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5.-DEFINICIÓ I IDENTIFICACIÓ DE LA TIPOLOGIA DE 
BARRERES EN LA ACCESSIBILITAT EN EL MATERIAL MÓBIL. 
BARRERES EN RELACIÓ INFRAESTRUCTURA I EL 
MATERIALMÒBIL. SITUACIÓ ACTUAL. 

 
5.1.-DEFINICIÓ I IDENTIFICACIÓ DE LA TIPOLOGIA DE BARRERES EN LA 

ACCESSIBILITAT EN EL MATERIAL MÓBIL.  
 

OBJECTIU: 
 
En aquests apartat es considera la situació actual de l’accessibilitat als cotxes del Metro. 
S’estudia el concepte de l’accessibilitat en els cotxes i també la seva relació amb la 
infrastructura.  

 
CONTINGUT: 
 
Les barreres que ens podem trobar sobre el material mòbil i la infrastructura estan 
relacionats amb els següents paràmetres: 
 

           Taula 42.Barreres en els cotxes  
COTXES 

Existència d’espai ampli reservat per gent amb cadires de rodes, cotxets, etc. 
Senyalització dels seients reservats per les PMR’s. 
Seients especials per les PMR’s així com de recolzaments isquiàtics 
Sistemes d’informació gràfica i acústica a l’interior de tots els cotxes.  

Temps mort entre que les PMR’s entren al cotxe i la iniciació de la marxa. 
Control de la marxa: acceleracions i desacceleracions 

 
           Taula 43.Barreres en el material mòbil/infrastructura 

COTXES-INFRAESTRUCTURA 

GAP: Graó vertical entre cotxe i andana que dificulta l’operació d’entrada i 
sortida a les composicions. 
Folgança horitzontal entre cotxe i andana.  

 
 

5.2.- BARRERES EN RELACIÓ INFRAESTRUCTURA-MATERIALMÒBIL. 
 
OBJECTIU 
 
Alhora d’avaluar la situació de l’accessibilitat als cotxes de Metro s’han de tenir en 
compte sobretot les barreres interposades entre la plataforma i el material mòbil. 
Aquestes barreres s’han de mirar tant en alçat (desnivells) com en planta 
(desenvolupament en planta de les plataformes).  
Es imprescindible doncs estudiar els desnivells a salvar entre la plataforma i el sòl dels 
cotxes de les composicions, així com els espais buits en horitzontal provocats pels 
desenvolupament en planta d’aquelles estacions que presentin aquest problema.  
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CONTINGUT 
 
L’embarcament i desembarcament del material mòbil esdevé una de les situacions més 
delicades en el recorregut a través de les instal·lacions del Metro. Aquests estan 
emmarcats per l’inici i el final de cada recorregut.  
 
Un cop superades les barreres en la resta d’instal·lacions de l’estació, aconseguint 
l’accés fins la plataforma, ens trobem amb una situació del tot paral·lela a la d’un 
transport col·lectiu en superfície; perquè l’accés sense barreres sigui accessible n’hi 
haurà prou amb que coincideixin els nivells de la plataforma i del terra del vehicle, és a 
dir, que l’altura de la plataforma sigui la mateixa que la del vehicle mesurada en el nivell 
de les seves portes, del seu terra.  
 
Un problema teòricament senzill es complica si tenim en compte els possibles gàlibs del 
material mòbil, segons que estigui en posició de parada (gàlib estàtic) o en moviment 
(gàlib dinàmic). També s’uneixen paràmetres que poden prendre un rang d’oscil·lació 
com poden ser el desgast del carril, els marges donats per la suspensió i l’assentament 
mateix de la via, conjuntament amb la baixada del terra del cotxe segons el seu nivell de 
càrrega, encara que aquest últim valor pot ser quasi constant en cotxes de tecnologia 
avançada.  
 
A aquests possibles rangs de variació s’hi ha d’afegir la situació de la plataforma que no 
només pot presentar graons verticals sinó també espais horitzontals, que s’agreugen en el 
cas d’estacions amb plataformes que es desenvolupen en alineació corba.  
 

