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RESUM 
 
 

El Metro és sens dubte l’espina dorsal del sistema de transport en les grans ciutats, essent la infrastructura de 
transport més complerta i complexa. Així doncs, el funcionament adequat és del tot necessari pel desenvolupament 
de la ciutat i de les seva àrea d’influència. Per consolidar la demanda creixent i per respondre a les noves necessitats, 
cal ampliar i millorar el servei del transport públic de forma continuada, i avançar cap a un model de mobilitat més 
sostenible. Atenent a aquestes premisses, la idea fonamental d’aquest estudi és analitzar les mides, valorant la seva 
viavilitat, que milloren l’accessibilitat a la  xarxa de Metro.  
 
Es crea un sistema d’avaluació i puntuació de les barreres existents en el metro i les solucions a adoptar per la seva 
accessibilitat. Aquests sistema ens permet arribar d’una manera sistemàtica, objectiva i senzilla  a una classificació 
indicadora del nivell d’accessibilitat. Aquesta classificació ens ajudarà a  conèixer quines són les necessitats actuals 
del sistema i alhora identificar les actuacions de més prioritat.  La formulació resultant es pot aplicar a qualsevol 
estació, línia o xarxa de metro, obtenint en cada cas la classificació corresponent en termes d’accessibilitat.  
 
Finalment s’aplica l’estudi realitzat en el cas particular de la Xarxa de Metro de Barcelona. Es fa doncs una 
valoració objectiva de la situació real del Metro de Barcelona. Per tant, es tracta d’analitzar i avaluar les diferents 
classes de barreres que té la xarxa i classificar-la segons el seu nivell d’accessibilitat.  
 
 
1.INTRODUCCIÓ. 
 
En l’actualitat, la mobilitat s’institueix com un dret humà. Per tant, es necessari realitzar estudis, 
com és aquest cas, que mostrin la situació real dels medis de transport col·lectius, concretament 
per aquest estudi, la xarxa de Metro.  
 
La introducció de criteris d'accessibilitat en el transport, permet que les persones amb mobilitat 
reduïda, puguin fer-ne ús. D'aquesta manera, es fomenta la plena integració social ja que la 
mobilitat es essencial pel desenvolupament i equiparació d’oportunitats. A més, la mobilitat es 
l’instrument bàsic pel desenvolupament i el creixement econòmic d’una ciutat.  
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2.IDENTIFICACIÓ DE LA TIPOLOGIA DE BARRERES A LA INFRASTRUCTURA 
DEL METRO. SISTEMA DE PUNTUACIÓ I FORMULACIÓ.  

 
Quant parlem d’infrastructura ens referim a tots els elements que formen part de l’estructura 
d’una estació de metro. Des de l’accés, el vestíbul, els passadissos i les andanes fins a elements 
com són les escales mecàniques, els ascensors i el mobiliari del metro. Per avaluar la 
infrastructura d’una estació qualsevol es segueix el recorregut de l’usuari des de l’accés al metro 
fins a arribar a la plataforma o andanes.  
 
2.1.Identificació de la tipologia de barreres a la infrastructura. 
 
Es procedirà a definir i a identificar de manera ordenada els diferents tipus de barreres que 
existeixen en el moment d’accedir al Metro i per transitar dins les seves instal·lacions d’ús 
públic.  
 
Tot seguit es mostra en forma de taules els principals elements relacionats amb les barreres que 
ens trobem en la infrastructura del metro: 

  
                                            Taula 1. Barreres en l’accés del metro 

ACCÉS  
Accés exterior 
Escales fixes 
Escales mecàniques 
Ascensor 

 
                                                        Taula 2.Barreres en el vestíbul del metro 

VESTÍBUL 

Encaminaments 
Distribució 
Portes entrada  
Altres (il·luminació, etc.)  

 
                                                       Taula 3.Barreres en els passadissos/corredors 

PASSADISSOS 
Llargada 
Existència de desnivells 
Altres (passamans, il·luminació, etc.) 

