat Espanyol el dia 3 de Maig de 2008. 

 

Extractes dels articles més rellevants de la convenció en matèria de accessibilitat 

per a persones amb discapacitat visual: 

· Article 1: Propòsit 

 

El propòsit de la Convenció és promoure, protegir i assegurar la igualtat  de drets 

humans i llibertats fonamentals per totes les persones amb discapacitat i 

promoure el respecte de la seva dignitat. 

 

Les persones amb discapacitat inclouen a aquelles que tinguin deficiències 

físiques, mentals, intel·lectuals o sensorials a llarg termini que, al interactuar amb 

diverses barreres, poden impedir la seva participació plena i efectiva en la 

societat, en igualtat de condicions amb les demés. 
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· Article 2: Definicions 

 

La comunicació inclourà els llenguatges, la visualització de textos, el Braille, la 

comunicació tàctil, els macrotips, els dispositius multimèdia de fàcil accés, així 

com el llenguatge escrit, els sistemes auditius, el llenguatge senzill, els medis de 

veu digitalitzada i altres modes, mitjans i formats augmentatius o alternatius de 

comunicació, inclosa la tecnologia de la informació i les comunicacions de fàcil 

accés. 

 

Per “llenguatge” s’entendrà tant el llenguatge oral com la llengua de senyals i 

altres formes de comunicació no verbal. 

 

Per “discriminació per motius de discapacitat” s’entendrà qualsevol distinció, 

exclusió o restricció per motius de discapacitat que tingui el propòsit o l’efecte 

d’obstaculitzar o deixar sense efecte el reconeixement en igualtat de condicions, 

de tots els drets humans i llibertats fonamentals en els àmbits polític, econòmic, 

social, cultural, civil o de altre tipus. Inclou totes les formes de discriminació, entre 

elles, la denegació d’ajustos raonables. 

 

Per “ajustos raonables” s’entendran les modificacions i adaptacions necessàries i 

adequades que no imposin una carga desproporcionada o indeguda, quan es 

requereixin en cas particular, per garantir a les persones amb discapacitat, en 

igualtat de condicions amb les demés, de tots els drets humans i llibertats 

fonamentals. 

 

Per “disseny universal” s’entendrà el disseny de productes, entorns, programes i 

serveis que puguin utilitzar totes les persones, en la major mesura possible, sense 

necessitat d’adaptació ni disseny especialitzat. El “disseny universal” no exclourà 

les ajudes tècniques per a grups particulars de persones amb discapacitat, quan 

es necessitin. 
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· Article 4: Obligacions generals 

 

Els Estats Parts, es comprometen a assegurar i promoure el ple exercici de tots 

els drets humans i les llibertats fonamentals de les persones amb discapacitat 

sense discriminació per motius de discapacitat. 

 

Els Estats Parts es comprometen entre d’altres a: 

 

- Emprendre o promoure la investigació i el desenvolupament, i promoure la 

disponibilitat i l’ús de noves tecnologies, incloses les tecnologies de la 

informació i les comunicacions, ajudes per la mobilitat, dispositius tècnics i 

tecnologies de suport adequades per les persones amb discapacitat. 

 

- Proporcionar informació que sigui accessible per les persones amb 

discapacitat sobre ajudes a la mobilitat, dispositius tècnics i tecnologies de 

suport, incloses noves tecnologies, així com altres formes d’assistència i 

serveis i instal·lacions de suport. 

 

- Promoure la formació de professionals i el personal que treballen amb 

persones amb discapacitat respecte dels drets reconeguts en la present 

convenció, amb la finalitat de prestar millor assistència i els serveis garantits 

per aquests drets. 

 

 · Article 9: Accessibilitat 

 

Per tal de que les persones amb discapacitat puguin viure de forma independent i 

participar plenament en tots els aspectes de la vida, els Estats Parts adoptaran 

mesures pertinents per assegurar l’accés de les persones amb discapacitat, en 

igualtat de condicions amb les demès, al entorn físic, al transport, la informació i les 

comunicacions i a altre serveis d’ús públic.  

 

Aquestes mesures, que inclouran identificació i eliminació d’obstacles i barreres 

d’accés, s’aplicaran, entre altres a: 
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- Edificis, vies públiques, transports i altres instal·lacions exteriors e interiors 

com escoles, vivendes, instal·lacions mèdiques... 

 

- Els serveis d’informació, comunicacions i d’altre tipus inclosos els serveis 

electrònics d’emergència. 

 

 Els Estats Parts també adoptaran les mesures pertinents per: 

 

- Desenvolupar, promulgar i supervisar l’aplicació de normes mínimes sobre 

l’accessibilitat de les instal·lacions i els serveis oberts al públic o d’ús públic. 

 

- Oferir formació a totes les persones involucrades en els problemes   

d’accessibilitat a que s’enfronten les persones amb discapacitat 

 

- Dotar els edificis i altres instal·lacions obertes al públic de senyalització en 

Braille i en formes fàcils de lectura i comprensió. 

 

 Promoure l’accés de les persones amb discapacitat als nous sistemes i 

tecnologies de la informació i les comunicacions. 

 

 Promoure el disseny, el desenvolupament, la producció i la distribució de 

sistemes i tecnologies de la informació i les comunicacions accessibles. 

 

[ONU 3]  
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CONSELL D’EUROPA 

 

La seva principal funció consisteix en defensar els drets civils, polítics, socials i 

econòmics dels ciutadans del continent Europeu [CE 1]. 

 

DATA NORMA ÒRGAN RANG TÍTOL 

27/04/1978 
Consell 

d’Europa 

- Carta Social Europea 

15/02/2001 
Comitè de 

ministres 

Resolució Resolució ResAP (2001)1 

 Taula 8. Normes més rellevants del Consell d’Europa sobre accessibilitat  

 Carta Social Europea 
 

Els governs que van signar la Carta Social Europea, són els membres del Consell 

d’Europa, amb la finalitat de aconseguir una unió més estreta entre els membres amb 

l’objectiu de conservar i promoure els ideals i principis que són patrimoni comú i 

afavorir el progrés econòmic i social, mitjançant la defensa i el desenvolupament dels 

drets humans i les llibertats fonamentals. 

L’article que més ens interessa en aquest projecte és el número 15 sobre el dret de les 

persones minusvàlides a la autonomia, a la integració social i a la participació en  la 

vida de la comunitat. 

Una de les parts que es comprometen a complir en aquest article 15 és promoure la 

plena integració i participació social, en particular, mitjançant l’aplicació de mesures, 

incloses les ajudes tècniques, dirigides a superar les barreres a la comunicació i a la 

mobilitat i a permetre accedir als transports, a la vivenda i a les activitats culturals i 

d’oci. 

La Carta Social Europea va fer-se a Turí, per el Consell d’Europa el 18 d’Octubre de 

1961 i va ser firmada a Estrasburg el 27 d’Abril de 1978 [CE 2] 

Va ser ratificada per Espanya el 29 d’Abril de 1980 i va convertir -se en dret intern 

espanyol a partir del dia 5 de Juny de 1980 [BOE 1]. 

 

https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Presentation/ESCRBooklet/Spanish.pdf
http://www.ceapat.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/im_029646.htm
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 Resolució ResAP (2001)1 
 

El Consell d’Europa assumeix la filosofia de l’accessibilitat universal amb la introducció 

de principis de disseny universal en els programes de formació del conjunt de les 

professions que treballen en l’àmbit del medi edificat. 

Va ser adoptada per el comitè de ministres del Consell d’Europa el 15 de febrer de 

2001. 

 

Els Principis generals de la Resolució que s’esmenten el en document són els 

següents: 

 

 El dret de tots els individus, incloent persones amb discapacitat, a la plena 

participació en la vida comunitària, comporta el dret a l’accés, ús i comprensió 

de l’entorn construït. 

 

 Es responsabilitat i obligació de la societat, i en particular de tots els 

professionals que treballen en la construcció de l’entorn, fer que sigui 

universalment accessible per a tots, incloent les persones amb discapacitat. 

 

 

 Una política coherent i global a favor de les persones amb discapacitat ha de 

tendir a garantir la plena ciutadania, la igualtat d’oportunitats, la vida 

independent i la participació activa en totes les àrees de la vida en comunitat. 

 

 Per a posar en marxa aquesta política, els Estats membres han de prendre 

mesures per evitar i eliminar sempre que sigui possible, tots els obstacles de 

l’entorn construït i millorar la informació de totes les persones que tenen el 

paper de decidir i de garantir les mesures polítiques, ja que les decisions 

relatives a l’entorn construït per l’home afecten a la qualitat de vida de les 

persones amb discapacitat [CE 3]. 
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UNIÓ EUROPEA 
 

BUTLLETÍ DATA 

NORMA 
ÒRGAN RANG TÍTOL 

 2/03/1996 
Comissió  

Europea 

 European Concept of Accesibility 

DOCE 20/12/1996 
Comissió 

Europea 
Consell 

Resolución del consejo y de los representantes de los gobiernos 

de los estados miembros 

Comissió 

Europea 
12/05/2000 

Comissió 

Europea 
Comunicació 

Comunicación de la comisión sobre la igualdad de 

oportunidades de las personas con minusvalía 

DOCE 27/11/2000 
Comissió 

Europea 

Directiva 

2000/78/CE 

Establecimiento de un marco general para la igualdad de trato 

en el empleo y la ocupación 

DOCE 19/03/2001 
Comissió 

Europea 

Directiva 

2001/16/CE 

Relativa a la interoperabilidad del sistema ferroviario 

transeuropeo convencional 

(més tard modificada Directiva 2007//32/CE) 

 5/04/2006 

Consell 

Europa: 

Comitè de 

ministres 

 

Recomanació 

Rec (2006)5 

Recomendación Rec(2006)5 del Comité de Ministros a los 

Estados miembros sobre el Plan de Acción del Consejo de 

Europa para la promoción de derechos y la plena participación 

de las personas con discapacidad en la sociedad 

DOCE 23/10/2007  Reglament Reglament del Parlament Europeu i del Consell 1371/2007 

 17/03/2008 
Consell 

Europa 

Resolució del 

Consell 

2008/C 75/01 

Resolución del Consejo de la Unión Europea y los 

Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros 

relativa a la situación de las personas con discapacidad en la 

Unión Europea 

DOCE 21/12/2007 
Comissió 

Europea 

Directiva 

2008/164/CE 

Especificación técnica de interoperabilidad relativa a las 

«personas de movilidad reducida» en los sistemas ferroviarios 

transeuropeos convencional y de alta velocidad 

DOCE 18/11/2014 
Comissió 

Europea 

Reglament 

1300/2014 

Especificación técnica de interoperabilidad relativa a la 

accesibilidad del sistema ferroviario de la Unión para las 

personas con discapacidad y las personas de movilidad reducida 

Taula 9. Normes més rellevants de la Unió Europea 

http://www.eca.lu/index.php/documents/eucan-documents/13-2003-european-concept-for-accessibility-2003/file
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:41997X0113&qid=1425922072443&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:41997X0113&qid=1425922072443&from=ES
http://ec.europa.eu/employment_social/soc-prot/disable/com406/406-es.pdf
http://ec.europa.eu/employment_social/soc-prot/disable/com406/406-es.pdf
http://www.boe.es/doue/2000/303/L00016-00022.pdf
http://www.boe.es/doue/2000/303/L00016-00022.pdf
http://www.boe.es/doue/2001/110/L00001-00027.pdf
http://www.boe.es/doue/2001/110/L00001-00027.pdf
http://sid.usal.es/idocs/F3/LYN10047/3-10047.pdf
http://sid.usal.es/idocs/F3/LYN10047/3-10047.pdf
http://sid.usal.es/idocs/F3/LYN10047/3-10047.pdf
http://sid.usal.es/idocs/F3/LYN10047/3-10047.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:075:0001:0004:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:075:0001:0004:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:075:0001:0004:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:075:0001:0004:ES:PDF
http://www.boe.es/doue/2012/217/L00020-00045.pdf
http://www.boe.es/doue/2012/217/L00020-00045.pdf
http://www.boe.es/doue/2012/217/L00020-00045.pdf
http://sid.usal.es/idocs/F3/LYN19203/19203.pdf
http://sid.usal.es/idocs/F3/LYN19203/19203.pdf
http://sid.usal.es/idocs/F3/LYN19203/19203.pdf
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Entre aquest conjunt de documents emesos per la UE, volem destacar els apartats 

més rellevants que fan referència a l’accessibilitat per a persones amb discapacitat 

visual: 

 European concept of accessibility (ECA) 
 

La publicació de « European Concept for Accessibility »  és un exemple de la unió 

d’experts de 22 països d’Europa per la causa comuna d’establir  recomanacions  de 

dissenys harmonitzades per l’accessibilitat a Europa. 

La base fonamental de la filosofia Europea per l’accessibilitat és reconèixer i acceptar 

tots els nivells de la societat, tenir en compte els drets humans, inclosos els de les 

persones amb certes limitacions. 

L’objectiu de l’ECA és la previsió d’entorns  que siguin convenients i segurs per a 

tothom, incloent persones discapacitades. 

L’ECA va adreçat a aquelles persones que col·laboren en definir les característiques 

de l’edificació urbana pensant en la diversitat humana i les dificultats que poden 

provocar, però també va adreçat a tots aquells professionals i polítics que ja són 

conscients de que l’edificació ja construïda hauria de convertir-se en accessible per 

tothom [ECA 1]. 

 Comunicació de la comissió sobre la igualtat d’oportunitats de les persones amb 

minusvalidesa 
 

L’any 2000, s’aprova la Comunicació de la Comissió al Consell, al Parlament Europeu, 

al Comitè Econòmic i Social i al Comitè de les Regions “Cap a una Europa sense 

barreres per les persones amb discapacitat”. Brussel·les 12 de Maig de 2000. La 

comunicació incideix en el paper de la Unió Europea com element tractor per l’impuls 

de la cooperació entre els estats membres, del foment d’intercanvi i del 

desenvolupament de les millors practiques que condueixin a eliminar barreres actuals. 

La comissió demana una major coordinació als àmbits del treball, l’educació, la 

formació professional, el transport, el mercat interior, la societat de la informació, les 

noves tecnologies i la política dels consumidors. Així mateix, estableix un itinerari a 

seguir amb una sèrie de línies estratègiques d’acció: cap a una millora de la mobilitat i 

l’accessibilitat; cap a una societat de la informació al servei de tots; cap a un mercat 

comú més desenvolupat en el que respecta a tecnologies de suport.  
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 Directiva 2000/78/CE  
 

S’aprova la Directiva 2000/78/CE de 27 de Novembre de 2000, relativa a l’establiment 

d’un marc general per la igualtat de tracte en el treball i la ocupació. Es tracta d’una 

norma antidiscriminatòria relativa a les qüestions d’accessibilitat física al treball [BOE 

2]. 

 Recomanació Rec (2006)5 
 

Dirigida als Estats membres sobre el Pla d’Acció del Consell d’Europa per la promoció 

de drets i la plena participació de les persones amb discapacitat en la societat: millorar 

la qualitat de vida de les persones amb discapacitat a Europa 2006-2015 [SID 1]. 

 Reglament del Parlament Europeu i del Consell 1371/2007   
 

Determina els drets i les obligacions dels viatgers internacionals de ferrocarril i és 

d’aplicació directe a l’Estat Espanyol. 