5.3.- SITUACIÓ ACTUAL DE LA XARXA DE METRO DE BARCELONA.  
 
5.3.1.-ESTUDI ANALÍTIC DE LA FOLGANÇA VERTICAL O GAP 

 
La situació és variada i diversa en funció de cada estació, donat que en cada línia el 
material mòbil en servei és d’un tipus diferent, essent per tant diferents els GAPS.  
 
GAP: diferencia d’altura entre andana i cotxe 
 
A continuació es resumeixen les valors dels GAPS verticals, el rang de variació 
d’aquests valor està en funció de les característiques cinemàtiques de material mòbil i 
del desgast de la via.  

                                                     
                  Taula 44. Valors GAPS (TMB)  

GAPS VERTICALS 

  S-1000 S-3000 S-4000 S-5000 

Altura andana (H), mm 1000 1000 1080 1000 
Altura de l'estrep (A), mm 1150 1150 1244 1155 
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5.3.2.- ESTUDI ANALÍTIC DE LA FOLGANÇA HORITZONTAL EN ANDANES 
CURVES 

 
Es tracta de determinar l’interval de valors de radis de plataformes o andanes per a les 
que la separació entre porta del cotxe i l’andana sigui l’apropiada, de manera que els 
usuaris puguin entrar i sortir del material mòbil sense estar exposats a patir possibles 
accidents. 
 
Aquestes mesures o folgances han d’estar limitades en la seva magnitud per tal d’exigir 
unes condicions mínimes raonables de seguretat en el trànsit de viatgers entre cotxe i 
andana. 
 
S’ha de distingir entre dues situacions de circulació de trens:  

                     
                        Taula 45.Geometria de l’andana 

 
 
 
 
 
La folgança màxima es pot calcular analíticament en funció dels paràmetres geomètrics 
que caracteritzen el cotxe considerat i del radi fixat per l’andana.  
 
Per raons constructives s’ha de tenir en compte que sempre existeix una folgança 
mínima (e). 
 
La folgança màxima correspondrà a la porta més llunyana de l’eix de simetria del vagó o 
més concretament de l’eix de simetria dels bogies de rodadura.  
 
La folgança màxima en una andana convexa ve influenciada pels següents paràmetres: 

                                                   
                                    Taula 46a.Folgança màxima en l’andana convexa 

FOLGANÇA MÀXIMA EN ANDANA CONVEXA 

La folgança mínima constructiva (e) 
Distancia a l’eix del vagó de la porta més allunyada (d) 
Radi de l’andana ( R )  

 
                                    Taula 46bFolgança màxima en andana còncava 

FOLGANÇA MÀXIMA EN ANDANA CÒNCAVA 

La folgança mínima constructiva (e) 
Distancia de la porta més pròxima a l’eix del vagó (d) 
Longitud total del vagó ( L) 
Radi de l’andana ( R )  

 
L’estimació de les folgançes màximes s’ha fet, en ambdós casos, medint la sageta en 
l’extrem més desfavorable de la porta corresponent i no en el seu eix. La raó és que 
existeix una diferència apreciable, en l’ordre de magnitud de les toleràncies que 
considerem entre medi la sageta a un extrem de la porta o al seu centre. Aquesta 
diferencia que depèn de l’amplada útil de la porta (a), de la situació en el cotxe i del radi 
de l’andana, pot significar normalment entre 1 i 3 cm, el que representa quasi el 20% de 
la folgança màxima tolerable.  

GEOMETRIA DE L'ANDANA 

Andana convexa Cotxe situat a l’exterior de l’arc de l’andana 
Andana còncava Cotxe situat a l’interior de l’arc de l’andana  
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Com a valors usuals de les toleràncies podem observar que la folgança constructiva no 
ha de ser mai més gran que 5 cm. Amb un bon disseny mecànic i un bon control de la 
qualitat en l’execució de l’obra podríem arribar  a obtenir una folgança de 3 cm. Pel que 
fa a l’amplitud de la folgança màxima, aquesta no ha de sobrepassar mai els 20 cm.  
 