                                                      
                                                      Taula 4.Barreres en les andanes 

ANDANES 
Escales fixes, mecàniques, ascensor 
Encaminaments 
Mobiliari encastat parets 

Altres(existència de rampes, paviment, etc.) 

 
2.5.Sistema de puntuació per analitzar les barreres a la infrastructura. 
 
El sistema es basa en analitzar els elements de l’estructura d’una estació que més influeixen en l’ 
accessibilitat. Es tracta de donar-li a cada element una puntuació segons el pes que tingui dintre 
del conjunt.  
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Es parteix del global de la infrastructura i es va dividint en pesos cada un dels elements que 
formen part d’aquesta. És a dir, partint d’una puntuació màxima global de 100 punts es divideix 
en l’accés, el vestíbul, els passadissos i les andanes segons mostra la taula adjunta.  

 
                                   Taula 5. Puntuació dels sistemes de la infrastructura 

SISTEMES A LA INFRAESTRUCTURA                PUNTUACIÓ  
ACCÉS 0-30 
VESTÍBUL 0-20 
PASSADISSOS 0-20 
ANDANES 0-30 
PUNTUACIÓ MÀXIMA TOTAL 100 

 
A partir d’aquí s’avalua cada element que conforma el sistema per separat. S’obté doncs la 
següent taula de puntuació.  

 
                                Taula 6. Taula de puntuació global de la infrastructura 

SISTEMES A LA INFRAESTRUCTURA                     PUNTUACIÓ 

Nou 15 
Vell 7,5 
Vell+graó (-10cm) 7 
Vell+graó (+10cm) 6 

ACCÉS EXTERIOR    
(0-15) 

Mala il·luminació o accés tancat 5 
Noves 5 ESCALES FIXES      

 (0-5) Velles 2,5 
Noves 25 ESCALES 

MECÀNIQUES 
(0-25) Velles 12,5 

A
C

C
ÉS

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
(0

-3
0)

 

ASCENSOR          
(0-55) Existència tots accessos 55 

  Encaminaments 5 

  Distribució 5 

  Portes entrada fàcil obertura 5 

VE
ST

ÍB
U

L 
 (0

-2
0)

 

  Altres 5 
  No existència 20 
  Curts amb desnivells 15 
  10-40 metres 14-6 

  40-50 metres 5 
  60-70 metres 4 
  70-80metres 3 
  85-90 metres 2 
  90-95 metres 1 

PA
SS

A
D

IS
SO

S 
  

(0
-2

0)
 

  +100 metres 0 
Noves 5 ESCALES FIXES      

(0-5) Velles 2,5 
Noves 25 ESCALES 

MECÀNIQUES   
   (0-25) Velles 12,5 

ASCENSOR          
(0-50) Existència tots accessos 50 

Encaminaments 2,5 
Mobiliari encastat parets 1,5 

A
N

D
A

N
ES

 
 (0

-3
0)

 

ACABATS           
(0-5) 

Altres 1 
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2.5.Formulació per analitzar les barreres a la infrastructura. 
 

La formulació utilitzada es lineal. Es tracta d’obtenir la puntuació de l’estat global de la 
infrastructura de la estació. Per això es parteix de la puntuació dels elements descrits 
anteriorment. La puntuació màxima per estació que es pot obtenir es de 100 punts degut a que 
aquesta es la puntuació del global del sistema infrastructural.  
 