Aquest reglament recull les condicions que el transport per ferrocarril ha de reunir per 

facilitar l’accessibilitat de les persones amb discapacitat per garantir la igualtat 

d’oportunitats a l’hora d’utilitzar aquest medi de transport per desplaçar -se (capítol V, 

arts. 19 a 25) 

 

Aquest reglament prescriu que els serveis de transport de viatgers per ferrocarril han 

de beneficiar a tota la ciutadania. Per això, les persones amb discapacitat i les 

persones amb mobilitat reduïda provocada per una discapacitat, la edat o qualsevol 

altre factor, han de disposar, al viatjar amb ferrocarril, de oportunitats equivalents als 

de tots els ciutadans; i que tenen el mateix dret que les altres persones a la llibertat de 

moviment, a la llibertat d’escollir i a la no discriminació. Per això, les empreses 

operadores i els administradors de les xarxes ferroviàries han d’establir, amb la 

participació activa de les organitzacions que representen a les persones amb 

discapacitat i a les persones amb mobilitat reduïda, unes normes d’accés no 

discriminatòries aplicables al transport d’aquest col·lectiu [BOE 3]. 
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 Resolució del Consell  2008/C 75/01 
 

Invita als Estats membres i a la comissió a que garanteixin: l’accessibilitat per les 

persones amb discapacitat; l’augment de la participació en el mercat laboral combinant 

plans d’assistència i assistència personal; el foment de la inclusió de tots els ciutadans 

en la societat de la informació d’acord amb la Declaració de Riga sobre inclusió digital, 

desenvolupant tecnologies de informació i comunicació accessibles i mitjançant 

tecnologies d’assistència a les persones amb discapacitat [DOCE 1]. 

 Directiva 2008/164/CE 
 

Especificació Tècnica de Interoperabilitat (ETI) relativa a les persones de mobilitat 

reduïda als sistemes ferroviaris transeuropeus convencional i d’alta velocitat . 

La ETI sobre la accessibilitat del material rodant estableix que: 

Tots els trens hauran de tenir, com a mínim, una porta adaptada per les persones amb 

mobilitat reduïda, la qual haurà de comptar amb algun dispositiu per a cobrir la cobrir la 

distància entre el cotxe i l’andana [DOCE 2]. 

 Reglament  (UE) nº 1300/2014 de la comissió   
 

Estableix la especificació tècnica de interoperabilitat (ETI) relativa a l’accessibilitat del 

sistema ferroviari de la unió europea per a les persones amb discapacitat i les 

persones amb mobilitat reduïda. 

La comissió europea estableix a partir del 18/11/2014  l’Especificació Tècnica 

d’Interoperabilitat, regulació per tal de millorar l’accés de viatgers de transports 

ferroviaris amb alguna discapacitat o amb mobilitat reduïda [DOCE 3]. 
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ESTAT ESPANYOL 

 

BUTLLETÍ DATA 

NORMA 
ÒRGAN RANG TÍTOL 

BOE 30/04/1982 
Jefatura de l’ 

Estat 

Ley 

13/1982 
Integración social de los minusválidos 

BOE 07/12/1983 
Presidència 

del Govern 

Real 

Decreto 

3250/1983 

Regulación del uso de perros guía para 

Deficientes Visuales 

BOE 18/11/2003 
Jefatura de l’ 

Estat 

Ley 

39/2003 
Sector Ferroviario 

BOE 3/12/2003 
Jefatura de l’ 

Estat 

Ley 

51/2003 

Igualdad de oportunidades, no discriminación y 

accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad 

BOE 04/12/2007 
Ministeri de la 

presidència 

Real 

Decreto 

1544/2007 

Se regulan las condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación para el 

acceso y utilización de los modos de 

transporte para personas con discapacidad 

BOE 02/08/2011 
Jefatura de l’ 

Estat 

Ley 

26/2011 

Adaptación de la normativa a la Convención 

Internacional sobre los derechos de las 

personas con discapacidad 

Taula 10. Normes més rellevants de l’Estat Espanyol sobre accessibilitat 

 

De tots els documents anteriors, s’han escollit i analitzat els que tenen més relació 

amb l’accessibilitat al transport públic ferroviari per a persones amb dèficit visual i són 

els que es comenten a continuació. 

La Constitució Espanyola insta als poders públics a: fomentar la igualtat i el 

desenvolupament individual de la persona; impulsar la participació de tots els 

ciutadans a la vida política, econòmica, religiosa, cultural i social; eliminar els obstacles 

que dificultin la seva plenitud; i facilitar la accessibilitat de totes les persones mitjançant 

polítiques de prevenció, tractament, rehabilitació i integració de les persones amb 

discapacitat. 

 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l13-1982.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd3250-1983.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd3250-1983.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l39-2003.html
http://www.boe.es/boe/dias/2003/12/03/pdfs/A43187-43195.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2003/12/03/pdfs/A43187-43195.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2003/12/03/pdfs/A43187-43195.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/04/pdfs/A49948-49975.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/04/pdfs/A49948-49975.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/04/pdfs/A49948-49975.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/04/pdfs/A49948-49975.pdf
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l26-2011.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l26-2011.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l26-2011.html
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 Llei 13/1982 Integración Social de los Minusvalidos (LISMI)  
 

Aquesta llei es troba a l’article 49 de la Constitució Espanyola. La qual es va configurar 

com una llei de marc, i com a tal va considerar les bases per a que la integració plena 

a la societat de les persones amb discapacitat es pogués dur a terme [LISMI 1]. 

 Regulación del uso de perros guía para Deficientes Visuales 
 

El propòsit és facilitar als deficients visuals, els medis adequats que els permeti una 

certa independència, així com una major mobilitat . Es dicten unes normes necessàries 

per a l’ús de gossos-guia ja que en l’actualitat i degut a les modernes tècniques 

d’ensinistrament i atenció sanitària de gossos, constitueix un medi auxiliar de singular 

importància per l’accés a els llocs, allotjaments, locals i transports públics i en definitiva 

per a la seva integració a la societat [Perros guía Catalunya 1]. 

 Ley estatal 51/2003 Igualdad d’Oportunidades, No Discriminación i Accessibilidad 

Universal (LIONDAU) 
 

Després de dues dècades de vigència de la LISMI, la persistència de la desigualtat a 

la societat, es seguia manifestant i per tant es van haver de realitzar nous enfocs i 

estratègies  derivats dels canvis en la concepció de discapacitat en l’àmbit comunitari.  

Per tant s’exigia una evolució també legislativa paral·lela als nous principis i que es va 

materialitzar amb la promulgació d’aquesta llei. 

La qual, suposa un gran canvi en la manera d’afrontar la discapacitat, ja que planteja 

la consideració com a una qüestió de drets humans. 

Els principis estratègics que estableix LIONDAU són: 

 Vida independent: poder de decisió i participació social 

 Normalització: accés en igualtat de condicions que la resta de ciutadans 

 Accessibilitat universal: condició general de béns, processos, entorns, 

serveis… 

 Disseny per a tots: projecció des de l’origen d’aquest accés universal 

 Diàleg Civil: participació de les persones amb discapacitat en les polítiques que 

les afecten. 

 Transversalitat: concepció general de les polítiques i línies d’acció públiques 
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La entrada en vigor de la LIONDAU i de les seves posteriors normes de 

desenvolupament ha suposat un important impuls dels nous conceptes demanats per 

les persones amb discapacitat [LIONDAU 1]. 

 Real decreto 1544/2007: Se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para 

personas con discapacidad 
 

Abstractes rellevants relacionats amb l’accessibilitat al transport ferroviari per a 

persones amb dèficit visual : 

Article 2: Transport Ferroviari 

 

Les condicions bàsiques d’accessibilitat que consten a l’annex I són d’aplicació a les 

àrees d’ús públic i al material mòbil de tots els sistemes de transport ferroviari amb les 

especificacions que s’indiquen. Entre elles, s’hauran de complir les disposicions 

establertes en les especificacions tècniques d’interoperabilitat (ETI) sobre accessibilitat 

de les persones amb mobilitat reduïda que estan vigents segons les normes de la Unió 

Europea. 

ANNEX I : Condicions bàsiques d’accés al ferrocarril 

Estacions 
 

De forma genèrica, les mesures per garantir l’accessibilitat en les estacions seran les 

establertes en les especificacions tècniques de interoperabilitat (ETI) sobre 

accessibilitat de les persones de mobilitat reduïda que estiguin vigents segons les 

normes de la Unió Europea. 

Trobem en aquest annex les condicions específiques i tècniques de com haurien de 

ser els següents “òrgans” que es troben en les estacions per tal de que siguin 

accessibles per a tothom. 

- Itineraris interiors accessibles 

- Escales fixes i rampes 

- Escales mecàniques 

- Rampes mecàniques/passadissos rodant 

- Passos elevats y subterrànies 

- Accessos 

- Mobiliari, complements i elements en “ voladís” 
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Informació visual y acústica 

L’objectiu és proporcionar de manera visual i acústica la informació bàsica per als 

viatgers. Es consideraran informacions bàsiques les variacions d’última hora, 

incidències o situacions d’emergència.  

La informació visual serà llegible en totes les condicions d’il·luminació general, 

contrastarà amb el fons sobre el que està presentat i serà coherent i simultània amb la 

informació parlada que es proporciona.  

Els elements d’informació (cartells, panels, monitors...) s’han de col·locar en llocs que 

permetin als seus lectors aproximar-se o allunyar-se d’ells el que els exigeixi la seva 

discapacitat visual o física. Estaran il·luminats directament, procurant que no es 

produeixin reflexes sobre ells i amb colors contrastats entre fons i text.  

 

Informació  al viatger 

Tota la informació serà de naturalesa conseqüent i conforme a les regles europees o 

nacionals. Tota la informació serà coherent amb el sistema general d’orientació i 

informació, especialment en quant a color i contrast en els trens, andanes i accessos. 

Es procurarà fer transcripció del missatge oral, emès per megafonia, a text escrit. La 

informació visual serà llegible en totes les condicions de il·luminació quan el vehicle o 

estació es trobi en servei. La informació visual contrastarà amb el fons sobre el que se 

situï. S’aconsellen caràcters clars sobre fons fosc [BOE 4]. 
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COMUNITAT AUTÒNÒMA DE CATALUNYA 

 

BUTLLETÍ DATA 

PUBLICACIÓ 
ÒRGAN RANG TÍTOL 

   Decret 

100/1984 
Supressió de barreres arquitectòniques 

DOGC i BOE 
4/12/1991 i 

24/12/1991 

Presidència de la 

Generalitat de 

Catalunya 

Llei 

20/1991 

Accessibilitat i Supressió de Barreres 

Arquitectòniques 

DOGC 24/03/1995 
Departament de 

benestar social 

Decret 

135/1995 

Bases per la supressió  de barreres 

arquitectòniques i la promoció d’ajudes 

tècniques per a millorar la qualitat de vida i 

l’autonomia de les persones amb 

discapacitat 

DOGC i BOE 
04/11/2014 i 

20/11/2014 

Presidència de la 

Generalitat de 

Catalunya 

Llei 

13/2014 
Accessibilitat 

 

Taula 11. Normes més rellevants de la Comunitat Autònoma de Catalunya sobre accessibilitat. 

 

A continuació citem l’última llei de la taula la qual és la més recent i on hi trobem més 

informació sobre l’accessibilitat per a persones amb dèficit visual al transport públic 

ferroviari. 

 

 Llei 13/2014, Accessibilitat 
 

Es una llei que té per objecte: 

a) Establir les condicions d’accessibilitat necessàries que garanteixin la igualtat 

d’oportunitats  i la no discriminació  de les persones amb discapacitat 

b) Integrar en el marc normatiu de Catalunya les condicions bàsiques d’accessibilitat, 

d’acord amb les directives internacionals i estatals 

c) Promoure la utilització de productes de suport a l’accessibilitat que millorin la 

qualitat de vida de les persones amb discapacitat 

http://www.discapnet.es/SiteCollectionDocuments/Discapnet/Documentos/Legislacion/0080.htm
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ca-l20-1991.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ca-l20-1991.html
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=111610&action=fitxa
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=111610&action=fitxa
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=111610&action=fitxa
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=111610&action=fitxa
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=111610&action=fitxa
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6742/1379018.pdf
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La Llei 13/2014, a diferencia de les seves homologues estatals  defineix la discapacitat 

sensorial com la discapacitat que afecta un sentit o més d’un sentit a la vegada. Es fa 

distinció de les  discapacitats sensorials: 

 Discapacitat visual: disminució parcial o manca total de la capacitat de veure hi 

que dificulta o impedeix  l’acompliment normal de les tasques visuals  i provoca 

dificultats  d’interacció entre la persona afectada i l’entorn; inclou ceguesa total i 

els diferents graus de baixa visió. 

 Discapacitat auditiva: disminució parcial o manca total  de la capacitat de les 

persones  per percebre les formes acústiques. 

 Sordceguesa: combinació de discapacitat visual i auditiva, en diferents graus. 

 [GENCAT 1] 
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5. RECOPILACIÓ D’INFORMACIÓ SOBRE ACCESSIBIILTAT AL 

TRANSPORT 
 

5.1. PROPOSTA DE CONDICIONS D’ACCESSIBILITAT DE LA ONCE PEL 

TRANSPORT FERROVIARI   

 

En aquest apartat realitzarem un resum del capítol VI sobre l’accessibilitat als transport 

metropolitans d’un document editat per la ONCE anomenat Accesibilidad para personas con 

ceguera o deficiència visual [ONCE 9]. 

 

La proposta descriu quines serien les característiques necessàries per tal de millorar 

l’accessibilitat a nivell del transport ferroviari. D’aquesta manera, fer que el desplaçament sigui 

més segur i autònom per a les persones que pateixen alguna deficiència visual. 

 

El resum està dividit en 4 apartats diferents que són: accessos, vestíbuls, andanes i els cotxes i 

dins de cadascun d’aquests apartats, les recomanacions de cadascun dels  elements és més 

detallada. 

1. ACCESSOS 

 

1.1. Els accessos de les estacions s’ha de tenir present que: 

 

 L’accés hauria d’estar a cota zero o haver-hi un ascensor. Si això no fos possible la 

pendent màxima no sobrepassarà el 6%. 

 Prèvi al primer esglaó, ha d’existir una franja senyalitzadora al terra. Aquesta serà 

transversal a la direcció de la marxa, ha de ser podotàctil i ser visualment distingida per 

contrast de color. Les mesures seran estipulades indicant una amplada de 120 cm i 

ocupant tota l’amplada de la vorera. 

 Les senyals que indiquen els accessos han de ser fàcils de localitzar, estar ben 

il·luminades, presentar contrast cromàtic i mida adequada 

 

1.2. Les escales han de presentar: 
 

 Una bona il·luminació amb doble finalitat; facilitar el trànsit de persones amb deficiència 

visual des d’una zona exterior amb molta il·luminació a una altre interior amb baixa 

il·luminació o a la inversa i facilitar la localització del passamans i de la ubicació exacta 

dels esglaons. 
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 Passamans als dos costats de les escales, de coloració viva i ben contrastada amb 

l’entorn, amb terminació arrodonida i acabar a una distància de 45 cm abans i després dels 

esglaons. Presentaran informació d’orientació sobre el nom de l’estació, el número de línia  

en relleu o Braille. 

 Franja senyalitzadora podotàctil de 120 cm indicadora de canvi de cota per facilitar la 

localització i accés a les escales. Ha de tenir una coloració diferent i ben contrastada amb 

el paviment circumdant. 

