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01.1 
ANTECEDENTS
L’Institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat (IMPD) té com a missió promoure 
activitats, impulsar programes i prestar serveis 
a les persones amb discapacitat i diversitat 
funcional de Barcelona, tant des de la pròpia 
organització municipal com a través de la 
col·laboració amb les entitats del sector, per tal 
de millorar-ne la qualitat de vida i afavorir la seva 
plena autonomia.

Un dels principis que regeixen l’actuació de 
l’IMPD és el treball transversal vers l’accessibilitat 
i el disseny universal a les àrees municipals  
i als districtes.

En aquest sentit l’IMPD és el motor que promou 
el desenvolupament i coordinació del Pla 
d’Accessibilitat de la ciutat de Barcelona. Per 
tal de dur a terme aquesta empresa l’IMPD ha 
contactat amb diversos equips de professionals de 
llarga trajectòria en el camp de l’accessibilitat i el 
disseny universal.

L’Observatori de la Discapacitat Física (ODF) 
és un dels organismes amb els quals l’IMPD 
ha establert una col·laboració degut a que 
comparteixen objectius comuns. L’ODF té com a 
missió aprofundir i generar coneixement sobre la 
discapacitat i el concepte del disseny universal.

Per aquest motiu l’IMPD ha formalitzat un 
encàrrec a l’ODF amb la finalitat de dur a terme 
una diagnosi de l’estat actual de les parades i 
estacions de les diverses xarxes de transport 
públic que operen a la ciutat. La concreció i  
el resultat d’aquest encàrrec s’explica en les 
pàgines següents.

01.2  
OBJECTE  
DE L’ESTUDI
El Pla de Parades és una de les moltes i diverses 
iniciatives dutes a terme en el marc del Pla 
d’Accessibilitat de Barcelona.

El Pla de Parades té com a objectiu aconseguir 
una fotografia detallada de l’estat actual de 
les parades i estacions de les diverses xarxes 
de transport públic operatives a Barcelona en el 
moment present.

D’acord amb l’IMPD es va establir que es posaria 
el focus en les 5 grans xarxes principals: Autobús, 
Tram, Metro, Ferrocarrils de la Generalitat i Renfe/
Adif. I es va decidir que l’objecte d’estudi havia de 
ser les parades o estacions, és a dir, aquells espais 
públics de la ciutat habilitats expressament per fer 
el trànsit entre el vehicle de transport i el medi físic 
connectat a la via pública.

El Pla de Parades ha estat una empresa de llarg 
recorregut que es va iniciar en les reunions 
prèvies dedicades a concretar l’abast de l’estudi, 
i a conèixer la realitat i problemàtiques de 
cada un dels mitjans de transport. Pel camí, 
els tècnics de l’ODF, redactors i responsables 
d’aquest document, han adaptat les seves eines 
i desenvolupat les necessàries per obtenir i 
gestionar totes les dades relatives a l’accessibilitat 
dels usuaris cap als mitjans de transport. I part 
d’aquest trajecte s’ha fet conjuntament amb els 
responsables de l’IMPD i l’equip de treballadors 
contractats expressament mitjançant un Pla 
d’Ocupació per a la recollida de dades.

Amb el present document arribem a la parada 
final de l’encàrrec formulat per l’IMPD als tècnics 
de l’ODF. Totes les dades estan ja recollides en una 
aplicació, llestes per a ser analitzades i gestionades. 
L’aplicació, adaptada expressament per al Pla de 
Parades, permet qualsevol consulta sobre totes i 
cada una de les parades i estacions de les 5 xarxes 
de transport públic de la ciutat de Barcelona. 
Les pàgines que segueixen expliquen amb detall 
els elements a partir dels quals s’ha concretat 
l’encàrrec. Al final del document, les consideracions 
finals descriuen unes conclusions generals sobre 
cada una de les xarxes de transport.
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02.1 
ACCESSIBILITAT 
I DISSENY PER 
A TOTHOM
El concepte d’accessibilitat evoluciona en el 
de disseny per a tothom (o disseny universal). 
Per accessibilitat s’entén el grau amb el qual 
totes les persones poden utilitzar un servei 
independentment de les seves capacitats. Utilitzar 
un servei pot traduir-se en accedir al recinte on 
es presten aquests serveis, informar-se sobre la 
millor manera d’utilitzar-los i orientar-se amb 
aquesta fi, circular per l’interior del recinte fins a 
les zones concretes on es presten els serveis, i fer-
ne ús amb tota normalitat. Per tant, l’accessibilitat 
fa referència a les accions següents: accedir-hi, 
informar-se, circular-hi i fer-ne ús.

Així, el concepte d’accessibilitat que en els seus 
inicis posava l’atenció en vèncer les barreres 
arquitectòniques que afectaven a les persones 
amb discapacitat motriu avui aplega també 
totes aquelles mesures destinades a fomentar la 
participació de persones amb discapacitat visual, 
auditiva o cognitiva.