Per fer més simple l’estudi es nomenen tot una sèrie d’equivalències. Així doncs: 
 
                                       Taula 7. Taula d’equivalència dels sistemes d’infrastructura 

TAULA D'EQUIVALÈNCIES EQUIVALÈNCIES 
BARRERES EN INFRAESTRUCTURA                Φ 
ACCÉS α 
VESTÍBUL β 
PASSADISSOS γ 
ANDANES  δ 

 
Taula 8. Taula d’equivalència dels elements que conformen el sistema d’accés 

ACCÉS  EQUIVALÈNCIES  
ACCÉS EXTERIOR ς 
ESCALES FIXES ω 
ESCALES MECÀNIQUES θ 
ASCENSOR ξ 

                         
Taula 9.Taula d’equivalència dels elements que conformen el sistema d’andanes 

ANDANES EQUIVALÈNCIES  
ESCALES FIXES ω 
ESCALES MECÀNIQUES θ 
RAMPES ν 
ASCENSOR ξ 
ACABATS ι 

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

 

( )



 +++≡ ξθωςα
100
30'  

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

 









≡ ∑

accessosn
accesPuntuació

º
)'(. α

α  

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

( )



 ++++≡ ξθωνιδ
100
30

 

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

 

( )



 +++≡Φ δγβα
100
30

 

 
Com observem la fórmula té aplicat un pes del 30% sobre el valor màxim de 100 punts que 
obtenim del sumatori alfa, beta, delta y gamma. Això es degut a que el sistema infrastructural té 
com a major valor el 30 punts en el global de l’anàlisi de accessibilitat. Aquest, juntament amb 
els de: Barreres en el material mòbil, els relacionats amb la prestació de serveis, la signalectica i 
els sistemes d’informació; conformen el conjunt d’avaluació d’accessibilitat en el total de 
l’estació. 

 
3.IDENTIFICACIÓ DE LA TIPOLOGIA DE BARRERES D’ACCESSIBILITAT EN EL 

MATERIAL MÒBIL. SISTEMA DE PUNTUACIÓ I FORMULACIÓ.   
   
3.1.Identificació de la tipologia de barreres en el material mòbil. 
 
En aquest apartat s’estudia el concepte de l’accessibilitat en els cotxes i també la seva relació 
amb la infrastructura.  

 
                                                      Taula 10.Barreres en el material mòbil/infrastructura 

BARRERES EN EL MATERIAL MÒBIL 
Condicionament interior 
Control marxa 
GAP (Dif. altura entre anden y coche) 
Folgança horitzontal 

 
3.2.Sistema de puntuació per analitzar barreres en infrastructura/material mòbil. 

 
El sistema es basa en analitzar els element del material mòbil que més influeixen en la 
accessibilitat i la interacció d’aquest amb la infrastructura, de la mateixa manera que hem fet en 
l’apartat de la infrastructura. Així doncs, de la mateixa manera que hem realitzat en l’apartat 
anterior, es tracta de donar a cada element una puntuació segons el pes que té dintre del sistema 
global infrastructura/material mòbil. 
 
Es parteix doncs del global i es va dividint en pesos cada un dels elements. S’obté doncs la  
següent taula de puntuació. 

 
                                   Taula 11. Puntuació elements relacionats amb el sistema material mòbil/infrastructura 

      BARRERES EN EL MATERIAL MÒBIL PUNTUACIÓ  
CONDICIONAMENT INTERIOR 0-12,5 
CONTROL MARXA 0-12,5 
GAP 0-37,5 
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FOLGANÇA HORITZONTAL 0-37,5 
PUNTUACIÓ MÀXIMA 100 

 
A partir d’aquí s’avalua cada element per separat obtenint la següent taula resum  d’avaluació: 

 
                    Taula 12. Taula de puntuació global del sistema material mòbil/infrastructura 

BARRERES EN EL MATERIAL MÓBIL                  PUNTUACIÓ 

TRENS NOUS 12,5 CONDICIONAMENT INTERIOR  
(0-12,5) TRENS ANTICS 6,25 

TRENS NOUS 8 CONTROL MARXA            
      (0-12,5) TRENS ANTICS 6,25 

NO EXISTÈNCIA 37,5 GAP                 
(0-37,5) SI EXISTÈNCIA 0 

NO EXISTÈNCIA 37,5 FOLGANÇA HORITZONTAL     
(0-37,5) SI EXISTÈNCIA 0 

 
3.3.Formulació per analitzar les barreres en infrastructura/material mòbil. 