 Banda antilliscant de 5 cm d’amplada ubicada a 3 cm de la vora de l’esglaó i que avarqui 

tota la longitud. De textura i coloració diferents i ben contrastades amb el color de l’esglaó. 

 

1.3. Les escales mecàniques han de presentar: 
 

 Senyalització de textura metàl·lica amb dimensions mínimes de 120x120 cm. 

 La vora  i els laterals de cada esglaó han d’estar marcats amb una banda de 5 cm de color 

groc fluorescent que proporciona bon contrast cromàtic per tal de poder visualitzar el 

començament de cada esglaó i la seva extensió. Hi haurà 3 esglaons enrassats tant a 

l’entrada com a la sortida.  

 

1.4. Les portes d’accés hauran de tenir les següents característiques: 
 

 Les que siguin de vidre hauran de tenir una franja de 20 cm de color contrastat amb la 

resta de la superfície de vidre i el fons. 

 Les portes d’obertura automàtica hauran de tenir un temps d’obertura que permeti el pas 

còmode de persones amb deficiència visual i acompanyant. I també un mecanisme manual 

de parada del sistema automàtic de tancament i  obertura. 

 Les portes no automàtiques hauran de ser batents amb motlles suaus que controlin la 

velocitat d’obertura i tancament. També han de comptar amb els mecanismes de retorn 

adequats que impedeixin que puguin quedar obertes o entre obertes. 

 Els mecanisme d’accionament manual de les portes tindran un color diferent i ben 

contrastat amb la resta dels elements 
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2. VESTÍBULS 

2.1.  Ascensors 
 

Els accessos als ascensors segons si són exteriors o interiors, han de presentar les següents 

característiques: 

- Accés exterior 
 

Si l’accés a l'estació de Metro es realitza mitjançant un ascensor que es troba a un nivell de carrer 

i comunica amb el vestíbul interior, es col·locarà una franja tàctil de 120 cm d’amplada per 

localitzar l’ascensor. Aquesta franja ha d’ocupar tota l’amplada de l’itinerari peatonal i estar 

ubicada transversal a la marxa. La textura i coloració han de ser diferents i ben contrastades amb 

la resta de paviment 

- Accés interior 
 

Per la localització dels ascensors es col·locarà una zona d’embarc , just davant de la porta de 

l’ascensor, que tindrà un paviment tàctil d’acanaladura i coloració diferent contrastada amb el 

paviment circumdant. 

 

Les dimensions seran des de 120cm x 120 cm i estarà senyalitzada mitjançant un paviment 

podotàctil. La secció de la canal serà menor que la utilitzada en exteriors, per tal que sigui 

fàcilment percebuda amb els peus i mitjançant l’ús d’un bastó de mobilitat. 

 

Característiques generals dels ascensors: 

 

 El marc exterior de les portes de l’ascensor ha de tenir una coloració viva i contrastada 

amb l’entorn. 

 Incorporar dispositius sensibles de detecció que impedeixin el tancament automàtic de les 

portes. 

 Mecanisme autoanivellador que eviti els desnivells entre la cabina de l’ascensor i el terra 

de la planta. 

 La retolació de la senyal de l’ascensor es realitzarà  mitjançant  macro caràcters de 

coloració viva i ben contrastada amb el suport on està incorporada.  

 La informació de la botonera es realitzarà en macro caràcters de relleu i sistema Braille. 

 Instal·lar un dispositiu sonor que indiqui en quin nivell es troba l’ascensor. 
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Les característiques de la botonera haurien de ser: 

 

- Botonera interior 
 

Tota la retolació es realitzarà mitjançant macro caràcters en relleu, amb un bon contrast cromàtic 

amb el fons i el sistema Braille. 

 

S’evitaran els botons emmarcats ja que han de sobresortir clarament del panel i el color 

contrastarà amb el de la superfície sobre la que se situïn. També han de tenir un indicador 

lluminós que s’activarà al polsar-lo i s’apagarà al arribar a la planta. 
 

- Botonera exterior 
 

Estarà adaptada en relleu contrastat i sistema Braille. El color dels botons contrastat i en sistema 

Braille. El color dels botons contrastarà amb el de la superfície sobre la que se situen. Els botons 

han de sobresortir clarament per ser detectables. Tenen indicador lluminós que s’activarà al 

polsar-lo i s’apagarà al arribar l’ascensor. 

 

2.2. Senyalització i informació 
 

La senyalització interior haurà de ser senzilla, assimilable i que apliqui un sistema o codi de colors 

a les parets, portes, taquilles… per aconseguir el millor contrast possible. 
 

- Retolació 
 

Els pictogrames, logotips, rètols, indicadors, etc. Haurien de ser macro caràcters amb relleu, tenir 

contorns ben definits, coloració viva i contrastada amb el fons i ambdós contrastats amb el fons de 

la paret o porta on estiguin adossats. També amb sistema Braille si es possible. 

 

- Il·luminació 
 

Es recomanable la combinació de llum natural i artificial, per evitar el canvi brusc d’il·luminació 

entre l’exterior i l’interior del vestíbul, per tal de que així  temps necessari per a que els ulls puguin 

acomodar-se al nou nivell de lluminositat sigui menor. 

 

- Franja-guia de direcció 
 

La franja-guia de direcció es situarà a la porta de l’entrada i des de la sortida de l’ascensor si n’hi 

ha fins les taquilles i/o les màquines expenedores de bitllets i de manera ininterrompuda fins a les 

andanes. Han de tenir una amplada de 120 cm i un color ben contrastat amb la res ta de paviment 

per ser fàcilment detectables. La franja ha d’estar paral·lela a la marxa i tenir paviment diferenciat 

a les interseccions. 
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- Informació tàctil 
 

Instal·lació de mapes en relleu i de maquetes que donin informació sobre la distribució espacial  del 

vestíbul, els diferents nivells de la estació, les andanes i la zona que envolta la estació. 

 

- Informació acústica 
 

Instal·lar altaveus a totes les zones de les instal·lacions, el seu funcionament ha de ser constant i 

permanent, per tal de facilitar la orientació 

2.3. Ubicació de mobiliari 
 

Dins els diferents elements que componen el mobiliari, s’ha d’evitar la instal·lació d’aquells que 

siguin mòbils o molt baixos ja que són difícils de detectar i intentar que es col·loquin alineats a un 

lateral, fora de l’itinerari peatonal. 

 

Els elements de mobiliari adossats a la paret i que sobresurtin de la mateixa sense prolongar -se 

fins el paviment, es col·locaran de manera que la part sobresortida més baixa quedi situada com a 

mínim a 220 cm del mateix. 
 

- Taquilles i màquines expenedores 

La disposició de les taquilles i/o les màquines expenedores de bitllets han de ser estables i 

ubicar-se sempre en el mateix lloc per ser fàcilment localitzables. 

Les màquines expenedores de bitllets haurien d'oferir els destins i el preu del bitllet en macro 

caràcters, en sistema Braille i en sonor. 

La informació bàsica que la companyia del metro ofereix als seus usuaris (recorregut de les 

diferents lineals, horaris, preus...) hauria d'estar disponible en macro caràcters i en sistema 

Braille en les taquilles de les estacions. També hauria d’aparèixer al costat dret de la zona de 

la taquilla de totes les estacions, una placa amb el nom de l’estació corresponent amb r elleu i 

Braille.  

 

- Les màquines cancel·ladores  

Han de ser automàtiques, ergonòmiques, tenir un relleu adequat per poder cancel·lar amb 

comoditat i rapidesa el bitllet, i no incorporar torniquet de pas ja que son difícils de superar. 

En els bitllets i targetes, s'ha de notar clarament quina és la posició correcta per cancel·lar el 

viatge  mitjançant la mossegada lateral orientadora). 
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- Les portes dels lavabos 

Han de tenir una coloració viva i contrastada amb la resta de la paret, de la mateixa manera 

que la retolació de la porta hauria de ser contrastada amb el color de la mateixa i amb macro 

caràcters amb relleu i sistema Braille. 

 

- Les papereres  

Han de col·locar-se encastades a la paret i en el cas de que no sigui possible, es prolongaran 

fins al terra. 

 

- Els bancs i/o seients  

S'instal·laran també encastats a la paret. Si no es poden encastar, s'ubicaran adossats a la 

paret, alineats a un mateix costat i sense elements que sobresurtin 

 

- Els extintors 

Es col·locaran encastats la paret, sense sobresortir en cap cas. 

 

- Si hi ha telèfons públics 

Han de comptar amb laterals de protecció i han de prolongar-se en tot el seu perímetre fins 

arribar a una altura mai superior a 25 cm del terra. 
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3. ANDANES 
 

Per accedir a l'andana es continuarà amb la franja-guia de direcció col·locada en el vestíbul. Si 

s'han de passar varis nivells per accedir a l'andana i es necessiten escales (fixes i/o automàtiques) 

o ascensors, aquests han de incorporar les característiques mencionades en apartats anteriors. 

A l’andana, suprimir l’efecte cortina (canvi brusc d’il·luminació) al accedir a l'andana. 

El mobiliari permanent de l'andana ha de tenir les mateixes característiques que el descrit en 

l'apartat del vestíbul. 

 

3.1. Retolació 
 

En els accessos a les andanes han d'instal·lar-se uns ròtols que continguin la informació essencial 

amb macro caràcters i en sistema Braille. 

La retolació haurà detenir un bon contrast cromàtic, tant entre els caràcters i el fons del ròtol, com 

entre el ròtol en si i la superfície on està col·locat. 

Aquests ròtols han d'informar del nom de la estació i dels noms de les estacions de la resta de la 

línia, indicant el sentit en el que avança la mateixa.  

Han d’estar ben il·luminats. 

3.2. Senyalització 
 

La sortida d'emergència (porta de sortida d'emergència) de l'andana ha de tenir un color viu i ben 

contrastat amb la resta de la paret i ha d'estar composta per un material diferent al de la resta de 

les portes. 

Se senyalitzarà la vora de l'andana mitjançant una franja de 50cm d'amplada, de textura i 

coloració diferents i ben contrastades amb el paviment circumdant. Es recomana que la franja 

tingui una coloració groga fluorescent associada amb una senyal d'avís. 

En les línies de transport metropolità, en les que tots els cotxes que formen la unitat de metro són 

iguals, aquest han de parar sempre en el mateix lloc. 

La capçalera del a unitat de metro s'aturarà sempre al límit de l'andana sense de ixar espai entre 

tren i andana. 
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Per a localitzar les zones d'accés als cotxes de la unitat de metro i conèixer la seva posició exacte 

podem recórrer a varies solucions: 

- Tàctils i visuals:  

a) Col·locar una franja tàctil contínua (franja senyalitzadora), que vagi des de la línia de la 

paret fins a l’andana, coincidint amb la zona on se situarà la porta. 

b) Augmentar l'amplada de la franja que delimita la separació entre l'andana i les vies en la 

zona on para cada una de les portes. 

c) La franja que delimita la separació entre l'andana i les vies serà continuada en quant a la 

textura, però serà discontinua en quant a la coloració, precisament a la zona on tingui la 

parada cada una de les portes. 

- Acústiques 

Quan no és possible desenvolupar les solucions mencionades anteriorment, degut a que 

existeixen varis models d'unitats de metro amb cotxes de diferents longituds, llavors es recomana 

obertura automàtica de les portes i la instal·lació d'un dispositiu acústic i lluminós, situat en la part 

central de la llinda de la porta del cotxe, de manera que cada vegada que s'obre emeti una senyal 

sonora i una altre lluminosa.  

Per augmentar la seguretat i evitar possibles caigudes al buit de les vies es proposen diferents 

solucions a les unitats de metro que ja estan en funcionament en alguns països de la comunitat 

europea: 

a) Unitat de metro continua, tant per el seu interior com per el seu exterior(sense que es 

produeixin separacions entre els cotxes). Els cotxes estaran connectats per un element 

perimetral flexible. 

b) Paret de vidre que cobreixi tota la longitud de l'andana. Aquesta paret conté tantes portes 

com portes tenen els cotxes (material mòbil), i connecten de forma precisa unes amb 

altres. Tant les de la paret de vidre com les dels cotxes de metro s'obren a la par de forma 

sincronitzada. 
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4. COTXES O MATERIAL MÒBIL 
 

El terra dels cotxes ha de quedar al mateix nivell que el paviment de l'andana, ser antilliscant i 

amb un acabat mate, per a que no produeixi enlluernament. I  a més han de tenir mecanismes de 

suspensió per evitar possibles variacions d’altura. 

Les portes han de ser fàcilment localitzables tant des de l'exterior com des de l'interior del cotxe. 

Haurien de ser d’una coloració viva, diferent i ben contrastada amb la resta del cotxe.  

S'incorporarà un dispositiu sonor i lluminós, situat a la part central de la llinda de la porta i per els 

dos costats, de manera que cada vegada que s'obri s’emeti una senyal i llum al mateix temps. 

Això permet a la persona amb ceguesa o deficiència visual detectar auditiva i/o visualment on es 

troben les portes i que aquesta esta oberta. 

Els mànecs  o polsadors per a la obertura, haurien de tenir un color contrastat amb la resta de la 

porta i han de ser fàcilment localitzables pel tacte, no queden encastats i sempre ubicats al mateix 

lloc. 

 

4.1. Senyalització 
 

Instal·lació d'un equip de megafonia en cada cotxe per informar amb certa antelació de la pròxima 

parada. 

Es recomanen panels actius amb el recorregut que realitza la línia on s'informarà amb antelació 

del nom de la pròxima estació, correspondències i destí final. 

Informació bàsica que contingui la unitat de metro es retolarà amb macro caràcters contrastats. 

Es recomana que cada cotxe ha de comptar amb la senyalització visual i sonora que indiqui, a 

quin costat es realitzarà l'obertura de les portes del cotxe o altres informacions d'interès. 

S'instal·larà un circuit tancat de TV, de forma que el conductor pugui controlar en tot moment 

l'accés o sortida dels passatgers als cotxes. 

4.2. Mobiliari 
 

Dins el mobiliari interior del cotxe s'ha de destacar-la ubicació dels elements de subjecció, per els 

problemes de seguretat que presenten: 

Las barres han d’estar disposades en sentit vertical sense sobresortir, continues i contrastades i 

els agafadors s'evitarà la instal·lar-los sostinguts en la vertical. 

 

 

 



 

 

 
A.MARC TEÒRIC 5.Recopilació d’informació sobre accessibilitat al transport 

 

  

83 

5.2. PLANS DIRECTORS D’EMPRESES FERROVIARIES 

 

5.2.1. Resum Pla director d’accessibilitat de RENFE  i empresa ADIF  

 

Basant-nos en el Pla d’accessibilitat universal de Renfe [RENFE 1], en aquest apartat presentem 

un resum sobre els temes més directament relacionats amb l’accessibilitat al transport ferroviari 

per a persones amb dèficit visual. 

El Pla d’Accessibilitat va ser aprovat l’any 2007 i el 2010 es va ampliar, millorar i actualitzar tenint 

en compte noves realitats que els han mostrat col·lectius més coneixedors de les necessitats reals 

com CERMI i la ONCE. 

