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6.- DEFINICIÓ I IDENTIFICACIÓ DE LA TIPOLOGIA DE 
BARRERES EN L’ACCESSIBILITAT EN RELACIÓ A LA 
PRESTACIÓ DE SERVEIS AL METRO. SITUACIÓ ACTUAL I 
ESTUDI DE NECESSITATS. 

 
6.1.-DEFINICIÓ I IDENTIFICACIÓ DE LA TIPOLOGIA DE  BARRERES EN LA 
ACCESSIBILITAT EN RELACIÓ A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS AL METRO. 

 
                               Taula 59. Sistemes relacionats 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 

 
 
En quant als sistemes d’expedició i validació de títols de viatge les barreres més comuns 
es troben en els pas per taquilla manual, en les màquines d’emissió i cancel·lació de 
bitllet.  
 

6.2.- SITUACIÓ ACTUAL EN EL METRO DE BARCELONA 
 
El sistema de tarifes, venda i compulsat de títols de viatge, l’ingrés a les zones de 
pagament de les instal·lacions del metro, presenta en el seu conjunt quantitat de barreres 
a les PMRs. Els torniquets resulten a la pràctica dispositius molestos, fins i tot per 
persones que tan sols portin una cartera. Progressivament es  van introduint noves 
màquines d’expedició i validació de títols que estan adaptades a les PMRs.   
 
Com a denominador comú podem constatar que no existeix cap tipus de facilitats vers 
aquelles persones amb mobilitat reduïda tret d’aquelles que es deriven de l’actuació 
educada i voluntària per part d’empleat que en algun moment puguin auxiliar a algun 
d’aquests usuaris 
 
Per altra banda, s’estan fent extensiva els sistemes de videovigilància en tota la xarxa de 
Metro de Barcelona. Ara mateix hi ha més de 2000 cameres instal·lades i operatives. El 
sistema de videovigilància centralitzat  permet conèixer la situació real de la xarxa i 
coordinar els recursos per donar resposta a situacions d’emergència, incidències puntuals 
o successos puntuals de la ciutat. Al mateix temps permet adequar el servei a la mobilitat 
real i al flux de passatgers, aconseguint així un servei adaptat a les necessitats reals 
existent en cada moment. 
 
Unes fotografies de les cameres: 
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Val a dir, que totes les estacions disposen de videograbació centralitzada perquè es pugui 
realitzar aquesta funció des de el Centre de Control de Metro (CCM).  
 
Altres dispositius de seguretat que actualment disposa la xarxa de Metro es la d’un canal 
exclusiu de radiotelefonia  per seguretat que comunica totes les zones de passatge de 
Metro amb el lloc de seguretat del centre. Alarmes en les instal·lacions que alerten de la 
presencia de qualsevol  intrús. Cameres en els accessos per detectar qualsevol incidència 
i telefonia sense cable en alguns trams de línies per poder donar resposta des de 
qualsevol punt de la xarxa. 
 
Com a dades bàsiques de prestacions de serveis i concretament del serveis de neteja 
tenim les següents taules: 

                                        
      Taula 60. Dades de la neteja d’estacions de Metro de Barcelona(TMB) 

DADES DE LA NETEJA D'ESTACIONS DE METRO DE BARCELONA 

Número d'estacions   123 

Espai en estacions i dependències 185.000 m2 

Patis de vies en estacions 68.000 m2 

Planxes de senyalització 18.000 m2 

Freqüència de neteja del metro d'1 a 3 cops per dia 

Persónal destinat a la neteja 300 persnes per dia 

Residus de neteja general al túnel 
2000 bosses industrials (20.000 

Kg) 

Recollida de residus a l'any a les estacions 29.200 bosses (255.000 Kg) 

Fluorescents a les estacions 72.000 tubs 
 

       Taula 61. Dades de la neteja de trens(TM) 
DADES DE LA NETEJA DE TRENS 

Túnels de rentat 5 

Cotxes rentats a túnels de rentat 10.480 cotxes per any 
 

       Taula 62. Dades de neteja de graffitis(TM) 
DADES NETEJA DE GRAFFITIS D'ESTACIONS I TRENS 

Neteja de grafits a trens i estacions 40.000 actuacions per any 

Hores destinades a retirada de grafitis a estacions 14.000 hores a l'any 

Neteja, pintura i tractament antigrafitis 12.000 me de parets 

Quantitat de productes antigrafitis 3.000 litres 

 
6.3.- ESTUDI DE NECESSITATS  
 
Taula 63. Sistemes d’expedició i de validació 

 SISTEMES D'EXPEDICIÓ I DE VALIDACIÓ DE TITOLS 
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1-Senyalització per mitjà de franja - guia encaminadora 
2-Col·locació de baranes - guia baixes per a ús de persones en cadira de rodes 
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1-Situació estable i fixe en vestíbuls 
2-Senyalització per mitjà de franja - guia encaminadora 
3-Altura màxima d'operació i manipulació ha de ser de 1,2m 
4-Traducció braille de la informació 
5-Màquines canceladores accessibles i situades a la sortida dels ascensors en les 
mateixes plataformes. 
6-Ampliar amplada torniquets 
7-Pasos amples de mes de 80 cm, essent òptim 90cm M