 
La formulació utilitzada torna ser lineal, com tota la resta de formulació. Es tracta d’obtenir una 
puntuació de l’estat de cada estació, per això es parteix de la puntuació dels elements descrits 
anteriorment. La puntuació màxima per estació que es pot obtenir és de 100 punts degut a que 
aquesta és la puntuació del global del sistema infrastructura-material mòbil.  
 
Per fer més simple l’estudi es nomenen tot una sèrie d’equivalències. Així doncs: 
 
                                       Taula 13. Taula d’equivalència del sistema material mòbil/infrastructura 

                        TAULA D'EQUIVALÈNCIES EQUIVALÈNCIES 
BARRERES EN EL MATERIAL MÒBIL Ω  
CONDICIONAMENT INTERIOR ε 
CONTROL MARXA ζ 
GAP η 
FOLGANÇA HORITZONTAL λ 

 
Un cop tenim les equivalències definides ja podem mostrar la formulació empleada per 
l’avaluació. 
 
La formula per avaluar l’accessibilitat en el material mòbil/infrastructura és la següent: 

 

( )



 +++≡Ω ληζε
100
20

 

Com podem veure la formula està valorada sobre 20, és degut a que el sistema 
mòbil/infrastructura té un valor màxim de 20 punts en el global d’anàlisi d’accessibilitat. 

 
4.IDENTIFICACIÓ DE LA TIPOLOGIA DE BARRERES EN L’ACCESSIBILITAT EN 

RELACIÓ A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS AL METRO. SISTEMA DE PUNTUACIÓ 
I FORMULACIÓ.   

 
4.1.Identificació de la tipologia de  barreres en relació a la prestació de serveis. 

 
Els sistemes relacionats amb la prestació de serveis poden resumir-se en la següent taula: 
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                                                      Taula 14.Barreres relacionades amb la prestació de serveis 
PRESTACIÓ DE SERVEIS 

Sistemes d’expedició i validació de títols de viatge 
Sistema de seguretat i alarma 
Serveis de manteniment 
Serveis de neteja 

 
4.2.Sistema de puntuació per analitzar les barreres en relació a la prestació de serveis. 
 
El sistema es basa en analitzar els elements relacionats amb la prestació de serveis de l’estació 
que més influeixen en la accessibilitat, de la mateixa anàloga als casos anteriors. De nou li 
assignarem a cada element una puntuació segons el pes que té dintre del global.  
 
S’obté doncs la següent taula de puntuació. 
 
                                   Taula 15. Puntuació sistemes relacionats amb la prestació de serveis 

PRESTACIÓ DE SERVEIS PUNTUACIÓ  
SISTEMES D'EXPEDICIÓ I VALIDACIÓ 50 
SISTEMES DE SEGURETAT I ALARMA 16,67 

SERVEIS DE MANTENIMENT 16,67 

SERVEIS DE NETEJA 16,67 

PUNTUACIÓ MÀXIMA 100 

 
 
Avaluem ara cada element per separat obtenint la següent taula resum  d’avaluació: 
 

                  Taula 16. Taula de puntuació global de la prestació de serveis 
PRESTACIÓ DE SERVEIS                                PUNTUACIÓ 

MÀQUINES NOVES 50 SISTEMES 
EXPEDICIÓ I 
VALIDACIÓ       

(0-50) 
MÀQUINES ANTIGUES 25 

SERVEIS DE SEGURETAT 2,778333333 

SISTEMA ATP-ATO 2,778333333 

CANAL EXCLUSIU RADIOTELEFONIA 2,778333333 

SISTEMES CAS EVACUACIÓ 2,778333333 

TELEFONIA SENSE CABLES 2,778333333 

SISTEMA 
SEGURETAT I 

ALARMA          
(0-16,67) 

VIDEOVIGILÀNCIA 2,778333333 

+ 1 COP DIA 16,67 SERVEIS 
MANTENIMENT    

(0-16,67) 1 COP DIA (NIT) 8,335 

NETEJA TOT DIA-CONSTANT 16,67 

3 TORNS +REFORÇ 15,8365 

2 TORNS  11,11333333 
SERVEIS NETEJA  

(0-16,67) 

1 TORNS 8,335 

 
4.3.Formulació per analitzar les barreres en relació a la prestació de serveis. 
 
