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TIPUS CADIRES DE RODES 

La cadira de rodes és una eina necessària per a les persones amb mobilitat reduïda per 
tal de poder-se desplaçar lliurament o amb més facilitat. 

Existeix una amplia gamma de models i tipologies de cadires de rodes, així com també 
moltes maneres de classificar-les. Tot i així, la manera més acceptada a nivell 
internacional per classificar-les, és la proposada per la Norma ISO 9999, que les 
divideix primer en dos grans grups segons la propulsió emprada: cadires de propulsió 
manual (ISO 9999: 12 22) i cadires de propulsió elèctriques (ISO 9999: 12 23), per 
després realitzar un sub-classificació en detall.  
 
Així doncs, per la realització de la investigació de cadires de rodes, s’ha fet ús de la 
classificació ISO complementada amb una investigació de mercat dels subconjunts 
considerats més rellevants pel projecte.la classificació és la següent:).  

 

Dins del subapartat (12 22) de cadires de propulsió manual, la norma present un ampli 
desglossament segons l’usuari que propulsa la cadira, i la manera amb la que ho realitza. 
De totes elles es destaquen:  

 Impulsades per un acompanyant: Aquest model acostuma a ser d’ús esporàdic 
degut a circumstàncies d’emergència o ús genèric, ja que no permet a l’usuari moure’s 
lliurament o facilitar al usuari assistent la seva propulsió. Acostumen a ser models de pes 
elevat i alta resistència.  

 

 Bimanuals : 

Són cadires de rodes dissenyades per ser propulsades per l’usuari amb ambdues mans, 
pensades per un ús més continuat. Presenten una amplia gamma de models segons la 
funcionalitat que l’usuari requereix de la cadira. És a dir que va determinat per el grau 
de mobilitat i activitat . 
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- Cadira Manual lleugera o Semi activa: Model Són cadires fabricades majoritàriament en 
alumini, plegables el seu disseny les fa fàcilment transportables i més la força necessària 
per impulsar és menys que a les cadira similars d'acer. 

 

 
- Cadira Manual ultralleugera o activa: són cadires de xassís rígid i de molt menys pes que 
les convencionals d'acer o alumini. A més algunes poden tenir suspensió central i 
davantera, rodes d'alt rendiment Aquestes cadires estan fetes per a usuaris amb un perfil 
jove i actiu, amb bon control de tronc i equilibri suficient, ja que és freqüent que el centre 
de gravetat estigui desplaçat per alliberar el pes de les rodes davanteres i així facilitar els 
moviments.  

 

- Cadires actives i semi actives pediàtriques: tenen les mateixes característiques que els 
models anteriors amb l’afegit que en el seu disseny  presenta sistemes de regulació que 
permeten ajustar-se a les necessitats de creixença del usuari.  



Estat de l’art – documentació annexa.  

              Roca Toledo, Gemma. 

 
 

Página 3 de 15 

 

 
 
- Cadira Manual amb bipedestació: per mitjà de mecanismes, aquests models permeten a 
l’usuari estar en posició bípeda de manera assistida, tal i com es veu a la fotografia. 
Aquesta qualitat té un gran valor terapèutic.  

 
 

 
- Cadira manual passiva / Postural: Aquesta cadira està dissenyada per a usuaris amb 
mobilitat molt reduïda, que no poden propulsar-se. El disseny està enfocat a recollir 
totalment i emmotllar-se  el cos del usuari garantint que el seu recolzament quedarà 
estàtic i no causarà lesions degut al seu ús llarg i continuat, com són comunes exemple les 
úlceres de pressió.  
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- Cadires esportives: Cadires dissenyades per a un  ús esportiu específic. Com a 
característiques principal han de ser molt robustes, per lo que presenten estructures poc 
comuns o molt robustes tenint en compte l’esport a realitzar, per lo que cada disciplina é 
el seu disseny propi.  

  

 

  

 Cadires Manuals de propulsió: bimanual amb palanques, mono-lateral, mono-
lateral amb palanques, propulsió assistida, entre d’altres. 

Tot i que la norma ISO les presenta de manera individual, per a la investigació s’ha 
considerat englobar-les ja que són poc comuns i a nivell de disseny són pràcticament 
iguals a tots els models exposats anteriorment, amb l’afegit de diferents accessoris 
mecànics o elèctrics que s’adapten a la mancança de mobilitat específica del usuari a la 
hora de propulsar-se, com en són exemple les palanques. 
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Cadira manual híbrida: són cadires d’estructura i disseny manual a les que se li afegeixen o 
integren accessoris de motoritzat i bateria elèctrica per facilitar la propulsió en moments 
puntuals. Els accessoris afegits poden ser retirats o desactivats, en el cas de que estiguin 
integrats a la cadira, per tal de permetre la propulsió manual quan el usuari ho desitgi. 
  