 

A continuació comentem una notícia molt recent en la que es reflexa el compromís del govern en 

establir una nova llei del Sector Ferroviari publicada a 30 de Setembre de 2015 en que les 

empreses ferroviàries que operin a Espanya, tindran l’obligació de prestar “assistència a les 

persones amb discapacitat i les persones de mobilitat reduïda” [CERMI X].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Imatge de la web de CERMI on és narra la noticia de la nova llei 
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L’objectiu del pla és el d’adequar totes les estacions, per tal de que les persones discapacitades 

puguin dur a terme tota la cadena de viatge (des que surten de casa, van a l’estació, agafen el 

tren per anar a la seva destinació i tornen a agafar el tren per a tornar a casa) sense problemes. A 

continuació s’indica un esquema del servei implantat.(Esquema X) 

Figura 9. Esquema global del servei d’atenció al discapacitat de RENFE (Servei Atendo) 

 

En desglosar els serveis existents per a clients amb algún tipus d’accessibilitat trobem 

 

 El servei “Atendo Plus”, un servei personalitzat per tal de buscar solucions segons el tipus 

de discapacitat. Aquest va dirigit al tot el col·lectiu de persones amb discapacitat física, 

sensorial, intel·lectual i mental. El servei estableix una creació de base de dades de clients 

on s’inclouen hàbits de viatge i sobre tot les dades de la discapacitat que presenta el client 

i les seves necessitats especifiques per a viatjar (Taula X). 

Taula 12. Resum de les preguntes de la enquesta para cobrir las necessitats específiques dels 

clients a través d’un servei personalitzat. 

 

 

 

 Servei “porta a porta” 

1. ¿Necessita cadira de rodes o scooter? 

2. ¿És autònom per arribar al Centre Atendo/punt de trobada/fins al tren/per 

caminar pel vagó? 

3. ¿Pot pujar i baixar les escales del tren? 

4. ¿Té autonomia per menjar 

5. ¿Necessita comunicar-se amb llenguatge de signes o mitjans de suport per 

saber el punt d’arribada o reservar un bitllet? 
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El client es recollit al seu origen per un eurotaxi, el taxista l’ajudarà amb l’equipatge i a 

pujar al cotxe, el traslladarà a l’estació i el posa en contacte amb el personal del Servei 

Atendo, qui es farà càrrec del client fins que quedi assegut al seu seient dins el tren. En la 

estació d’arribada, el personal del Servei Atendo l’acompanyarà fins el taxi que el portarà 

fins al seu  

destí final, ajudant-lo amb l’equipatge si el client ho necessita. 

 

Principals objectius de Renfe 
 

Els principals objectius entre d’altres són adequar els trens per a pujar des de l’andana amb cadira 

de rodes, habilitar espais per les cadires de rodes a l’interior del tren, de posar intercomunicadors 

als espais reservats per discapacitats per a que es puguin comunicar amb el personal del tren i de 

dissenyar espais per a fer itineraris per les persones amb discapacitat física. 

Per tal de profunditzar l’atenció als seus clients i poder eliminar barreres  de comunicació que 

impedeixen una accessibilitat total, Renfe vol invertir per desenvolupar sistemes telemàtics que 

donin solucions d’accessibilitat a la comunicació i informació. D’aquesta manera els col·lectius de 

persones amb discapacitat visual o auditiva podrien informar-se i realitzar els seus viatges amb 

tren amb total garantía. Exemples són fer completament accessible la pàgina web, aportant 

software de traducció de llenguatge de signes, realitzant actuacions per situacions d’emergència i 

profunditzant en formació al personal de Renfe. 

 

ADIF i les seves mesures per millorar l’accessibilitat 

 

ADIF, és l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries, és una entitat pública empresarial 

dependent del Ministeri de Foment.  Aquest exerceix un paper principal com a dinamitzador del 

sector ferroviari, fent del ferrocarril el medi de transport per excel·lència i facilitant l’accés a la 

infraestructura en condicions d’igualtat. 

Té com a objectiu potenciar el transport ferroviari espanyol mitjançant el desenvolupament i la 

gestió d’un sistema d’infraestructures segur, eficient, sostenible des del punt de v ista 

mediambiental i amb alta qualitat. 

 

 

Adif assumeix: 
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 La administració d’infraestructures à(vies, estacions, terminals de mercancies…) 

 La gestió de la circulació ferroviaria 

 La adjudicació de capacitat als operadors ferroviaris 

 

Tot això des del compromís de responsabilitat social amb els ciutadans. Una Responsabilitat 

Social que es fonamenta en principis ètics relacionats amb la gestió i amb el paper de l’empresa 

en la societat. Dona importància a la transparència i el diàleg amb els Grups d’Interès i la seva 

finalitat última és contribuir a la sostenibilitat del desenvolupament que propicia la nostra activitat, 

des d’una perspectiva integral [ADIF 1] . 

Infraestructures i estacions 
 

Per tal de facilitar el trànsit per les estacions a tots els viatgers, en general i sobretot a aquells amb 

discapacitat o mobilitat reduïda, existeixen un conjunt de mesures i serveis que tenen com a 

objectiu aconseguir l’accessibilitat universal a les estacions i als serveis ferroviaris. 

    
 Figura 10. Imatges d’estacions de Renfe accessibles (ADIF) 

 
 

 Servei d’Audioguies 

És un servei destinat a persones amb discapacitat 
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visual amb la finalitat de facilitar, mitjançant la reproducció i obtenció de fitxers d’audio, 

información d’accessos, distribució d’espais i ubicació dels principals serveis de l’estació. 

 

 Servei Atendo 

Atendo és el servei d’Atenció i Assistència a viatgers amb discapacitat o mobilitat reduïda que 

Renfe posa a disposició dels clients del ferrocarril. Es tracta d’un servei personalitzat que orienta, 

informa i facilita al viatger l’accés i trànsit per les estacions, així com l’assistència en pujar i baixar 

dels trens. 

 Servei Dialoga 

És un servei destinat a persones sordes i amb discapacitat auditiva, amb la finalitat de facilitar la 

comunicació i l’accés a la informació de servei de les estacions. 

 

Estacions més còmodes, més accessibles i més modernes 

 

L’accessibilitat universal és una de les línies d’actuació bàsiques en els serveis ferroviaris. Així els 

plans de millora i modernització en estacions contribueixen a complir l’objectiu d’Adif de fer de les 

infraestructures i instal·lacions ferroviàries un espai cada vegada de més valor per a la ciutadania, 

generador de benestar, progrés i cohesió social. 

Els plans de modernització d’estacions es desenvolupen segons 4 línies principals d’actuació: 

 

1. Rehabilitació i modernització edificis de viatgers 

2. Millora de l’accessibilitat 

3. Increment de la seguretat 

4. Actuacions mediambiental 
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Figura 11. Més imatges d’estacions de RENFE accessibles (ADIF) 
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Les següents actuacions, són exemples de les varies mesures que ja s’han dut terme  

 en la millora de l’accessibilitat de les estacions: 

 

 Millora d’accés i entorns 

 Nous sistemes visuals i auditius d’informació al viatger 

 Rampes d’accés a les andanes i vestíbul 

 Aparcaments accessibles i reservats a persones amb discapacitat 

 Itineraris accessibles 

 Prolongació d’andanes per facilitar l’accés dels viatgers als trens. 

 Instal·lació de bandes de proximitat i franges grogues a la vora de l’andana per a ser 

detectades pels viatgers amb deficiències visuals 

 Passos de cautxú antilliscant entre andanes 

 Adaptació a normativa d’escales i baranes 

 Instal·lació de rampes i ascensors en andanes 

 Millores en la il·luminació 

 Faroles alimentades amb energia solar fotovoltaica 

 Lavabos adaptats a persones amb discapacitat 

  [ADIF 2] 

 

Servei d’audioguies 
 

És un servei destinat a persones amb discapacitat visual, amb la finalitat de facilitar, mitjançant la 

obtenció de fitxers d’àudio, informació d’accessos, distribució dels espais i ubicació dels principals 

serveis de l’estació. 

També es facilita l’encaminament a través dels camins podotàctils, per l’accés des dels punts 

d’Informació Interactiva implantats en les Estacions als Serveis d’Atenció al Client, Informació i 

Venta de Bitllets, al Servei d’Ajudes Atendo, Lavabos, Accessos a Andanes i Sortides de l’estació. 

De moment, les úniques estacions on s’ha implantat el Servei d’Audioguia és a Madrid Chamartín i 

a Madrid Puerta de Atocha. 
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Figura 12. Punt d’informació interactiu 

 

Les audioguies, són accessibles per a persones amb discapacitat visual, motriu i auditiva i 

s’ubiquen  a l’interior de les estacions. 

Per últim es pot establir una videotrucada amb el servei d’Atenció al Client i Informació d’Adif, 

polsant un botó de color verd situat a la dreta de la pantalla, que te retolat en Braille la seva 

funcionalitat [ADIF 3]. 

Conclusions del Pla d’Accessibilitat Universal de RENFE i d’ADIF 
 

Tenint en compte que el resum està centrat en buscar informació rellevant sobre accessibilitat per 

a persones amb deficiència visual, es pot observar que el tema es molt poc present en els 

objectius i fites de l’empresa. Aquest pla director està centrat en persones amb discapacitats 

físiques i d’aquesta manera les discapacitats sensorials passen a un segon pla. Només són 

citades puntualment en l’apartat d’infoaccessibilitat però molt breument i sense aprofundir ni citar 

cap objectiu futur que pugui encaminar cap a una millor accessibilitat i independència per a les 

persones cegues o amb resta visual. 

L’empresa ADIF en canvi, si que dona èmfasi a millorar l’accessibilitat per a persones amb 

discapacitat visual, encara que només s’ha posat en marxa en les dues principals estacions de 

Madrid, almenys s’ha buscat una manera d’intentar millorar l’accessibilitat per a aquestes 

persones. 
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5.2.2.  Resum pla director d’accessibilitat de Transport Metropolità de 

Barcelona (TMB) 

A continuació hem resumit el pla director d’accessibilitat universal de TMB on remarcarem les 

actuacions i objectius principals pensant en les persones que tenen una disapacitat visual. Entre 

els diferents transports públics que engloba TMB, principalment ens centrarem en el transport 

ferroviari. 

 

Catalunya i Barcelona com a models d’inclusivitat: 
 

La regió metropolitana de Barcelona forma part de l’avantguarda de les principals metròpolis 

europees pel grau d’adaptació de transport públic en superfície i ferroviari. En gran part, aquesta 

posició de lideratge és conseqüència de l’impuls reivindicatiu de les entitats que representen els 

col·lectius amb discapacitat i de l’esforç inversor de la Generalitat de Catalunya. 

Durant els últims anys s’ha anat desenvolupant una progressiva adaptació de les xarxes de 

transport públic de la regió metropolitana de Barcelona conforme als requeriments i necessitats de 

les persones amb diferents discapacitats funcionals. 

També cal destacar el paper de l’IMD (Institut Municipal de Persones amb Discapacitat) que és un 

organisme de l’ajuntament de Barcelona que impulsa polítiques i actuacions perquè les persones 

amb qualsevol tipus de discapacitat puguin desenvolupar els seus projectes vitals d’una manera 

autònoma i en igualtat de condicions. 

Actualment, Barcelona tracta de corregir l’error històric que consistia a dissenyar les ciutats sense 

tenir en compte les necessitats de la majoria dels ciutadans i ciutadanes.  

Durant els últims anys, les actuacions en l’àmbit del transport s’han centrat en dues grans línies 

d’actuació:  

1. Suprimir les barreres arquitectòniques de les infraestructures antigues 

2. Garantir l’accessibilitat universal de les infraestructures noves 

Al 2007  es varen dur a terme actuacions que beneficien als discapacitats visuals, com la posada 

en marxa del sistema d’informació a l’usuari (SIU) als autobusos, que anuncia de manera visual i 

sonora la propera parada. (Es va instal·lar a 350 vehicles repartits en 17 línies). 

També es van començar a instal·lar altaveus a l’exterior dels autobusos que s’activen amb un 

comandament a distància que porta la persona amb discapacitat visual. 
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L’accessibilitat al metro també va incorporar millores significatives: 

• Màquines expenedores de bitllets: les noves màquines tenen un localitzador acústic que 

s’activa amb el comandament a distància i un sistema de navegació que a través de veu, 

d’audioguia i replicador i del sistema braille guía les persones amb discapacitat visual a l’hora 

de comprar el bitllet. 

• Encaminaments amb textura diferenciada, amb rugositats al paviment per orientar les 

persones amb discapacitat visual. 

Al 2008 es van instal·lar, pantalles amb informació a l’usuari (PIU) a 18 parades d’autobús, amb un 

nou sistema d’informació amb veu que s’activa amb el comandament a distància que informa del 

temps d’espera. 

Principals fites i línies d’actuació de TMB: 

 

L’esforç de l’empresa en els darrers anys, ha fet que s’aconsegueixin fites importants en el terreny 

de l’accessibilitat. Hi ha molts estàndards desenvolupats com: autobusos de plataforma baixa, 

infoaccessibilitat, espais entre andana i metro assolibles, itineraris per a invidents… però tot i això 

cal continuar desenvolupant o afinant determinats estàndards de qualitat que es poden assolir. Per 

això TMB vol insistir des d’un plantejament general en els aspectes següents: 

- Gestió i operació 

- Infraestructures 

- Infoaccessibilitat: ja s’han aconseguit millores en els sistemes d’informació i comunicació 

per a persones amb dificultats cognitives, auditives i visuals, els estàndards de qualitat en 

aquest àmbit estan vinculats en gran part a  les innovacions tecnològiques que es 

produeixen constantment i a les quals estan permanentment atents. 

- Espai públic/transport i participació 

- Línies bàsiques d’actuació a la xarxa d’autobusos 

- Línies bàsiques d’actuació a la xarxa de metro: Adequar els encaminaments per a 

persones amb dificultats visuals, garantir infoaccessibilitat a les infraestructures i trens de 

metro. 

- Línies bàsiques d’actuació en l’àmbit corporatiu/transversal:  Adequar els elements de 

retolació, senyalística i informació/comunicació corporatives als criteris d’accessibilitat 

universal, integrant-hi les noves tecnologies. 
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Projectes de metro: 

• Infraestructures  

L’objectiu és aconseguir la plena accessibilitat mitjançant l’adequació de les infraestructures, com 

per exemple: Insistir en la superació del problema de l’espai que s’obre en el pas de l’andana al 

tren i en l’adequació d’encaminaments per a persones amb dificultats visuals a totes les estacions 

o en fer encaminaments per a persones amb discapacitats visuals (que fins ara els 

encaminaments existeixen en el 65% de les estacions). 

 

• Tecnologies de la informació i la comunicació 

L’objectiu es adaptar els canals d’informació i comunicació i garantir la infoaccessibilitat en les 

infraestructures i trens de metro, especialment per a la captació visual, auditiva i cognitiva. 

Es treballa en una nova imatge, noves prestacions i orientacions informatives pel canal de TV de 

metro i pantalles d’interior de trens. 

Ja s’ha implantat el sistema Avicus, avisador acústic en cas d’obres  o incidències a la xarxa del 

metro per a persones invidents o amb resta visual. 

 

• Senyalística i informació corporativa 

Aquest projecte s’encarrega de dur a terme les actuacions necessàries per fer possible que tota la 

informació i comunicació corporativa sigui accessible a tothom, aprofitant el potencial que 

ofereixen les noves tecnologies. 

Adequar els elements de retolació, senyalística i informació/comunicació corporativa als criteris 

d’accessibilitat universal. 

Integrar les noves tecnologies per possibilitar l’accés a les persones amb dificultats funcionals 

diverses (sensorials, psíquiques, estrangers, gent gran…) 

Actuacions previstes: 

- Dissenyar i confeccionar una guia de metro en Braille. 

- Auditoria d’elements d’ infoaccessibilitat a metro, bus i serveis corporatius. 