La formulació utilitzada es lineal. Es tracta d’obtenir una puntuació de l’estat de cada estació. 
Per això es parteix de la puntuació dels elements descrits anteriorment. La puntuació màxima per 
estació que es pot obtenir es de 100 punts degut a que aquesta és la puntuació del global.  
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En aquest cas s’estableixen les següents equivalències: 
 
                                         Taula 17. Taula d’equivalència dels sistemes relacionats amb la prestació.  

TAULA D'EQUIVALÈNCIES EQUIVALÈNCIES 
PRESTACIÓ DE SERVEIS χ 
SISTEMES D'EXPEDICIÓ I VALIDACIÓ κ 
SISTEMES DE SEGURETAT I ALARMA µ 
SERVEI DE MANTENIMENT φ 
SERVEI DE NETEJA ρ 

 
Un cop tenim les equivalències definides ja podem mostrar la formulació empleada per 
l’avaluació. 
 
La formula resultant per l’accessibilitat en les prestacions dels serveis és la següent: 

 

( )



 +++≡ ρϕµκχ
100
20

 

De nou podem veure que el pes sobre el global de l’anàlisi d’accessibilitat és del 20%. 
 
5.LA SIGNALECTICA I ELS SISTEMES D’INFORMACIÓ. SISTEMA DE 

PUNTUACIÓ I FORMULACIÓ.   
 
5.1.Identificació de la tipologia de  barreres en relació a la signalectica i els sistemes 

d’informació. 
 

L’objectiu principal és la millora de l’orientació dels usuaris en general; això s’aconsegueix 
adoptant un seguit de mesures per reforçar la informació i la senyalització. Aquestes mesures 
contribuiran també a millorar l’accessibilitat i comunicació en la Xarxa del Metro. 
 
En un mitjà de transport desconegut a priori per persones amb dificultats de percepció i 
comunicació aquestes mesures es consideren de gran importància. Un concepte general i bàsic és 
el de la unificació dels sistemes de senyalització i d’informació, guardant sempre uns patrons 
fixes en el seu disseny com és el codi de colors, la situació, la disposició i el contingut.  
Tot seguit s’identifiquen els diferents sistemes de senyalització i informació: 
 
                                                      Taula 18.Sistemes de senyalització 

SISTEMA DE SENYALITZACIÓ 

Senyalització horitzontal 

Senyalització vertical 

Senyalització visual 

Senyalització tàctil 

Senyalització acústica 

Senyalització d’obres 
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                                           Taula 19.Sistemes d’informació 
SISTEMES D’INFORMACIÓ 

Informació visual (gràfica) 
Informació acústica 
Programes d’informació 

 
5.2.Sistema de puntuació per analitzar la signalectica i els sistemes d’informació.  

 
El sistema es basa en analitzar els factors de cada element de l’estructura de l’estació que més 
influeixen en la accessibilitat, de la mateixa manera que hem anat realitzant al llarg de l’estudi. 
S’assignen doncs els pesos corresponent a cada factor dintre de cada element.  

 
Es parteix d’una puntuació màxima de 100 punts que es divideix en dos grups: els sistemes de 
senyalització i els sistemes d’informació.  
 