                                               Taula 47.Folgança recomenada 
FOLGANÇES RECOMENADES 

FOLGANÇA MÍNIMA       3 ≤ e (cm) ≤5  
FOLGANÇA MÀXIMA     10 ≈ H (cm) ≤ 15 

 
 
5.3.2.-ESTUDI ANALÍTIC DE LA FOLGANÇA HORITZONTAL PER LÍNIES 
 
Si analitzem la folgança per cada línia de la xarxa obtenim els següents valors: 
 
Adoptant una folgança màxima tolerable de 15 cm, el resum dels resultats són els 
següents: 

                                      Taula 48.Folgança màxima L1 (TMB) 
 L1 (sèrie 4000) 

 e=3cm  e=5cm Folgança màxima 

Rmín 280 m 340 m 15 cm 

Róptim 450 m 650 m 10 cm 

 
El material mòbil de la Línia 3 està format en la seva major part per unitats motores de la 
Sèrie 3000. Les seves característiques geomètriques de planta són idèntiques a les de la 
Sèrie 4000,  si bé ambdues difereixen en l’amplada dels cotxes i en l’altura sobre les 
vies. Per tant, el càlcul de folgançes coincideix amb el realitzat per la Línia 1.  
 
                             Taula 49.Folgança màxima L3 (TMB) 

 L3 (sèrie 3000) 

 e=3cm  e=5cm Folgança màxima 

Rmín 280 m 340 m 15 cm 

Róptim 450 m 650 m 10 cm 

 
                            Taula 50.Folgança màxima 4 (TMB) 

 L4 (sèrie 1000)  

 e=3cm  e=5cm Folgança màxima  

Rmín 280 m 340 m 15 cm  

Róptim 600 m 600 m 10 cm  
     

 
La Línia 5 també està dintre d’aquests paràmetres. 
 
                             Taula 51.Taula resum folgança màxima(TMB) 

 GENERAL 

 e=3cm  e=5cm Folgança màxima 

Rmín 280 m 340 m 15 cm 

Róptim 450 m 600-650 m 10 cm 
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5.4.- SOLUCIONS QUE ACTUEN SOBRE EL MATERIAL MÒBIL 
 
Aquesta solució tracta de no alterar l’altura de les plataformes. Per tant, s’ha 
d’aconseguir superar el desnivell per mitjà de dispositius que s’acoplen a les portes del 
propi material mòbil. Aquests podrien ésser plans inclinats que s’amaguen i que es 
despleguen o pleguin al mateix temps que s’obren o tanquen les portes. Salvant així els 
desnivells o forats horitzontals entre andana i cotxe. 
 
Els dispositius mecànics estarien fets de material metàl·lic, hauran de ser senzills, de 
gran fiabilitat o seguretat i de gran resistència doncs estan davant de demandes continues 
i prolongades. 
 
Els mecanismes estarien subjectes a severs cicles d’utilització, pel que seria necessari 
efectuar proves prèvies per tal de que no siguin més un problema en la seva explotació 
que una solució d’accessibilitat. 
 
D’altra banda, hauran d’ésser segurs, és a dir, que la seva posta en marxa –desplegat 
ràpid- no origini cap risc d’accidents als usuaris. 
 
Aquest sistema s’aplicaria en una única porta del cotxe capçalera, i es senyalitzarà 
oportunament la zona de la plataforma a on estaran situats. 

 
5.5.- SOLUCIONS QUE ACTUEN SOBRE LA INFRASTRUCTURA  
 

L’altre sistema possible és el de fer créixer la plataforma fins anivellar-se amb el 
material mòbil. Aquesta solució podria afectar a tota la superfície o bé solament a la part 
davantera de la mateixa que correspondria al primer cotxe, condicionada especialment 
per PMRs. Es podria aprofitar aquesta àrea per destinar-la a aquests  viatgers, amb bancs 
especials i amb més senyalització i informació. S’hi accediria per mitjà de rampes i 
graons salvant un altura de 10-15 cm. En les estacions en corba s’hauria també de 
perfilar la vorera de la plataforma per tal de reduir el forat horitzontal entre tren i 
andana.  
 