Els models més estesos són: el del propulsors acoblable handbike,  i les controlades per 
sensors en els cèrcols. 
El sistema handbike té un dispositiu d’ancoratge ràpid i és basat en el disseny del manillar 
de bici. El seu funcionament està pensat per ser puntual, i és un accessori extraible. 

 
 

 

El sistema de control per sensors en els cèrcols, és un sistema integrat a la cadira, que 
combina l’esforç i moviment que fa l’usuari al arc de la roda per auto-propulsar-se amb la 
força assistida del motor integrat. L’intensitat i activació del motor és a través del 
moviment de l’usuari al moure les rodes que és captat pels sensors.    
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Cadires de rodes de propulsió motoritzada (12 23): 

 

En conjunt aquestes cadires es caracteritzen per tenir un pes molt elevat i un disseny 
compacte, tot això és  degut a la presencia de motors i bateries. A destacar també està 
la possibilitat d’adquirir, dins de cada sub-classificació, qualsevol model amb la 
modalitat de tracció que l’usuari prefereixi: tracció davantera, posterior o central. 

Dins d’aquest grup, i com a sub-classificació principal cadires amb motor elèctric les 
cataloguem en : les de direcció manual  i les de direcció assistida. 

Motor elèctric i direcció manual 

Models de cadires de rodes que es propulsen de manera elèctrica amb control de 
direcció per mitjà d’un sistema mecànic que permet la orientació de les rodes sense la 
necessitat de font d’energia.  

En aquest grup el model més conegut són els anomenades scooters. Cal destacar, que a 
nivell funcional s’equipararien a les cadires híbrides, però en aquest cas, les scooters, 
estan pensades per facilitar el desplaçament a usuaris que si tenen capacitat de moure’s 
amb el seu propi cos. Mentre que el disseny de les cadires classificades com a híbrides 
són enfocades a usuaris que no es poden valdre de les seves extremitats inferiors.  

 

  

Motor elèctric i direcció assistida 

Cadires de rodes de propulsió elèctrica i control elèctric de la direcció. Aquest models 
acostumen a ser pilotats per l’usuari amb un joystick. Pensada per usuaris amb un nivell 
de mobilitat i força corporal molt baix. 
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- Cadires elèctriques amb bipidestació: Mateix model que les bipedestadores manuals 
però assistides elèctricament de manera total, per a usuaris amb molt poca mobilitat.  

 
 
SITEMA PER GENT CADIRA RODES DINS EL COTXE (pàg.41): 

Pels que estan asseguts a la seva cadira, un sistema que va molt bé són les guies i els 
ancoratges, els quals no poden anar l’un sense l’altre.  
Els ancoratges acostumen anar amb un kit que està format per: un cinturó pelvià, un 
cinturó bandolera, quatre ancoratges automàtics per poder subjectar les rodes de la cadira 
amb les guies i així, queda ben fixat. Aquests ancoratges són molt segurs, fàcils i ràpids de 
col·locar i els cinturons son ajustables en altura amplada i de fàcil col·locació.  
Les guies són un sistema ràpid i senzill que substitueixen les guies tradicionals per una 
base circular, la qual permet la col·locació dels ancoratges en qualsevol part del vehicle. N’ 
hi ha tant de superfície com d’encastar. Per dona’ls-hi un acabat òptim hi ha els topes de 
guia, els quals hi són en diferents colors i per als dos tipus de guies. 
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3.1. Solucions actuals d’adaptació en vehicles: 

Per el correcte desenvolupament del disseny s’ha fet una recopilació i anàlisis de les 

solucions actuals aplicades al interior de vehicles, per al seu accés i sitemes 

d’ancorament existents, així com també de mecanismes o productes que sense tenir el 

mateix propòsit que el del projecte, poden servir pel desenvolupament de la solució. 

Dins de les solucions aplicades analitzarem per una banda els conjunts més extensament 

aplicats, així com també casos específics de usuaris propers. l’adaptació de vehicles, 

existeixen solucions i aparells per cada part relacionada amb la mobilització en vehicle 

d’una persona amb cadira de rodes. 

Per una banda les modificacions que rep l’interior del vehicle,  per a que sigui apte per 

l’allotjament d’una cadira de rodes, les solucions i modificacions per a l’accés de la cadira 

al vehicle, i per últim els sistemes existents  encarregats de immobilitzar la cadira fent-

la solidaria amb el vehicle. Per fer-ho es tornarà a utilitzar el recurs de la classificació de 

normativa ISO 9999, en aquest cas de l’apartat 12 12, adaptacions per el cotxe, i 

subapartats:  09, 18,  21, 24 i 27. Que fan referència a productes d’assistència a col·locar, 

subjectar una cadira de rodes, grues per pujar una cadira al vehicles, les adaptacions a 

realitzar a la carrosseria del cotxe i els cinturons i arnesos per fixar.  