S’obté doncs la següent taula de puntuació: 
 
                                  Taula 20. Puntuació dels sistemes relacionats amb la signalectica i la informació 

SIGNIALECTICA I SISTEMES D'INFORMACIÓ PUNTUACIÓ  

SISTEMES DE SENYALITZACIÓ 50 

SISTEMES D'INFORMACIÓ 50 

PUNTUACIÓ MÀXIMA 100 

 
A partir d’aquí s’avalua cada element per separat obtenint la següent taula resum  d’avaluació: 
 
 
 
 Taula 21. Taula de puntuació global de la prestació de serveis 

SIGNALECTICA I SISTEMES D'INFORMACIÓ                                 PUNTUACIÓ

Encaminaments 5 
HORITZONTAL 

Límit andana 5 

Pannells-plaques il·luminades per encaminar  5 
VERTICAL 

Altura apropiada 5 

Pantalles electròniques  5 
VISUAL 

En cas d'emergència: indicació sortides 5 

Informació localització elements en relleu 5 
TÀCTIL 

Tota informació traduïda en braïlle 5 

SISTEMES DE 
SENYALITZACIÓ  

(0-50) 

ACÚSTICA Servei de megafonia estat trens en andanes 10 

Planells informatius localització sortides 5 
Prospectes braille 5 VISUAL 

Informació amb relleu 5 

Megafonia en instal·lacions fixes 7,5 
ACÚSTICA 

Megafonia en cotxes 7,5 

Interfons 10 

SISTEMES 
D'INFORMACIÓ   

(0-50) 

COMPLEMENTARIS
Informació al client 10 
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5.3.Formulació per analitzar la signalectica i els sistemes d’informació. 
 
La formulació utilitzada és lineal com la resta dels casos, obtenint una puntuació de l’estat de 
cada estació. Per això es parteix de la puntuació dels elements descrits anteriorment. La 
puntuació màxima per estació que es pot obtenir és de 100 punts. 
  
 Designem les següents equivalències per aquest cas: 
 
                                      Taula 22. Taula d’equivalència dels sistemes d’informació i signalectica 

TAULA D'EQUIVALÈNCIES EQUIVALÈNCIES 
SIGNIALECTICA I SISTEMES D'INFORMACIÓ Ψ 
SISTEMES DE SENYALITZACIÓ σ 
SISTEMES D'INFORMACIÓ τ 

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

( )



 +≡Ψ τσ
100
30

 

 
Com podem veure la formula està dividida per 20. Això és degut a que la signalectica i els 
sistemes d’informació tenen un valor de 30 punts màxim en el global d’anàlisi d’accessibilitat. 
 
6.FORMULACIÓ UTILITZADA PER AVALUAR UNA ESTACIÓ, UNA LÍNIA I EL 
GLOBAL DE LA XARXA. DEFINICIÓ DELS NIVELLS D’ACCESSIBILITAT. 
 
6.1.Formulació utilitzada per avaluar una estació de metro. 
 
En els apartats anteriors hem vist com puntuar i la formulació corresponent de cada tipus de 
barrera d’accessibilitat . Hem vist també que cada barrera té un pes en el global d’accessibilitat.  
 
                                   Taula 23. Taula resum puntuació de les barreres globals d’accessibilitat 

BARRERES GLOBALS D'ACCESSIBILITAT PUNTUACIÓ  
SISTEMES EN LA INFRAESTRUCTURA                         30 

BARRERES EN EL MATERIAL MÒBIL 20 

SISTEMES D'EXPLOTACIÓ 20 

SIGNALECTICA I SISTEMES D'INFORMACIÓ 30 

PUNTUACIÓ MÀXIMA 100 

Com ja hem definit anteriorment les equivalències que es fan servir són les següents.  
 
                                      Taula 24. Taula d’equivalència global d’accessibilitat 

TAULA D'EQUIVALÈNCIES EQUIVALÈNCIES 
SISTEMES EN LA INFRAESTRUCTURA Φ 
BARRERES EN EL MATERIAL MÒBIL Ω 
SISTEMES D'EXPLOTACIÓ χ 
SIGNALECTICA I SISTEMES D'INFORMACIÓ Ψ 
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La fórmula següent permet aconseguir la puntuació global d’una estació de metro qualsevol. La 
puntuació màxima per estació que es pot obtenir és de 100 punts.  
 