- Creació d’un grup de treball de recerca pel que fa a l’ús de noves tecnologies aplicades a 

la infoaccessibilitat (xarxes socials, aplicacions per a telèfons mòbils…) 

[Pla director d’accessibilitat de TMB  1] 
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Conclusions del Pla director d’Accessibilitat de TMB 

 

Des del meu punt de vista, penso que el pla director d’accessibilitat de TMB és molt més conscient 

d’altres discapacitats que no són les físiques, és a dir, que te en compte a les persones amb 

discapacitats sensorials, almenys sobre el paper.  

El pla director menciona les línies d’actuació i fites que han aconseguit fins ara i també els nous 

projectes que tenen com a objectiu de dur a terme en un futur pròxim. Està per veure si realment 

aconseguiran assolir els projectes i si funcionaran degudament com a solució al problema pel qual 

han estat plantejats, ja que no és gens fàcil. 
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B. VALORACIÓ DE L’ACCESSIBILITAT AL METRO DE BARCELONA 
 

1. OBJECTIUS I METODOLOGIA 

 

Els objectius d’aquest apartat, són avaluar a nivell d’accessibilitat visual de 6 estacions i dels dos 

tipus de trens, analitzar els resultats i observar si concorden amb les recomanacions que proposa 

la ONCE (apartat A.5.1.). 

En primer lloc presentar l’empresa encarregada del Metro de Barcelona que és Transports 

Metropolitans de Barcelona (TMB), és la denominació comuna de les dues empreses Ferrocarril 

Metropolità de Barcelona, SA i Transports de Barcelona, SA que gestionen respectivament les 

xarxes de metro i autobusos per  compte de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). També 

inclou l’empresa Projectes de Servei i Mobilitat, SA que gestiona el telefèric de Montjuïc. [TMB 1] 

En aquest projecte doncs, només hi té a veure l’empresa Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA 

que forma part de TMB. 

La metodologia d’aquest apartat B l’hem dividit en 2 parts; en primer lloc, quines són les estacions 

i la selecció d’elements per avaluar en cadascuna d’elles i en segon lloc, la construcció de les 

taules i el mètode per omplir-les. 

El metro de Barcelona disposa de vuit línies , cinc convencionals (L1,L2,L3 i L4) i tres 

d’automàtiques(L9/10 i L11)) i també integra al seu servei el funicular de Montjuïc. En total són 

141 estacions i més de 134 trens funcionant en hora punta. 

Per tal de fer l’avaluació de l’accessibilitat per a deficiències visuals, primer ens hem d’informat de 

quines són les estacions que TMB considera com a accessibles a nivell general i quines no. 

En consultar l’apartat de “Transport Accessible” a la web de TMB, trobem la següent informació: 

 Des de l’any 1992, les estacions de la xarxa de metro que es construeixen o es rehabiliten, 

garanteixen l’accessibilitat.  

 Estan treballant per a fer el metro més accessible per a tothom adaptant progressivament 

les instal·lacions, incorporant sistema de navegació per veu, encaminadors i dispositius 

lluminosos de tancament de portes cada dia en més trens. 

 Des de 2012 està disponible un mapa amb relleu de la xarxa de metro i una guia de metro 

en Braille en els punts TMB de informació i atenció al ciutadà. 
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 Tota la xarxa de metro de BCN és accessible excepte algunes estacions: 

 

L1: Rambla Just Oliveras, Plaça de Sants, Espanya, Urquinaona i Clot 

L3: Zona Universitària, Espanya, Poble Sec i Vallcarca 

L4: Maragall, Verdaguer, Urquinaona, Jaume I, Ciutadella-Vila Olímpica i Poblenou 

L5: Virrei Amat, Maragall, Verdaguer, Placa de Sants i Collblanc 

[TMB 2] 

Tenint en compte aquesta informació, hem fet una tria de estacions que serien interessants 

d’avaluar. 

De les estacions que TMB considera accessibles, hem escollit les següents estacions: 

 Barceloneta (L4) 

 La Sagrera (L9/L10) 

 Trinitat Nova (L11) 

 

De les estacions que TMB considera no accessibles, hem escollit les següents estacions: 

 Urquinaona (L1 i L4) 

 Espanya (L1 i L3) 

 Ciutadella-Vila Olímpica (L4) 
 

De cada estació citada, hem omplert les taules 1, 2 i 3, que respectivament corresponen a 

accessos, vestíbuls i andanes. 

Pel que fa a la taula 4 que és la que especifica com han de ser els cotxes o material mòbil, hem 

omplert dues taules corresponents als 2 diferents tipus de tren que circulen per la xarxa de metro 

de Barcelona. 

Tren 1: vell 

Tren 2: nou 

Hi ha un altre tren distint que és automàtic i no te conductor, però que a nivell de disseny i 

d’accessibilitat és com el  que anomenem com a “Tren 2”. 
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Taules de paràmetres d’anàlisi 
 

A continuació presentem les 4 taules que serviran per avaluar les estacions i els trens. Més 

concretament els accessos, els vestíbuls i les andanes de les estacions i els cotxes. 

Les taules estan estructurades en 4 apartats principals, els quals indiquen detalladament quines 

són les recomanacions que proposa la ONCE (apartat A.5.1.) de com haurien de ser els accessos, 

els espais i el mobiliari de les estacions ferroviàries de metro amb l’objectiu d’aconseguir una 

millor accessibilitat per a persones amb algun tipus de deficiència visual. 

Els 4 apartats principals estan diferenciats en columnes, la primera és l’àrea general, la segona les 

recomanacions concretes de cada element, la tercera columna que és la més estreta està en 

blanc perquè es la meva valoració de si aquestes recomanacions es compleixen en les estacions 

reals i físiques que estudiarem del Metro de Barcelona. Els apartats que si que es compleixin es 

marcaran amb un  i els que no, es deixaran en blanc. La última columna és per a observacions i 

comentaris que siguin necessaris per a la avaluació. 

 

En alguns apartats s’indicarà el símbol , aquest significa que aquell element no hi era a l’estació 

en qüestió i per això no pot ser avaluat. 



 

 

 B.VALORACIÓ DE L’ACCESSIBILITAT AL METRO DE BCN 1.Objectius i Metodologia  

  

100 

Estació:                                     Línia:  

1. ACCESSOS 

 Recomanacions  Observacions 

1.1 Accessos 

a les 

estacions  

Accés Cota zero   

Ascensor   

Pendent inferior a 6%   

Franja senyalitzadora Perpendicular a la marxa   

Podotàctil   

Contrast cromàtic   

120 cm amplada   

Senyals Fàcil localització    

Contrast cromàtic   

Mida adequada   

1.2. Escales Passamans Als 2 costats   

Color viu i contrastat   

Terminació arrodonida   

Iniciar i acabar 45 cm abans i després   

Placa informació sobre la estació   

Franja senyalitzadora 

de canvi de cota 

Coloració contrastada amb el paviment   

Podotàctil   

120 cm amplada   

Banda de senyalització i 

antirrelliscant 

A cada esglaó   

5 cm de amplada   

Avarqui tota la longitud   

Color diferent i contrastat amb l'esglaó   

Textura diferent a la de l’esglaó   

1.3. Escales 

mecàniques  

Franja de canvi de cota Metàl·lica 120x120cm   

Banda de senyalització i 

antilliscant  

Banda de 5cm groc fluorescent a vora i 

laterals de cada esglaó  

  

Esglaons inicials i finals Tres esglaons enrassats a l'entrada i a la 

sortida 

  

1.4. Portes Portes de vidre Franja de color contrastat de 20 cm de 

amplada 

  

Portes automàtiques  Existència de mecanisme manual de parada   

Portes Batents, de velocitat controlada i amb 

mecanismes de retorn 

  

Mecanismes d'obertura Color contrastat   



 

 

 B.VALORACIÓ DE L’ACCESSIBILITAT AL METRO DE BCN 1.Objectius i Metodologia  

  

101 

2. VESTÍBULS 

 Recomanacions  Observacions 

2.1. Ascensors Franja senyalitzadora 

de accés exterior  

Podotàctil 120 cm de amplada   

Ha d'ocupar tot l'itinerari peatonal 

i ser transversal a la marxa  

  

Textura i coloració contrastat 

amb el paviment 

  

Franja senyalitzadora 

de accés interior 

Mida 120x120cm   

Podotàctil d'acanaladura   

Coloració contrastada   

Botonera 

exterior/interior 

Macrocaràcters   

En relleu   

Caràcters amb bon contrast 

cromàtic amb la superfície 

  

Sistema Braille   

Indicador lluminós que s'activi al 

posar-lo en marxa i desactivi al 

arribar a la planta 

  

Dispositiu sonor Que indiqui a quin nivell es troba 

l'ascensor 

  

Marc exterior porta 

ascensor  

Coloració viva i contrastada amb 

l'entorn 

  

Dispositius de 

detecció  

Que impedeixin el tancament de 

les portes en entrar o sortir 

  

Mecanismes 

autonivelladors 

Que eviti desnivells entre cabina 

de ascensor i terra de planta 

  

2.2. 

Senyalització i 

informació 

Retolació Macrocaràcters   

En relleu   

Contorns definits   

Coloració viva i contrastada amb 

el fons 

  

En sistema Braille   

Franja-guia de 

direcció  

Des de l'accés exterior fins les 

taquilles/màquines expenedores 

de bitllets  

  

Des de les taquilles/màquines 

expenedores de bitllets fins a les 

andanes 

  

Informació tàctil Mapes en relleu i maquetes amb 

informació de la distribució del 

vestíbul, els nivells de la estació i 

les andanes  
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Informació acústica  Instal·lació d'altaveus a totes les 

zones 

  

2.3. Ubicació 

de mobiliari  

(Elements de 

mobiliari 

adossat a la 

paret que 

sobresurtin 

sense 

prolongar-se 

fins al 

paviment, es 

col·locaran de 

manera que la 

part 

sobresortida 

més baixa 

quedi a una 

altura mínima 

de 220 cm) 

Taquilles/ Màquines 

expenedores  

Fàcil localització    

Destins preus i informació bàsica 

en macrocaràcters 

  

Destins preus i informació bàsica 

en sistema Braille 

  

Destins preus i informació bàsica 

en sistema sonor 

  

Maquines 

canceladores 

Automàtiques   

Ergonòmiques   

No incorporar torniquets de pas   

Mossegada orientadora per notar 

clarament la posició correcta en 

bitllets i targetes 

  

Papereres Encastades a la paret o 

prolongades fins al terra 

  

Bancs/seients Encastats a la paret o adossat   

Alineats a un mateix costat   

Sense elements que sobresurtin   

Extintors Encastats a la paret i sense 

sobresortir 

  

3. ANDANES  

 Recomanacions  Observacions 

3.1. Retolac ió  Ròtols als accessos de les andanes amb el nom de l'estac ió, 

els  noms de les estacions de la resta de línia i indicació del 

sentit.  

  

Contrast cromàtic entre els caràcter-fons del rètol i entre el rètol 

i la superfície 

  

Macrocaràcters   

Sistema Braille   

3.2. 

Senyalització 

Porta de sortida 

d'emergència 

Color viu i ben contrastat amb la 

paret 

  

D'un material diferent al de la resta 

de portes  

  

Vora de l'andana Franja de 50cm d'amplada    

Franja de textura diferent    

Franja de coloració contrastada amb 

el pav iment 

  

Senyals tàctils i visuals de localització de les portes dels cotxes 

a les andanes  

  

Paret de vidre que avarqui tota la longitud de l'andana amb 

portes que s'obren sincronitzadament amb les dels cotxes de 

metro 
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Tipus de tren: 

4. COTXES 

 Recomanacions  Observacions 

4.1. Terra Ha de quedar al mateix nivell 

que l'andana 

  

Antirrelliscant amb acabat mate   

Portes Coloració viva i contrastada amb 

la resta del cotxe 

  

Dispositiu sonor i lluminós situat 

a la part central de la llinda de la 

porta 

  

Mànecs o polsadors per a la 

obertura han de tenir un color 

contrastat amb la resta de la 

porta 

  

Mànecs o polsadors per a la 

obertura han de sobresortir 

  

4.2. 

Senyalització 

Equip de megafonia en cada cotxe per informar de la 

propera parada 

  

Panels actius on s'informi de la pròxima estació, 

correspondències i destí final 

  

Informació bàsica en macro caràcters contrastats.   

Senyalització visual i sonora que indiqui a quin costat es 

realitzarà l'obertura de les portes del cotxe 

  

4.3. Mobiliari Elements de subjecció destacats   

Barres en sentit vertical i sense sobresortir, contínues i 

contrastades 
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2. RESULTATS DE L’ANÀLISI DE L’ACCESSIBILITAT VISUAL 
 

Ja tenint les taules omplertes, procedim a indicar els resultats de manera redactada i detallada.  

Hem dividit en dos apartats, les estacions que TMB considera com a no accessibles i les que 

considera com a si accessibles. Cal recordar que de totes les estacions, nomes la Sagrera i 

Trinitat Nova, formen part de les línies automàtiques, totes les altres són de línies convencionals. 

 

 Urquinaona L1 i L4  

1. Accès 
 

A l’estació d’Urquinaona hem analitzat tant la línia 1 com la 4, les explicarem a la vegada 

perquè tenen els mateixos accessos i vestíbuls i les andanes són molt semblants 

L’accés per a les dues línies és el mateix, la senyal és el logo del metro a altura en colors 

vermells i blancs, per tant de bona localització, mida adequada i fàcil contrast, l’entrada a la 

boca però, no consta de franja senyalitzadora d’accés i no hi ha ascensor. 

Les escales tenen passamans als dos costats, però ni tenen terminació arrodonida, ni color 

contrastat (color platejat), ni placa d’informació. Si que hi consta franja senyalitzadora de canvi 

de cota de coloració contrastada (vermell) i de 120 cm d’amplada, però no és podotàctil. 

Tampoc consta de banda antilliscant. 

Les escales mecàniques tenen franja de canvi de cota metàl·lica de 120x120 cm, però no hi 

consta banda de 5cm groc fluorescent a la vora i laterals de cada esglaó i tampoc hi ha els 3 

esglaons, i n’hi ha 2.  

L’estació no consta de portes de cap tipus 

 

2. Vestíbuls 
 

La retolació dels vestíbuls i andanes, te contorns definits i coloració viva i contrastada, però 

nomes podríem qualificar com a macro caràcters el nom de l’estació en qüestió, perquè la 

mida de les lletres de les estacions de la resta de línia es força petit i tampoc disposa de 

llenguatge Braille. 

Hi trobem franja guia de direcció des de l’exterior fins a les màquines expenedores, però no 
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fins a les andanes. 

A les taquilles no tenen ni mapes en relleu, ni maquetes. 

No comptava amb instal·lació d’altaveus 

Totes les taquilles i màquines expenedores acostumen a tenir fàcil localització,  i les màquines 

estan equipades amb un servei per a persones amb limitacions visuals, el qual consta de 

macro caràcters amb molt contrast a la pantalla i sistema sonor que et va indicant els passos 

per comprar el bitllet que es necessiti. El que no hi trobem són destins, preus i informació en 

sistema Braille. 

Les màquines cancel·lador es, només són automàtiques i ergonòmiques en una de les 3 

entrades que te l’estació, en les altres dues, es tracta de torniquets de pas. 

 A les  targetes i bitllets, sempre hi trobem mossegada orientadora. 