5.6.- SOLUCIONS ADOPTADES EN EL METRO DE BARCELONA 
 
Per solucionar el problema de GAP es prenen mesures que actuen sobre la infrastructura. 
S’instal·len rampes metàl·liques anclades a l’andana en les estacions en que les andanes i 
l’exterior estan comunicats per mitjà d’ascensors. 
 
Les rampes estan sempre ubicades en el primer cotxe del tren en el sentit de la 
circulació.  
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5.7.- SISTEMA DE PUNTUACIÓ I FORMULACIÓ UTILITZATS PER 
ANALITZAR LES BARRERES EN RELACIÓ INFRAESTRUCTURA-MATERIAL 
MÒBIL. 
 
5.7.1.- SISTEMA DE PUNTUACIÓ UTILITZAT PER ANALITZAR LES BARRERES 
 EN RELACIÓ INFRAESTRUCTURA-MATERIAL MÒBIL. 

 
El sistema es basa en analitzar els element de l’estructura de l’estació que més influeixen 
en la accessibilitat, de la mateixa manera que em fet en l’apartat de la infrastructura. Es 
tracta doncs de donar-li a cada element una puntuació segons el pes que té dintre de cada 
element.  
 
Es parteix del global i es va dividint en pesos cada un dels elements. És a dir, es parteix 
d’una puntuació màxima global de 100 punts que es divideix en el condicionament 
interior, el control de la marxa, el GAP i la folgança horitzontal.  
 

                              Taula 52. 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 
FOLGANÇA HORITZONTAL 0-37,5 

PUNTUACIÓ MÀXIMA 100 

 
 
A partir d’aquí s’avalua cada element per separat.  
 
                                   Taula 53. Puntuació condicionament interior del material mòbil 

CONDICIONAMENT INTERIOR PUNTUACIÓ  
TRENS NOUS 12,5 
TRENS ANTICS 6,25 

PUNTUACIÓ MÀXIMA 12,5 

 
                                   Taula 54. Puntuació del control de la marxa del sistema material mòbil/infrastructura 

CONTROL DE MARXA PUNTUACIÓ  
TRENS NOUS 8 

TRENS ANTICS 6,25 

PUNTUACIÓ MÀXIMA 12,5 

 
                                   Taula 55. Puntuació del GAP del sistema material mòbil/infrastructura 

GAP PUNTUACIÓ  

NO EXISTÈNCIA 37,5 

SI EXISTÈNCIA 0 

PUNTUACIÓ MÀXIMA 37,5 

 
                                  Taula 56.Puntuació Folgança horitzontal del sistema material mòbil/infrastructura 

FOLGANÇA HORITZONTAL PUNTUACIÓ  

NO EXISTÈNCIA 37,5 

SI EXISTÈNCIA 0 

PUNTUACIÓ MÀXIMA 37,5 
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Com a taula resum obtenim: 
 
          Taula 57. Taula de puntuació global del sistema material mòbil/infrastructura 

BARRERES EN ELMATERIAL 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 

 
 

5.7.2.- FORMULACIÓ UTILITZADA PER ANALITZAR LES BARRERES EN 
RELACIÓ INFRAESTRUCTURA-MATERIAL MÒBIL. 
 
La formulació utilitzada es lineal. Es tracta d’obtenir una puntuació de l’estat de cada 
estació. Per això es parteix de la puntuació dels elements descrits anteriorment. La 
puntuació màxima per estació que es pot obtenir es de 100 punts degut a que aquesta es 
la puntuació del global del sistema infrastructura-material mòbil. Per fer més simple 
l’estudi es nomenen tot una sèrie d’equivalències.  
 
Així doncs: 
 

                               Taula 58. 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 es la següent: 
 

( )





+++≡Ω ληζε

100

20
 

 
Com podem veure la formula està dividida per 20. Això es degut a que el sistema mòbil-
infrastructura té un valor de 20 punts màxim en el global d’anàlisi d’accessibilitat. 