3.1.1. interior del vehicle  

Hi ha moltes maneres distribuir l’adaptació de un vehicle a cadires de rodes, tal i com es 

veu a la imatge adjunta. En el moment d’escollir un vehicle adaptat, o adaptar un vehicle, 

s’ha de tenir en compte, primer de tot quin és el rol de l’usuari en cadira de rodes al 

cotxe, si és en qualitat de conductor, copilot, passatger de segona fila o, com és molt 

comú, passatger ubicat a la zona de maleter. 
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https://automobility.com.au/ 

Cada opció i adaptació és diferent: les necessitats del usuari, les capacitats del 

assistent, el model de vehicle, la quantitat d’ús que se li donarà a la infraestructura per 

la cadira de rodes, el pressupost disponible... Cada combinació de possibilitats 

determina si certs aparells o solucions són vàlids o no per cada cas.  

Provocant que l’entrada al vehicle pugui ser de diferents entrada posterior o lateral. 

  

-Adaptacions de xassís carrosseria del cotxe (12 12 27): 

Durant l’entrevista telefònica realitzada amb l’oficina SIRIUs de Barcelona, es va 

clarificar les opcions d’adaptació En el cas que s’hagi de realitzar una adaptació a un 

vehicle , i aquets no tingui prou alçada, tal com índica la norma de 1’20 m (com marca 

https://automobility.com.au/
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la norma, i també va comentar el professional de Guidolux a l’entrevista, disponible a 

annexos) per l’allotjament o per donar accés a l’usuari amb la cadira de rodes, la 

normativa contempla la modificació de l’estructura del vehicle realitzant un calaix o o 

rebaix de xassís o l’elevació de sostre. 

 

De les dues opcions la del calaix o rebaix de xassís és la més estesa i utilitzada, ja que 

és més senzilla d’aplicar, només es realitza en una part del cotxe, la mínima necessària 

per allotjar la cadira  i  és més senzill de complir els requisits de validació posterior del 

vehicle a la ITV (Inspecció Tècnica de Vehicles), tal i com comenta el professional del 

taller Guidelux durant la seva entrevista.  

Pel que fa a l’opinió de les usuàries en cadira de rodes aquest tipus de solució és 

comentada i criticada durant les entrevistes realitzades a les dues usuàries amb 

mobilitat reduïda, degut a experiències que han viscut, el desplaçament en cotxe 

allotjada en el calaix del vehicle no és còmode, ja que els moviments i esforços de la 

carretera es transmeten de manera molt més brusca. 

- Dispositius i equips de recolzament per a col·locar o pujar una persona sentada 

en una cadira de rodes. (12 12 18, 12 12 21) 

Amb la descripció donada per la normativa ISO i els sistemes i producte trobats durant 

la investigació, es disposa a realitzar una classificació i mostra dels dispositius per 

l’accés de la cadira de rodes al vehicle. 
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Els dos sistemes disponibles per a l’accés de la cadira al vehicle són les rampes o els 

elevadors. Dins cada producte s’obre una gamma de possibilitats de funcionament i 

disposició que s’il·lustren a continuació: 

- Rampes: 

Poden ser de muntatge manual o elèctric: 

D’una sola peça o de carrils, plegables, extraïbles, retràctils.... Tot depèn de la 

empresa de fabricació, el tipus de vehicle i ús d’aquest, el pressupost... 

Rampa de dos carrils: acostumen a ser totalment manual i extraïbles, o portàtils 

tal i com es mostra a les següents fotografies. 
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Seqüència d’imatges del desplegament d’una rampa d’accés. 

  

 

Però en tots casos l’usuari puja per l’acció del motor elèctric que té integrat a la 

cadira, per l’esforç manual de l’usuari o persona assistent sense cap ajuda 

mecànica , o en el cas de que s’afegeuixi un accessori, per l’efecte de l’esforç 

humà i l’assitència mecànica de l’accesori. 
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- Plataformes  

Totes les plataformes són de funcionament motoritzat, eleven i baixen la cadira de rodes 

per l’acció d’un motor elèctric, i no són extraïbles. Les principaks divisió entre els models 

és si la seva extracció i preparació és manual o també automàtica. 

 

Dintre de les dues classificacions, la principal diferència entre el ventall de models 

resideix en el disseny de guardat de la plataforma: si es plegable, retràctil, telescòpica, 

elevació lateral. I les mides de la rampa, també segons la capacitat d’ús que se li 

requereixi. 

  

Plataformes braunability: 
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