Les papereres sempre són prolongades fins al terra, i els bancs encara que no estan encastats 

a la paret, si que hi estan adossats i sense elements que sobresurten, els extintors estan 

malament ja que sobresurten i no prolonguen fins a terra, encara que la caixa on s’hi troben és 

vermella, es considera un perill important per a persones invidents. 

 

3. Andanes 
 

Hi consten els rètols  amb el nom de l’estació i els noms de les estacions de la resta de línia i 

la indicació del sentit. També tenen contrast cromàtic  entre el fons i la paret ja que són amb 

colors vermell i blanc. El nom de l’estació podríem considerar que està amb macrocaràcters, 

però no els noms de les estacions de la resta de la línia. 

A la vora de l’andana si que hi consta una franja de 50 cm d’amplada, contrastada ja que es 

blanca i el terra gris, encara que el contrast podria ser més diferenciat. 

A la franja hi trobem una línia de textura diferent, però no es podotàctil. 

No hem trobat que hi hagi porta d’emergència a l’andana. 

No consta de paret de vidre que avarqui la longitud de l’andana, ni senyals tàctils o visuals a 

les andanes per a la localització de les portes dels cotxes. 

 



 

 

 
B.VALORACIÓ DE L’ACCESSIBILITAT AL METRO DE BCN 2.Proposta d’introducció de millores  

 

  

107 

 Espanya L1 i L3 

1. Accès 

A l’estació d’Espanya hem analitzat la línia 1 i la 3, farem l’explicació conjunta ja que tenen els 

mateixos accessos i vestíbuls i les andanes són molt semblants. 

La senyal  per a localitzar l’accés com sempre, es troba a altura i en colors vermells i blancs, 

per tant de bona localització, mida adequada i fàcil contrast. 

L’accés no te ascensor, només escales i escales mecàniques, tampoc consta de franja 

senyalitzadora de la boca del metro. 

Les escales tenen passamans als dos costats, però ni terminació arrodonida, ni color 

contrastat, ni comença i acaba 45 cm abans i després, ni hi ha placa informativa. 

Trobem franja senyalitzadora de canvi de cota podotàctil i de 120 cm d’amplada, però no te 

color contrastat. La banda antilliscant la trobem a cada un dels esglaons, te 5 cm d’amplada, 

avarca tota la longitud i te textura diferenciada, però no el color. 

Les escales mecàniques tenen franja de canvi de cota metàl·lica de 120x120cm però no tenen 

franja senyalitzadora groc fluorescent ni els 3 esglaons enrrassats. 

L’estació no consta de portes de cap tipus. 

 

2. Vestíbuls 

No hi ha ascensors en aquesta estació. 

La retolació dels vestíbuls i andanes, te contorns definits i coloració viva i contrastada, però 

nomes podríem qualificar com a macro caràcters el nom de l’estació en qüestió, perquè el 

mida de les lletres de les estacions de la resta de línia es força petit i tampoc disposa de 

llenguatge Braille. 

Hi trobem franja guia de direcció des de l’exterior fins a les màquines expenedores i fins a les 

andanes. 

A les taquilles no tenen ni mapes en relleu, ni maquetes. 

Compta amb la instal·lació d’altaveus a tota la zona. 
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Totes les taquilles i màquines expenedores acostumen a tenir fàcil localització,  i les màquines 

estan equipades amb un servei per a persones amb limitacions visuals, el qual consta de 

macro caràcters amb molt contrast a la pantalla i sistema sonor que et va indicant els passos 

per comprar el bitllet que es necessiti. El que no hi trobem són destins, preus i informació en 

sistema Braille. 

Les màquines cancel·lador es són diferents segons la línia, per la L1 són automàtiques i 

ergonòmiques, però en canvi per a la L5 incorporen torniquet de pas. 

Els bitllets sempre tenen mossegada orientadora. 

Les papereres arribaven fins al terra, i els bancs són com els de qualsevol plaça o carrer, 

alineats a un mateix costat i són prolongats fins a terra, però al ser adossats a la paret, 

sobresurten. Els extintors sobresurten perillosament. 

3. Andanes 

Hi trobem ròtols amb el nom de l’estació, els noms de les estacions de la resta de línia i la 

indicació del sentit. A més, els caràcters dels ròtols de l’andana, tenen molt bon  contrast tant 

amb el fons com amb la paret, tot i que només trobem en macro caràcters el nom de l’estació 

en qüestió. El sistema Braille no hi es present. 

A l’andana no hi trobem porta d’emergència 

A la vora de l’andana hi trobem franja de 50 cm de textura i coloració contrastada amb el 

paviment. 
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 Ciutadella Vila Olímpica L4 

1. Accès 

La senyal del metro, com en totes les estacions, te fàcil localització,  bon contrast cromàtic i 

una mida adequada. 

Aquesta estació no consta d’ascensor per accedir-hi. 

Les escales tenen passamans als dos costats, tenen la terminació arrodonida i comencen i 

acaben 45 cm abans i després, el que no tenen és coloració contrastada, ni placa d’informació.  

No hi consta franja senyalitzadora de canvi de cota abans de les escales,  però si hi trobem 

bandes antilliscants a cada esglaó, de 5cm d’amplada que avarca tota la longitud i de textura 

diferenciada encara que color no contrastat. 

Hi ha escales mecàniques que tenen franja senyalitzadora de canvi de cota metàl·lica de 

120x120 cm, però falta la bada fluorescent a la vora i als laterals de cada esglaó, i per  tant no 

hi ha bon contrast entre un esglaó i un altre. A més, tan sols hi ha 2 esglaons enrassats a l’inici 

i al final en comptes de 3. 

No hi trobem portes. 

2. Vestíbul 

No hi ha ascensors. 

Hi consten els rètols  amb el nom de l’estació i els noms de les estacions de la resta de línia i 

la indicació del sentit. També tenen contrast cromàtic  entre el fons i la paret ja que són amb 

colors groc i negre. El nom de l’estació podríem considerar que està amb macrocaràcters, però 

no els noms de les estacions de la resta de la línia. 

No hi ha franja guia de direcció a cap part de l’estació. 

A les taquilles no tenien ni mapes en relleu, ni maquetes. 

Si que compta amb instal·lació d’altaveus. 

Les taquilles i màquines expenedores acostumen sempre a tenir fàcil localització,  a més, les 

màquines estan equipades amb un servei per a persones amb dèficit visual, el qual consta de 

macro caràcters amb molt contrast de colors i sistema sonor que va indicant els passos per 

comprar el bitllet que es desitgi. El que no hi trobem són destins, preus i informació en sistema 

Braille. 
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Les màquines cancel·lador es, són automàtiques i ergonòmiques, no incorporen torniquet de 

pas i els bitllets tenen mossegada orientadora per saber quina és la posició correcta. 

Les papereres arriben fins al terra, i els bancs estan adossats a les parets, tots alineats a un 

mateix costat i per últim els extintors, estan en molt mala posició ja que es troben a una certa 

alçada dins una caixa metàl·lica que sobresurt de la paret i de vèrtex punxeguts, molt perillós 

per a persones invidents ja que no ho detecten amb el bastó de mobilitat. 

3. Andanes 

Hi trobem ròtols amb el nom de l’estació, els noms de les estacions de la resta de línia i la 

indicació del sentit. A més, els caràcters dels ròtols de l’andana, tenen molt bon contrast tant 

amb el fons com amb la paret, tot i que només trobem en macro caràcters el nom de l’estació 

en qüestió. El sistema Braille no hi es present. 

A l’andana no s’hi observa porta d’emergència. 

A la vora, hi ha la franja de 50 cm d’amplada, contrastada amb el paviment ja que el terra és 

negre i la franja blanca. 

No consta de paret de vidre que cobreixi la longitud de l’andana, ni senyals tàctils o visuals a 

les andanes per a la localització de les portes dels cotxes. 
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2.2. ESTACIONS  ACCESSIBLES 
 

 Barceloneta L4 

1. Accés 

Per identificar on es troba la boca del metro, s’observa la senyal de metro adequadament des 

de distància ja que el contrast dels colors del logo del metro és bo, els colors són el vermell i el 

blanc, a més està situat a alçada per ser vist des de lluny. 

L’accés a l’estació és assimilable amb ascensor però no te franja senyalitzadora. Només 

consta de franja senyalitzadora de canvi de cota podotàctil, de 120cm i de color contrastat just 

abans de les escales. Aquestes gaudeixen de passamans als dos costats, però no tenen 

terminació arrodonida ni color viu i contrastat ja que són platejades amb terra gris. Tampoc hi 

consta placa d’informació. A cada esglaó de les escales hi trobem la banda antirelliscant de 5 

cm d’ amplada, que avarca tota la longitud però que no te coloració diferent i contrastada amb 

l’esglaó. 

Les escales mecàniques tenen la franja metàl·lica de canvi de cota de 120x120 com ha de ser, 

però no tenen ni banda de senyalització antilliscant de color groc ni els tres esglaons enrassats 

a la entrada i a la sortida, només en te dos. 

L’estació no consta de portes de cap tipus. 

 

2. Vestíbuls 

La retolació dels vestíbuls i andanes, te contorns definits i coloració viva i contrastada, però 

nomes podríem qualificar com a macro caràcters el nom de l’estació en qüestió, perquè el 

mida de les lletres de les estacions de la resta de línia es força petit i tampoc disposa de 

llenguatge Braille. 

S’hi pot observar franja-guia de direcció que prové des de les escales  inicials fins les 

màquines expenedores i seguidament fins les andanes. 

A les taquilles no tenien ni mapes en relleu, ni maquetes. 

Si que comptava amb instal·lació d’altaveus. 
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Les taquilles i màquines expenedores acostumen sempre a tenir fàcil localització,  a més, les 

màquines estan equipades amb un servei per a persones amb dèficit visual, el qual consta de 

macro caràcters amb molt contrast de colors i sistema sonor que va indicant els passos per 

comprar el bitllet que es desitgi. El que no hi trobem són destins, preus i informació en sistema 

Braille. 

Les màquines cancel·lador es, són automàtiques i ergonòmiques, no incorporen torniquet de 

pas i els bitllets tenen mossegada orientadora per saber quina és la posició correcta. 

Les papereres no estan encastades, però si que s’elonguen fins a terra, i els bancs tampoc 

estan encastats però si que estan alineats al mateix costat. Els extintors sobresurten com hem 

explicat anteriorment. 

 

3. Andanes 

Hi consten els rètols  amb el nom de l’estació i els noms de les estacions de la resta de línia i 

la indicació del sentit. També tenen contrast cromàtic  entre el fons i la paret ja que són amb 

colors groc i negre. El nom de l’estació podríem considerar que està amb macrocaràcters, però 

no els noms de les estacions de la resta de la línia. 

A la vora de l’andana hi consta una franja de 50 cm d’amplada de coloració contrastada amb el 

paviment (el terra es vermell i la franja blanca). 

No consta de paret de vidre que avarqui la longitud de l’andana, ni senyals tàctils o visuals a 

les andanes per a la localització de les portes dels cotxes. 

Les línies L9/L10 i L11, són les línies més noves de la xarxa de metro de TMB, i com veurem, 

compta amb moltes noves modificacions i millores cap a una millor accessibilitat. 
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 La Sagrera L9/L10 

1. Accès 

A l’exterior, no hi consta franja senyalitzadora, i la senyal de M de metro és com hem explicat 

que és en la resta d’estacions.  

Per accedir trobem ascensor i també escales amb passamans als dos costats amb terminació 

arrodonida i que comencen i acaben 45 cm abans i després. El color és platejat com a la resta 

d’estacions i per tant no contrasta, i no hi ha placa d’informació. 

No hi trobem franja senyalitzadora de canvi de cota, ni banda antilliscant a les escales, la 

textura és rugosa per no relliscar, però no hi ha contrast entre esglaó i esglaó.  

Anterior a les escales mecàniques si que trobem franja senyalitzadora de canvi de cota 

metàl·lica de 120x120cm, però tampoc hi ha banda groga a cada esglaó i per tant tampoc 

permet un bon contrast entre esglaó i esglaó. En aquestes escales mecàniques si que hi 

trobem 3 esglaons enrassats tant al principi com al final. 

Les portes de vidre que hi ha no tenen franja  sinó un punt vermell, que també es correcte, les 

portes que hi ha són batents però sempre queden obertes. Els mecanismes d’obertura de les 

portes són barres vermelles molt ben contrastades. 

2. Vestíbuls 

Els ascensors no tenen franja senyalitzadora a l’accés exterior, però si a la part interior, és de 

120x120 cm i podotàctil d’acanaladura, el que no te  és color contrastat. 

La botonera de l’ascensor, és amb relleu, els caràcters són amb contrast però no són macro 

caràcters, hi apareix sistema Braille i indicador lluminós blau que s’activa en polsar-lo i 

desactiva al arribar a la planta. També hi ha dispositiu sonor indicador de planta on es troba 

l’ascensor, dispositius de detecció que impedeixen el tancament de les portes al entrar o sortir 

i mecanismes autoanivelladors que eviten els desnivells entre cabina i ascensor. La porta i el 

marc exterior però, no estan contrastats, són platejats els dos elements. 

La retolació dels cartells, és de mida major a les estacions anteriors, però  continuen sense 

tenir relleu, i per la resta de característiques són iguals. 

Trobem franja guia de direcció de l’accés exter ior ininterrompudament fins les andanes. 

No hi trobem informació tàctil de cap tipus però si informació acústica a totes les zones. 
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Les taquilles, màquines expenedores són les mateixes que en les estacions explicades 

anteriorment. I les màquines cancel·lador es són automàtiques i ergonòmiques, i els bitllets 

són els mateixos per a tota la línia de metro per tant tenen mossegada orientadora també. 

Les papereres i extintors per primera vegada són encastats a la paret i per tant, no 

sobresurten gens. Els bancs estan alineats a un mateix costat, però si que sobresurten, no 

estan encastats. 

 

3. Andanes 

La retolació a les andanes és igual que en les altres estacions. 

En aquesta estació si que trobem porta d’emergència, el color però no era contrastat sinó que 

era igual que les parets, platejat, i amb la barra per obrir de color vermell, a més el material era 

igual que la paret i la resta de portes. 

A la vora de l’andana la franja és de 20 cm d’amplada i de textura diferent, però coloració no 

contrastada. 

Al llarg de tota l’andana, hi consta una paret de vidre amb portes que s’obren 

sincronitzadament amb les dels cotxes del metro, a més a la llinda de la porta de l’andana 

s’encén una llum verda que assenyala la localització de la porta. 
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 Trinitat Nova L11 

1. Accès 

La senyal del metro es com a totes les estacions. 

L’accés en aquesta estació està a cota zero, és a dir, a nivell de carrer. 

No hi trobem franja senyalitzadora de canvi de cota. 

Les escales que les trobem ja dins l’estació tenen passamans als dos costats amb terminació 

arrodonida i que comencen i acaben 45 cm abans i després. El color és platejat com a la resta 

d’estacions i per tant no contrasta, i no hi ha placa d’informació. 

Gaudeixen de franja senyalitzadora de canvi de cota abans de les escales,  podotàctil i de 

120cm d’amplada. A cada esglaó hi ha una banda antilliscant de 5 cm d’amplada que avarca 

tota la longitud i de textura diferent, l’únic és que el color no és contrastat. 

Les escales mecàniques tenen franja metàl·lica de canvi de cota de 120x120 cm, també banda 

de senyalització antilliscant de color groc fluorescent a la vora i laterals de cada esglaó, però 

només 2 esglaons enrassats a l’entrar i al sortir. 