À
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8-Apartar els passos per a PMR del flux principal de circulació 
 
1-Pas accés lliure per a persones majors de 65 anys 
2-Reducció de preu a les persones que acreditin oficialment minusvalia 
3-Bitllets multi-viatge 
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  Taula 64. Sistemes de seguretat i alarma/serveis de manteniment/serves de neteja 

SISTEMES DE SEGURETAT I ALARMA 
1-Patrulles mòbils d’assistència al viatger; entre altres objectius per auxiliar a PMR's en 
cas de necessitat 
2-Circuit tancat de TV. Cameres de videovigilància 
3-Especificacions per l'evacuació. Procediment d'evacuació. 
4-Iluminuació d’emergència ben senyalitzada, controlada periòdicament, incloent la del 
túnels 
5-Sistemes de comunicació de control i alarma, telèfons d’emergència, d'atenció, pera 
l'ús dels viatgers en cas de necessitat, ubicats tant en el material mòbil com en les 
diferents zones de l'estació 
6-Totes les zones de l'estació has de disposar d'un equip d'il·luminació i de senyalització 
d’emergència que condueixi vers la sortida per diferents rutes alternatives per tal de 
fragmentar el flux de viatgers i evitar allaus 

SERVEIS DE MANTENIMENT 
1-Manteniment dels sistemes de senyalització 
2-Manteniment dels sistemes de informació 
3-Manteniment dels sistemes de megafonia 
4-Manteniment dels sistemes de ventilació 
5-Manteniment general 

SERVEIS DE NETEJA 
1-Evitar presencia d'elements aïllats en el paviment o irregularitats 
2-Neteja de les vies 
3-Evitar la multiplicació de grafittis i pintades 

 
6.4.-SISTEMA DE PUNTUACIÓ I FORMULACIÓ UTILITZATS PER ANALITZAR 

LES BARRERES EN RELACIÓ A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS. 
 

6.4.1.- SISTEMA DE PUNTUACIÓ UTILITZAT 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 manera que em fet en 
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l’apartat de la infrastructura. Es tracta doncs de donar-li a cada element una puntuació 
segons el pes que té dintre del global.  
 
Es parteix doncs del global i es va dividint en pesos cada un dels elements. És a dir, es 
parteix de una puntuació màxima global de 100 punts que es divideix en els sistemes 
d’expedició i validació, els sistemes de seguretat i alarma i finalment els serveis de 
manteniment i de neteja.   
 

                                  Taula 65. 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 

 
                                 Taula 66. Puntuació sistemes relacionats amb l’expedició i validació 

SISTEMES D'EXPEDICIÓ I VALIDACIÓ PUNTUACIÓ  

MÀQUINES NOVES 50 
MÀQUINES ANTIGUES 25 

PUNTUACIÓ MÀXIMA 50 

 
                                  Taula 67. Puntuació sistemes relacionats amb la seguretat i alarma 

SISTEMES DE SEGURETAT I ALARMA PUNTUACIÓ  

SERVEIS DE SEGURETAT 2,778333333 

SISTEMA ATP-ATO 2,778333333 

CANAL EXCLOSIU RADIOTELEFONIA 2,778333333 

SISTEMES CAS EVACUACIÓ 2,778333333 

TELEFONIA SENSE CABLES 2,778333333 

VIDEOVIGILÀNCIA 2,778333333 

PUNTUACIÓ MÀXIMA 16,67 

 
                                  Taula 68. Puntuació sistemes relacionats amb el manteniment 

SERVEI DE MANTENIMENT PUNTUACIÓ  

+ 1 COP DIA 16,67 

1 COP DIA (NIT) 8,335 

PUNTUACIÓ MÀXIMA 16,67 
 
                                  Taula 69. Puntuació sistemes relacionats amb el servei de neteja 

SERVEI DE NETEJA PUNTUACIÓ  

NETEJA TOT DIA-CONSTANT 16,67 

3 TORNS +REFORÇ 15,8365 

2 TORNS  11,11333333 

1 TORNS 8,335 

PUNTUACIÓ MÀXIMA 16,67 
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          Taula 70. 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 EXCLOSIU 
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 

 
6.4.2.- FORMULACIÓ UTILITZADA 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 es 
la puntuació del global. Per fer més simple l’estudi es nomenen tot una sèrie 
d’equivalències.  
 
                          Taula 71. 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 per avaluar l’accessibilitat en les prestacions dels serveis es: 
 

( )





+++≡ ρϕµκχ

100

20
 

Com podem veure la formula està dividida per 20. Això es degut a que les prestacions 
dels serveis tenen un valor de 20 punts màxim en el global d’anàlisi d’accessibilitat. 