[ ]Ψ++Ω+Φ≡ χEstacióTotalPuntuació ..  
 

6.2.Formulació utilitzada per avaluar una línia de metro.  
 
La formula següent permet aconseguir la puntuació d’una Línia de metro qualsevol. La 
puntuació màxima per línia segueix essent de 100 punts.  
 

( )
EstacionsNúmero

EstacióTotalPuntuació
LíniaTotalPuntuació

.
..

.. ∑≡  

 
6.3.Formulació utilitzada per avaluar una xarxa de metro. 
 
La fórmula següent permet aconseguir la puntuació del global d’una xarxa de metro qualsevol. 
La puntuació màxima de la xarxa també és de 100 punt 

 
( )

LíniesNúmero
LíniesTotalPuntuació

XarxaTotalPuntuació
.

..
.. ∑≡  

 
 
6.4.Definició dels nivells d’accessibilitat 

 
Alhora d’analitzar els resultats obtinguts de les formules anteriors es defineixen els NIVELLS 
D’ACCESSIBILITAT. D’aquesta manera es pot comparar les estacions de metro entre elles, les 
línies i diferents xarxes de metro de forma còmoda i fàcil.  
 
S’ha cregut convenient, per els resultats obtinguts en l’avaluació, dividir l’accessibilitat en 4 
nivells. En la taula següent es mostren els nivells: 
 
                                                   Taula 25. Taula definició dels nivells d’accessibilitat 

DEFINICIÓ DELS NIVELLS D'ACCESSIBILITAT 
NIVELL 1 MAL ADAPTADA 
NIVELL 2 REGULARMENT ADAPTADA 
NIVELL 3 PARCIALMENT ADAPTADA 
NIVELL 4 BEN ADAPTADA 

Aquests nivells corresponen  a les puntuacions següents, essent A l’accessibilitat:  
 
                                                  Taula 26. Taula de valoració dels nivells d’accessibilitat 

TAULA DE NIVELLS D'ACCESSIBILITAT A 

NIVELL 1 A<45 

NIVELL 2 45≤A≤60 

NIVELL 3 60<A≤75 

NIVELL 4 A>75 
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Per simplificar l’estudi s’adjunten uns criteris d’avaluació generals que permetran decidir de 
manera ràpida i clara si una estació està o no adaptada. En cas d’estar adaptada aquesta es podrà 
simbolitza amb el símbol internacional d’accessibilitat ( )..  
 
                                                             Taula 27. Taula definició estació adaptada 

ESTACIONS ADAPTADES 
NIVELL 3 
NIVELL 4 

 
                                                             Taula 28. Taula definició estació NO adaptada 

ESTACIONS NO ADAPTADES 
NIVELL 1 
NIVELL 2 

 
7.APLICACIÓ A  LA XARXA DE METRO DE BARCELONA. 
 
Actualment la xarxa de Metro de Barcelona té 86,6 quilòmetres de via i està formada per 123 
estacions  repartides en 6 línies. D’aquestes estacions, 88 no disposen de correspondència amb 
altres línies i 16 estacions tenen correspondència amb una o més línies. S’analitzaran les línies 
amb necessitat de millores d’accessibilitat, es a dir les línies 1, 3, 4 i 5.  

  
La línia 1 està composada per 30 estacions, 19 són estacions simples i 11 són de 
correspondència.  
 
Si ens fixem en el global de la línia i considerem el criteri d’ estació adaptada (nivell 4 i nivell 3) 
o no adaptada (nivell 1 i 2). Tenim que un 53% de les estacions estan adaptades mentre que un 
47% no estan adaptades.  
 