 

2. Vestíbuls 

L’estació és a cota zero per tant no hi ha ascensor d’accés exterior. L’ascensor interior te 

franja senyalitzadora de canvi de cota de 120x120 cm, és podotàctil d’acanaladura i de 

coloració contrastada. La botonera no són macro caràcters en relleu, ni amb bon contrast 

cromàtic ja que és platejada,  ni sistema Braille ni indicador lluminós. Tampoc hi ha dispositiu 

lluminós ni sonor per indicar a quin nivell està l’ascensor. Si que hi ha dispositius de detecció 

que impedeix el tancament de portes quan hi passa gent, i mecanismes autoanivelladors que 

eviti desnivells entre cabina i terra de planta. 

La retolació no és ni en macro caràcters ni en relleu, tampoc en Braille, però si que te coloració 

viva i contrastada com també contorns definits. 

La franja guia de direcció va des l’exterior fins les andanes ininterrompudament. 

No hi trobem informació tàctil de cap tipus però si informació acústica a totes les zones. 
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Les taquilles, màquines expenedores són les mateixes que en les estacions explicades 

anteriorment. I les màquines cancel·lador es són automàtiques i ergonòmiques, i els bitllets 

són els mateixos per a tota la línia de metro per tant tenen mossegada orientadora també. 

Les papereres arriben fins al terra, i els bancs estan alineats però si que sobresurten , els 

extintors si que es troben encastats a la paret sense sobresortir. 

3. Andanes 

La retolació als accessos a les andanes és la mateixa en totes les estacions. 

A la vora de l’andana hi trobem franja de 50 cm d’amplada, de textura diferent i coloració 

contrastada. 

En aquesta estació no hi ha paret de vidre ni senyals visuals de localització de les portes dels 

cotxes. 
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 TREN VELL (1) 

 

Els trens antics, no tenen elements pensats per a una millor accessibilitat,  és nota que quan els 

varen fer no se li donava gaire importància a aquest tema. A més l’espai està menys aprofitat de la 

manera en que estan orientats els seients. 

En comparar la realitat amb les recomanacions de la ONCE, observem el següent: 

Segons les recomanacions, el terra del tren sempre hauria de quedar al mateix nivell que l’andana 

com és fàcil d’entendre, però aquest factor depèn molt de l’andana de l’estació en la que ens 

trobem. És  a dir, si és una andana q està a  la mateixa alçada que el terra del metro o si és una 

andana que queda per sota el terra del metro, en aquest cas, s’han d’instal·lar unes plataformes 

almenys a una de les portes del metro que acostuma as ser la porta de cap o la de cua. 

El terra, no podem considerar que sigui acabat mate, però si que es força antilliscant. 

Les portes del metro no tenen coloració viva i contrastada amb la resta del cotxe. Són de color 

blanc i la resta del tren també ho és. I el mànec és de color negre i sobresurt. 

No hi ha dispositiu sonor i lluminós situat a la part central de la llinda de la porta. 

Hi consta equip de megafonia en cada cotxe per informar la propera parada, però no hi ha panels 

actius ni informació bàsica en macrocaràcters. 

No hi ha cap mena de senyalització visual o sonora que indiqui a quin nivell es realitzarà l’ober tura 

de les portes del cotxe. 

Els elements de subjecció són de color negre i estan col·locats que queden sobresortits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Imatge del Metro vell de Barcelona 
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 TREN NOU (2) 

 

Al tren nou en canvi, s’observa una millora assimilable i positiva cap a una millor accessibilitat. 

El nivell del terra del metro torna a tenir a veure amb l’estació en la que ens trobem.  

El terra si que és antilliscant i amb acabat mate. 

Les portes també són blanques com la resta del metro i per tant no són contrastades. 

A la llinda de la porta, trobem el dispositiu sonor i lluminós de color taronja que emet so i s’encen 

quan es tanquen les portes. 

El polsador per la obertura de la porta, verd i sobresurt.  

Consta d’equip de megafonia en cada parada de cotxe per informar de la propera parada i també 

hi ha panels actius on s’informa de la pròxima estació. 

No hi trobem informació bàsica amb macrocaràcters contrastats, ni tampoc senyalització visual ni 

sonora que indiqui a quin constat es realitzarà l’obertura de la porta. 

Els elements de subjecció són de color gris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Imatge del Metro nou de Barcelona 
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3. PROPOSTA D’INTRODUCCIÓ DE MILLORES 
 

Després d’haver avaluat cadascuna de les estacions, haver-me fixat en les característiques de 

cada element detalladament i haver-les comparat respecte a les recomanacions d’accessibilitat 

visual de la ONCE, podem treure les següents idees principals: 

TMB considera com a accessibles aquelles estacions que tenen ascensors i com a inaccessibles 

les que no en tenen, és a dir, concep com a principal deficiència, la discapacitat física, aquesta 

mesura es lògicament entesa ja que és la discapacitat que limita més a nivell de mobilitat. 

El tema que ens atany en aquest treball com ja sabem és l’accessibilitat visual, per tant ens 

basarem en els elements que podríem potenciar per a aconseguir una millor accessibilitat per a 

les persones amb baixa visió o invidents. 

Accessos 

Segons el document de la ONCE, l’accés ha d’estar a cota zero o tenir ascensor o tenir pende nt 

inferior a 6%. Penso que les persones amb poca visió o cegues, no tenen gaires dificultats en 

pujar i baixar i per tant, no crec que sigui imprescindible que hi hagi un ascensor, almenys per a 

ells. 

No hi havia franja senyalitzadora a cap de les estacions analitzades i penso que podria ser un bon 

element sobretot per a invidents per tal de trobar més fàcilment la boca del metro. 

Les senyals del metro són iguals en totes les estacions, penso que el logo del metro de Barcelona 

és força vistós gràcies als colors vermell i blanc ben contrastats, al tamany del ròtol i l’alçada en la 

que es troba. 

Les escales és un important element que penso que hauria d’estar més cuidat a nivell 

d’accessibilitat ja que a gairebé totes les estacions falten elements. 

Les sis estacions tenen passamans als dos costats, i comencen i acaben 45 cm abans i després, 

però cap consta de passamans de color viu i contrastat, tots són de color platejat, es pot intuir que 

és degut a que estèticament queda millor. La terminació arrodonida no és fàcil de trobar i hauria 

de ser-hi a tots els passamans ja que pot ser perillós fer-se un cop amb la vora. 

Gairebé totes les estacions tenen franja senyalitzadora de canvi de cota, però no segueixen cap 

patró, algunes tenen diferent textura, altres diferent color, altres les dues coses, etc. Des del meu 

punt de vista, abans d’unes escales sempre hi hauria d’haver una franja senyalitzadora de canvi 

de cota de les mateixes característiques per entendre la senyal correctament. 
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Excepte a l’estació d’Urquinaona, les escales tenen banda de senyalització antilliscant a cada 

esglaó, de textura diferent, de 5cm i que avarca tota la llargada, però no a totes hi ha el color viu, 

quan el tema del color és molt important per tal d’aconseguir un millor contrast entre esglaó i 

esglaó per poder diferenciar i saber on posar els peus. 

Hi ha escales metàl·liques a totes les estacions analitzades, i totes compleixen tenir la franja 

senyalitzadora de canvi de cota, però en moltes faltava la banda de color groc fluorescent a la 

vora i lateral de cada esglaó, com acabem d’explicar aquesta banda amb color diferenciat facilita 

molt el contrast entre esglaó i esglaó. Respecte als esglaons inicials i finals que haurien de ser 3 

enrassats al entrar i al sortir de les escales, només es dona a l’estació de la Sagrera, que hi ha 

gran quantitat d’escales mecàniques i estan amb correctes condicions d’accssessibilitat. A totes 

les altres estacions, només trobem 2 esglaons enrassats. 

De portes no acostumen a haver-n’hi, punt positiu per a persones amb discapacitat visual ja que 

es podrien considerar un perill en no visualitzar-les bé. 

Vestíbuls 

De les estacions analitzades, ascensors només n’hi ha a l’estació de la Barceloneta, la Sagrera i 

Trinitat nova, és a dir, les que TMB considera accessibles, com ja hem comentat anteriorment. 

Díficilment trobem franja senyalitzadora a nivell de carrer. A nivell de vestíbul si que trobem franja 

senyalitzadora de mida 120x120cm, podotàctil d’acanaladura, però també amb color contrastat 

només a Trinitat Nova. 

La botonera de l’ascensor de l’estació de Sagrera, és la més ben habilitada ja que els caràcters 

tenen bon contrast, relleu, hi consta sistema Braille, existeix indicador lluminós que s’activa en 

posar-lo en marxa i es desactiva en arribar a la planta (encara que es força petit). A més a 

l’ascensor també hi ha dispositiu sonor que indica a quin nivell es troba l’ascensor, hi ha 

dispositius que impedeixen el tancament de portes quan algú està entrant o sortint i consta de 

mecanismes autonivelladors que no permeten desnivells entre cabina i terra de planta. Per tant 

podríem concloure que l’ascensor de l’estació de Sagrera podria ser model gairebé perfecte per a 

excel·lent accessibilitat visual. 
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La senyalització i informació no varia massa entre estacions, els ròtols són sempre de contorns 

definits, coloració viva i contrastada i totes les estacions amb el mateix tipus de tipografia, mateixa 

mida, mateix sistema, però diferent coloració segons la línia en que et trobes. Com ja hem dit 

anteriorment, podem considerar que són macro caràcters les lletres del nom de l’estació en la que 

ens trobem, però els noms de la resta de línia són d’una mida de lletra molt petita i difícil d’assolir. 

Les franges-guia de direcció que van de l’accés exterior fins les andanes ininterrompudament, són 

un element que faciliten la mobilitat per l’interior de l’estació, sobretot a aquelles persones que 

utilitzen el bastó de mobilitat. Franja-guia de direcció les trobem en totes les estacions excepte la 

de Ciutadella. 

En cap de les estacions hem trobat informació tàctil, ni mapes, ni maquetes. No crec que facin 

falta maquetes a totes les estacions, però no estaria de més dissenyar un mapa que pogués 

interpretar-se amb Braille o un mapa amb macro caràcters. 

A totes les estacions hi consta instal·lació d’altaveus a totes les zones, però els comunicats que 

fan no ajuden a persones amb discapacitat visual, no són comunicats que tinguin una finalitat 

orientativa. 

Cap estació de les analitzades, té taquilles per a comprar els bitllets, els bitllets s’han de comprar 

a les màquines expenedores, però si que sempre hi ha un treballador de TMB a una cabina per a 

qualsevol incidència.  

Les màquines expenedores acostumen a tenir sempre una fàcil localització. Aquestes gaudeixen 

d’un servei especial per a persones amb discapacitat visual,  tracta de grans caràcters amb 

accentuat contrast de color, quatre tecles en Braille i navegació per veu. És una mica rudimentari 

haver de comprar un tiquet amb aquest servei, però seria possible. De totes maneres, en informar-

me a taquilla, les persones amb discapacitats visuals, ja porten bitllet perquè en tenen un 

d’especial o del contrari, els treballadors que són allà, els poden ajudar a adquirir el que 

necessitin. 

Les màquines cancel·ladores acostumen a ser gairebé sempre automàtiques i ergonòmiques, però 

en algunes estacions com Urquinaona i Plaça Espanya encara tenen algun accés amb torniquets 

de pas, aquest element dificulta el pas i l’accessibilitat. 

Als bitllets sempre hi trobem la mossegada orientadora per notar la posició correcta per introdu ir-lo 

a la màquina cancel·ladora. Aquest tipus de senyal és imprescindible per saber com col·locar la 

targeta de manera ràpida i eficaç. 
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Segons la ONCE, les papereres han de ser o elongades fins al terra o encastades a la paret, de 

les estacions avaluades en 5 arribaven fins a terra i a la sagrera, la paperera estava encastada a 

la paret. Si totes les papereres poguessin ser encastades a la paret, segurament seria més fàcil 

per a les persones amb poca visió de no xocar-hi. 

Els bancs els trobem a totes les estacions alineats a un lateral, o al mig en el cas de que hi hagi 

una andana per a dues vies. En cap de les estacions analitzades, els bancs estan encastats a  la 

paret, i per tant tenen elements que sobresurten. 

Els extintors només els trobem encastats a la paret, que és com hauria de ser a les estacions de 

Sagrera i Trinitat Nova, és a dir, les més noves. 

Andanes 

La retolació a les andanes és la mateixa a totes les estacions, l’únic que canvia és el color. A cada 

andana hi ha un panel principal amb el nom de l’estació en macrocaràcters, contorns definits i de 

color  de fons que varia segons la línia, però en general ben contrastat. I un altre panel amb el 

nom de les estacions de la resta de línia i la indicació del sentit, però en aquest cas són lletres de 

mida no massa gran, difícils de veure per a algú amb deficiència visual i aquest segon panel és en 

totes les estacions de fons negre i amb els noms de les estacions en blanc.  

El contrast cromàtic entre el caràcter i el fons del rètol i entre el rètol i la superfície on es troba, 

penso que esta força ben aconseguit  en totes les línies ja que el contrast és bo. El fons del panel 

del nom de l’estació acostuma a ser d’un color vistós com vermell, verd o blau amb els caràcters 

amb lletra blanca excepte la L4 que al ser groga, la lletra és de color negre per aconseguir un 

millor contrast. 

El cas de la L9 i L10 que són de fons taronja i blau clar respectivament i amb la lletra blanca, crec 

que podria haver-hi un millor contrast amb la lletra negra com en el cas del fons groc.  

En cap cas la retolació és en sistema Braille. 

 

A la vora de l’andana acostuma a haver-hi franja senyalitzadora, però en totes les estacions 

avaluades era diferent. 

 

- Ciutadella: paviment negre i  franja blanca 

- Urquinaona: paviment gris i franja blanca 

- Pl.Espanya: paviment gris i franja blanca 

- Trinitat Nova: paviment negre i franja blanca 

- Sagrera: paviment gris i franja blanca 
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Barceloneta: paviment vermell i franja blanca 

 

El color de la franja sempre es diferent al del paviment, però no hi ha un canvi de color ben 

contrastat ni un canvi de textura assimilable fàcilment. 

 

Senyals tàctils i visuals de localització de les portes dels cotxes a les andanes, són difícils de 

trobar. De les estacions analitzades,només hem trobat senyals visuals a l’andana de l’estació de 

Sagrera, ja que tenia una paret de vidre amb portes que coincidien amb les portes del metro i a 

més a la llinda de la porta de l’andana, s’encén una llum verda quan arriba el metro i les portes 

s’obren. 

Paret de vidre que avarqui tota la longitud, com acabem de comentar, només en trobem a l’estació 

de Sagrera. 

Trens 

El terra del tren queda segons l’alçada andana, per tant és important que és tingui en compte en 

quines andanes hi ha desnivell per tal de almenys posar una plataforma a l’andana per assolir el 

nivell d’on queda el terra del metro i així sigui més fàcil d’entrar i sortir. 

Al terra del metro més vell es produeix una mica de reflex de les llums  i potser es podria buscar 

un material mate que reflexes el menys possible. El terra del metro nou, és totalment antilliscant, 

però te com uns elements brillants (com una mena de purpurina)  amb la llum que pot produir 

reflexos. 

Les portes no estan contrastades amb la resta del cotxe en cap dels dos trens. S’entén que és un 

aspecte estètic ja que queda més homogeni tot el tren de color blanc, però per a una millor 

accessibilitat, les portes haurien de ser d’un color contrastat amb la resta, com per exemple de 

color vermell. 

El dispositiu sonor i lluminós situat a la llinda de la porta, emet so i s’encén només per avisar que 

les portes es tanquen, però seria bo que també s’utilitzés en un altre color  i amb un altre tipus de 

so quan les portes s’obren per a que les persones amb deficiència visual tinguin més facilitat a 

l’hora de localitzar la porta per sortir o entrar. Ja que no hi ha cap tipus de senyalització visual ni 

sonora que indiqui a quin costat es realitzarà l’obertura de les portes del cotxe. 

La palanca que obre la porta del tren vell és molt poc adient perquè no es fàcil d’entendre el 

mecanisme per l’obertura, i tenint en compte els pocs segons que para el metro a cada parada 

penso que hauria de ser un mecanisme d’obertura més senzill i visual com el del metro nou, un 

polsador de color viu com és el verd i força gran que a més s’il·lumina en polsar -lo i està 
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sobresortit. 

Als dos tipus de de metro hi trobem equip de megafonia que informa de la pròxima parada, ja que 

és essencial per a persones amb dèficit visual o invidents per saber  en quin moment han de 

baixar. 

Als dos tipus de metro hi trobem també  panels actius que indiquen el nom de la propera parada, 

les correspondències, totes les altres parades de la línia i el destí final. S’indica amb una llumeta 

vermella permanent quan ja ha passat la parada i amb una llumeta en pampallugues la pròxima 

estació, les demes estacions queden amb la llum apagada fins que toca el seu torn. 

A més de panels actius, als nous trens tmbé hi ha pantalles on s’informa i adverteix d’altres temes, 

i a l’inferior de la pantalla hi consta el nom de la següent estació tot i que en caràcters molt petits i 

de poc contrast. Penso que aquestes pantalles serien de més utilitat si informessin de la següent 

estació o de la direcció de la línia de manera més clara, amb caràcters més grans i coloració 

contrastada. 

En cap cas hi trobem informació bàsica en macrocaràcters dins els trens. 

Els elements de subjecció al tren vell són de color negre i al nou de color platejat. El color hauria 

de ser d’un color més contrastat com seria el vermell o el groc per tal que sigui més fàcil localitzar 

un punt de suport.  

Als dos tipus de tren les barres de subjecció estan en sentit vertical, però al nou, hi ha moltes més 

barres de subjecció i això és important per quan va ple de gent a hora punta.  
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RESUM INTRODUCCIO DE MILLORES 

 

 Incloure franja senyalitzadora podotàctil i de color contrastat perpendicular a la marxa a 

tots els accessos de les estacions per localitzar més fàcilment la boca del metro. 

 

 Franja senyalitzadora de canvi de cota abans de cada grup d’escales que sigui podotàctil i 

de color contrastat i que segueixi el mateix patró a totes les estacions. 

 

 Escales amb franja senyalitzadora antilliscant de color groc que avarqui tota la longitud de 

l’esglaó per tal de millorar el contrast i evitar caigudes. 

 

 Escales mecàniques amb franja senyalitzadora de 5 cm d’amplada i de color groc a la vora 

i als laterals de cada esglaó. 

 

 Els ascensors han de tenir botonera amb relleu, de color contrastat, indicador lluminós que 

s’activi al posar-lo en marxa i es desactivi al arribar i sistema Braille. Així com dispositiu 

sonor que indiqui a quin nivell es troba l’ascensor. 

 

 Incloure un panel on hi hagi la línia sencera, parades i destins finals amb macrocaràcters 

en relleu, color contrastat i sistema Braille. 

 

 Les franges-guia de direcció podotàctils que vagin realment des de l’accés exterior 

ininterrompudament fins les andanes. 

 

 Elaboració d’un mapa en relleu, textures, macrocaràcters i Braille de tota la xarxa de metro. 

 

 Millorar el sistema de compra de bitllets a les màquines expenedores i donar a conèixer el 

servei. 

 

 Les màquines cancel·ladores a part de ser automàtiques i ergonòmiques han de deixar el 

temps suficient de pas ja els moviments de les persones amb deficiència visual són més i 

molts viatgen amb gos guia. 

 

 S’hauria d’intentar tenir els bancs sempre encastats a la paret i sense elements que 

sobresurtin, de la mateixa manera que els extintors ja que són un important perill. 
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 Franja senyalitzadora a la vora de l’andana de color vistós com es el groc i textura diferent, 

aquest element també hauria de seguir sempre el mateix patró a totes les estacions. 

 

 Introduïr paret de vidre a tota la longitud de l’andana a totes les estacions, amb portes que 

s’obrin i quedin acoplades amb les del metro i que tinguin a la llinda de la porta senyals 

visuals i acústiques diferents durant l’obertura i el tancament de la porta. 

 

 Resoldre el problema d’espai que queda entre l’andana i el tren en algunes estacions. 

 

 Pintar les portes d’un color viu i contrastat amb la resta del tren com seria el color vermell. 

 

 Que tots els polsadors d’obertura de portes siguin de color viu i contrastat, amb 

il·luminació, grans i sobresortits. 

 

 Que les pantalles de l’interior del metro s’aprofitessin per anunciar amb caràcters grans i 

contrastats la propera parada, les correspondències i la destinació final. 
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CONCLUSIONS 

La conclusió final és que l’accessibilitat a la xarxa de metro de Barcelona està força 

descompensada ja que a les estacions noves les condicions d’accessibilitat són 

gairebé ideals, i en canvi a les estacions més antigues, que són la majoria i les més 

transitades, es nota que s’han anat introduint gradualment millores d’accessibilitat i 

que s’ha fet d’una manera diferent a cadascuna, per tant, les senyalitzacions no tenen 

un patró únic i característic. Aquest fet dificulta l’orientació de les persones amb 

discapacitat visual. Les principals manques que hi ha a nivell d’estació, son la 

localització de l’entrada al metro, la limitada informació en Braille i en sistema acústic, 

el contrast de les escales i la dificultat d’orientació dins  l'estació per manca de 

caminadors i cartells amb relleu o macrocaràcters que marquen la direcció. I referent 

als trens, el més urgent és solucionar la diferència de nivell entre andana i el terra del 

metro i la senyalització visual i acústica de les portes. Encara hi ha molt pe r fer i s’ha 

de continuar treballant per a una millor integració  d’aquestes persones que tenen una 

mobilitat tant limitada. 
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ANNEX. Descripció de les Patologies (Apartat 2.2.Limitacions 

visuals) 
 

1. Pèrdua de l’Agudesa Visual 
 

 Albinisme 

 

Condició hereditària que es manifesta des del naixement i es caracteritza per una 

disminució o absència del pigment que dona color a la pell, cabell i ulls (Figura 1). 

 

Les alteracions que provoca a nivell ocular són: Nistagmus, rotació o inclinació del cap, 

estrabisme, fotofòbia, defectes refractius, hipoplàsia de la fòvea, l’iris, te poc o cap 

pigment, i això impossibilita el bloqueig del pas de llum a través d’ell. 

En general, la visió propera és millor que la de lluny. Els pacients que tenen menor 

quantitat de pigment als ulls (casos més greus) són els que tenen pitjor visió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Nena amb albinisme 
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 Anirídia 

 

L’anirídia és una patologia ocular congènita i hereditària. El símptoma que crida més 

l’atenció és la falta de l'iris parcial o total (Figura 2), però en realitat és tracta d'una 

falta de desenvolupament del globus ocular durant la gestació, pel tant, a part de l'iris, 

totes les estructures de l'ull estan alterades, poc desenvolupades i provocant 

alteracions que repercuteixen en l'agudesa visual. 

 

L’anirídia acostuma a anar acompanyada d'altres alteracions importants com: les 

cataractes, el nistagmus, hipoplàsia macular i del nervi òptic, degeneració corneal, 

glaucoma, ambliopia, estrabisme... 

 

Per tot això, les persones que pateixes anirídia, a més de patir gran nivell de fotofòbia 

per falta de l'iris, tenen una agudesa visual inferior a un 20% depenent de les 

alteracions associades en cada cas. 

 

 

 

 

 

 

    

Figura 16. Bebè amb anirídia 
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 Cataràctes 

Consisteix una opacitat a l’interior del cristal·lí que provoca que la llum es dispersi dins 

l’ull i no es puguin enfocar les imatges a la retina (Figura 3). Les cataractes es 

classifiquen segons la seva morfologia i la posició dins el cristal·lí i es graduen segons 

el grau de opacitat o “maduració” (Figura  4). 

Alguns dels símptomes més habituals són:  visió borrosa i en ocasions es doble,  

freqüent la fotofòbia, es veu millor en dies ennuvolats que en dies assolellats,  no fan 

falta ulleres per a veure-hi de prop, cada vegada es fa més difícil conduir de nit i canvis 

de refracció molt freqüents.  

 

 

 

       

 

 

 

 

Figura 17. Dispersió de la llum creada per la cataracta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Cataracta nuclear 
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 Miopia Magna 

 

La miopia és un defecte de refracció visual, caracteritzada generalment per un 

allargament del globus ocular que fa que les imatges quedin enfocades per davant de 

la retina (Figura 5). Això dona lloc a una visió borrosa i desenfocada dels objectes 

llunyans. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Desenfoc de la imatge de la retina en un ull miop. 

 

Quan l’error refractiu és superior a -6 diòptries i que pot arribar fins a -25 D, parlem de 

miopia magna o patològica, en que existeix un allargament excessiu del globus ocular 

que dona lloc a un estirament anòmal de totes les estructures, inclosa la retina que 

queda més prima i per tant, més dèbil i això pot produir risc i complicacions visuals 

com les cataractes, glaucoma o degeneració visual. 

La miopia magna s’inicia a la infància i encara que es desconeix exactament la causa 

d’aquesta patologia, comunament s’atribueix a predisposició genètica, també 

influenciada a factors ambientals. 
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2. Pèrdua del Camp visual 
 

És una llarga llista la que formen les patologies que provoquen disminució del camp 

visual, però només mencionarem les que són més freqüents avui en dia. 

 

1.1. Pèrdua del Camp Visual Central 

 

 Degeneració Macular Associada a l’Edat (DMAE)  

La DMAE constitueix, actualment la principal causa de ceguesa en persones majors de 

50 anys en els països desenvolupats, amb una prevalença que oscil·la entre 2-10%. 

 

La degeneració macular associada a la edat (DMAE), és una malaltia que es 

caracteritza per la aparició d’una sèrie d’alteracions degeneratives a la màcula, como 

son la formació de druses, alteracions de l’epiteli pigmentari de la retina (EPR) com 

hipo o hiperpigmentació, atrofia geogràfica del EPR i la coriocapil·lar que afecta al 

centre de la fòvea i neovasos (en el cas de la maculopatia exudativa o neovascular) 

 

Existeixen diferents classificacions, però totes elles coincideixen en diferenciar entre 

estadis inicials (MAE, maculopatia associada a la edat) i estadis avançats (DMAE o 

MAE tardana). I dins dels estadis avançats diferenciar entre la forma atròfica (Figura 

6) i la neovascular o exudativa (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 20. Representació típica                              Figura 21. Representació típica del           

del tipus de DMAE Atròfica                                              tipus de DMAE Exudativa 
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2.2. Pèrdua del Camp Visual Perifèric 

 

 Glaucoma  

 

El glaucoma és una malaltia ocular que es caracteritza generalment per l’augment 

patològic de la pressió intraocular per falta de drenatge de l’humor aquós, encara que 

aquesta no n’és l’única causa. 

Té com a condició final comuna una neuropatia òptica que es caracteritza per la 

pèrdua progressiva de les fibres nervioses del nervi òptic i canvis en el seu aspecte 

que comporten que la visió perifèrica del pacient es vegi afectada (Figura 8). 

En la majoria dels casos, el glaucoma no presenta cap tipus de símptomes. La pèrdua 

de visió lateral que es produeix en la malaltia sol passar inadvertida sobretot al principi. 

És més endavant, quan la patologia està més evolucionada que si que és considerable 

el camp visual reduït en forma de “túnel” (Figura 9). 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Dibuix de l’interior d’un ull Normal i un ull amb Glaucoma 
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Figura 23. Escena que veu una persona que te una visió normal i la que veu una 

persona amb un principi de glaucoma, glaucoma avançat i extrem. 
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 Retinosis pigmentària 

És una de les distròfies retinines hereditàries més freqüents. La forma més habitual de 

la retinosis pigmentaria es manifesta per una alteració primària dels bastons (Figura 

10), responsable d’una hemeralopia (dèficit de visió crepuscular) i d’una reducció 

concèntrica del camp visual. 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Alteració de la retina perifèrica en una retinosis pigmentaria. 

 

 

La retinosis pigmentària no és una única malaltia, sinó un grup de patologies 

degeneratives que afecten a l’ull i es caracteritzen per una pèrdua lenta i progressiva 

de la visió,  que afecta durant les etapes inicials a la visió nocturna i perifèrica i que en 

alguns casos condueix a la ceguesa. 

Les persones amb retinosis pigmentària, tenen una important alteració de l’adaptació a 

la llum, és a dir, tarden molt a tornar a veure-hi en passar d’un ambient amb llum a un 

altre de fosc i també tenen importants molèsties amb els enlluernaments, és a dir, 

davant la excessiva lluminositat, i per això acostumen a dur filtres especials. 
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2.3. Pèrdua de Camp Visual Múltiple 

 

 Retinopatia diabètica 

 

És la primera causa de ceguera al món occidental. La retinopatia diabètica és el 

conjunt de lesions produïdes a la retina per les alteracions microcirculatories 

provocades per un control insuficient de la diabetis, que pot originar des de 

hemorràgies, exudats o microaneurismas fins a edemes retinians i isquèmia amb 

proliferació neovascular, en les fases avançades, a nivell del fons d’ull. Així, aquesta 

patologia comporta una pèrdua progressiva de la visió. 

Existeixen dues formes en que la diabetis pot afectar a la retina: 

a) Retinopatia Diabètica de Base: Els vasos sanguínis alterats desprenen 

substàncies que creen edemes maculars que causen emborronament i 

disminueixen la visió central. En aquest cas, el pacient conserva la visió lateral. 

b) Retinopatia Diabètica Proliferativa: Els vasos sanguínis es tanquen i deixen 

sense reg amplies zones de la retina. Aquestes zones “moren” però formen una 

substància que intenta atraure nous vasos sanguínis (neovasos), però encara 

és pitjor, ja que es formen tan ràpid que tendeixen a trencar-se i produir 

hemorràgies vítries omplint tota la cavitat interna de l’ull de sang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Fons d’ull d’un pacient 

amb retinopatia diabètica. 

 

Figura 26. Simulació de la visió 

d’un pacient amb RD. 
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2.4. Pèrdua de Camp Visual Sectorial 

Els defectes campimètrics sectorials es produeixen per lesions al nervi òptic, al 

quiasme òptic, al tracte òptic o al cos geniculat lateral. I és segons on es produeix la 

lesió que provoca un tipus de defecte de camp visual o altre. Ja sigui ceguesa total, 

hemianòpsia bilateral o unilateral, quadrantanòpsia superior o inferior i bilateral o 

unilateral. 

Aquest tipus de pèrdua de camp visual és causada per patologies com la neuritis 

òptica, la neuropatia òptica isquèmica anterior (NOIA), l’oclusió d’un arc vascular, el 

glaucoma crònic o moltes altres malalties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Esquema dels tipus de defectes de camp visual  

segons localització de la lesió neuronal. 
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