ESTAT GLOBAL DE LA L1

53%

20%

20%

7%
ADAPTADA

EN OBRES

OBRES PENDENT INICI

EN PROJECTE

 
                                             Gràfic 1. Estat global de la Línia 1 del metro de Barcelona (Maig’ 07) 
 
Actualment s’estan executant obres en un 20% de les estacions de la L1, per tant, a curt termini 
tindrem un 73% de les estacions adaptades i només un 27% de no adaptades.  
La línia 3 està composada per 24 estacions, 18 són estacions simples i 6 són de correspondència.  
 
Si ens fixem en el global de la línia i la classifiquem segons estacions adaptada i no adaptada, 
com en el cas de la L1, tenim que un 33% de les estacions estan adaptades mentre que un 67% 
no estan adaptades.  
 



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

 
 

Pàgina 13 
     

 

ESTAT GLOBAL DE LA L3

33%

42%

17%

8%
ADAPTATS

EN OBRES

OBRES PENDENT INICI

EN PROJECTE

 
                                             Gràfic 2. Estat global de la Línia 3 del metro de Barcelona (Maig’ 07) 
 
Actualment s’estan fent obres en un 42% de les estacions de la L3, per tant, a curt termini 
tindrem un 75% de les estacions adaptades i un 25% de no adaptades.  
 
La línia 4 està composada per 22 estacions, 16 són estacions simples i 6 són de correspondència.  
 
Seguint els mateixos criteris de la L1 i la L3 i ens fixem en el global de la línia, tenim que un 
37% de les estacions estan adaptades mentre que un 63% no estan adaptades.  
 

ESTAT GLOBAL DE LA L4

36%

5%41%

18% ADAPTATS

EN OBRES

OBRES PENDENT INICI

EN PROJECTE

 
                                             Gràfic 3. Estat global de la Línia 4 del metro de Barcelona (Maig’ 07) 
 
Actualment s’estan fent obres en un 5% de les estacions de la L4, per tant, a curt termini tindrem 
tant sols un 41% de les estacions adaptades i un 59% de no adaptades. La L4 no es pot 
considerar en bona posició en quant a l’accessibilitat ni actualment ni a curt termini.   
 
La línia 5 està composada per 23 estacions, 15 són estacions simples i 8 són de correspondència.  
 
Tornant a aplicar els mateixos criteris la línia 5 posseeix un 57% de les estacions adaptades, 
mentre que un 43% no estan adaptades.  
 

ESTAT GLOBAL DE LA  L5

57%

13%

30%

0%
ADAPTATS

EN OBRES

OBRES PENDENT INICI

EN PROJECTE

 
                                             Gràfic 4. Estat global de la Línia 5 del metro de Barcelona (Maig’ 07) 
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Actualment s’estan fent obres en un 13% de les estacions de la L5, per tant, a curt termini 
tindrem un 70% de les estacions adaptades i un 30% de no adaptades. La L5 es podrà considerar 
en bona posició en quant a l’accessibilitat a curt termini.   
 
                    
                                    Taula 29. Taula resum de l’estat actual i desprès de les obres del global de línies. 

 L1 L3 L4 L5 

Estacions adaptades 
actualment 53% 42% 36% 57% 

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

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

ESTAT GLOBAL DE LA XARXA

53%

18%

23%

6%
ADAPTATS

EN OBRES

OBRES PENDENT INICI

EN PROJECTE

 
                                             Gràfic 5. Estat global de la Xarxa de Metro de Barcelona (Maig’ 07) 
 
Finalment, si analitzem els gràfic 5. veiem que només el 53% de la xarxa estan adaptades. Per 
tant, ens trobem amb una xarxa amb problemes clars d’accessibilitat doncs casi un 50% 
d’aquesta no és accessible. En canvi, si tenim en compte que hi ha un 18% de les estacions en 
obres, a curt termini obtindrem una xarxa amb un 70% de les estacions adaptades.  
En conclusió, podem dir que la Xarxa de Metro de Barcelona a curt termini tindrà un nivell 
acceptable d’accessibilitat degut a les millores que s’estan duent a terme actualment a la xarxa.  
 
 
 



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

 
 

Pàgina 15 
     

 

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

 