El concepte del disseny per a tothom fa un pas 
més enllà i incorpora a aquests col·lectius altres 
persones que de manera circumstancial puguin 
tenir també problemes de mobilitat (persones 
d’edat avançada, joves que degut a una lesió 
es desplacen amb crosses, o nadons que es 
desplacen dins d’un cotxet empès pels pares, 
per exemple). D’aquesta manera les mesures 
adoptades per eliminar barreres de tota mena 
i fer accessibles els diferents espais i serveis 
reverteixen en un nombre més gran de persones. 
Es pot arribar a concloure que tothom en un 
moment o altre de la vida es veurà beneficiat 
de l’accessibilitat aplicada als espais i serveis 
públics urbans.

Així el concepte del disseny per a tothom pretén 
superar la limitació tradicional de vincular la 
idea d’accessibilitat únicament als col·lectius de 
persones amb discapacitat per implicar a tota la 
societat en el projecte de construir una societat  
de serveis accessibles per a tothom.

Aquesta voluntat integradora que es desprèn 
del concepte de disseny per a tothom ha estat el 
criteri imperant durant la durada d’aquest Pla de 
Parades. Els instruments i criteris amb què s’ha 
dut a terme la recollida de dades beuen de la 
diversa normativa d’accessibilitat vigent a la ciutat 
de Barcelona, però no exclusivament, ja que s’ha 
volgut aprofitar aquesta tasca per recollir altres 
dades significatives vinculades a la idea  
del disseny per a tothom.
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02.2  
MARC LEGAL
NORMATIVA D’ÀMBIT MUNICIPAL

_  Instrucció d’Alcaldia relativa als elements 
urbans de la ciutat de Barcelona. Normativa 
d’àmbit autonòmic

_  Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat.

_  Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció 
de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques.

_  Decret 135/1995, de 24 de març, de 
desplegament de la Llei 20/1991.

NORMATIVA D’ÀMBIT ESTATAL

_  Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei general de drets de les persones amb 
discapacitat i de la seva inclusió social.

_  Reial decret 505/2007, de 20 d’abril, pel qual 
s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat 
i no-discriminació de les persones amb 
discapacitat per a l’accés i la utilització dels 
espais públics urbanitzats i edificats.

_  Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, per la qual es 
desenvolupa el document tècnic de condicions 
bàsiques d’accessibilitat i no-discriminació 
per a l’accés i la utilització dels espais públics 
urbanitzats.

_  Reial decret 314/2016, de 17 de març, pel qual 
s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació.

_  Document bàsic DB-SUA “Seguretat 
d’utilització i accessibilitat”.

02.3  
CRITERIS 
ESTABLERTS
Tal com s’indica en el punt 2.2 (MARC LEGAL) 
d’aquest document, per a l’anàlisi del grau 
d’accessibilitat de cada una de les parades, 
s’ha utilitzat com a referència les normatives 
d’àmbit municipal, autonòmic i estatal vigents. 
La concreció en paràmetres mesurables és la que 
ve definida en els documents tècnics desplegats 
relatius a cada llei o decret.

En el cas de la normativa catalana s’han aplicat 
els paràmetres indicats en els annexos al Decret 
135/1995 que contenen les normes d’accessibilitat 
urbanística, a l’edificació, en la comunicació, els 
símbols d’accessibilitat i els principals paràmetres 
d’accessibilitat.

En el cas de la normativa estatal s’han aplicat 
els paràmetres indicats en el document tècnic 
desplegat en l’Ordre VIV/561/2010 pel que fa a 
l’accessibilitat en la via pública, i els indicats en el 
document bàsic DB-SUA “Seguretat d’utilització 
i accessibilitat” pel que fa a l’accessibilitat en 
l’edificació.

En cas que les diverses normatives divergeixin en 
la concreció de mesures s’ha optat per aplicar la 
normativa més exigent en cada cas.

Més enllà de l’estricta aplicació de les mesures 
determinades per la normativa vigent, durant 
l’elaboració d’aquest document han aparegut 
situacions d’interès a nivell urbanístic i de 
funcionament de ciutat que han quedat afegides 
al llistat de dades a prendre.

Pel què fa a l’àmbit de l’estudi del Pla de Parades, 
es limita a aquelles parts de l’espai públic 
concebudes per a l’accés a les diferents xarxes 
de transport. Per tant queden fora de l’àmbit de 
l’estudi tots els vehicles, tant rodats com ferroviaris

Les xarxes de de transport estudiades són:

_  Autobús

_  Metro

_  Tramvia

_  Ferrocarrils de la Generalitat

_  Renfe / Adif
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AUTOBÚS 

2.451 parades
  Inclou les parades de Bus operades 
per TMB dins del terme municipal de 
Barcelona.

  Inclou les 3 línies de Bus Turístic (blava, 
verda i vermella) operades per TMB. 

 No inclou les estacions intermodals.

METRO 

154 estacions
  Inclou totes les estacions de les 
línies L1, L2, L3, L4, L5, L9, L10 i L11, 
independentment de si estan situades dins 
o fora del terme municipal de Barcelona.

TRAMVIA 

26 estacions
  Inclou les parades del Trambaix i 
Trambesòs situades dins del terme 
municipal de Barcelona.

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT 

20 estacions
  Inclou les estacions situades dins del 
terme municipal de Barcelona de les línies 
L6, L7, L8, L12, S1, S2 i S6.

RENFE / ADIF 

9 estacions
  Inclou 9 de les 10 estacions situades dins 
del terme municipal de Barcelona.

  No inclou l’Estació de Sants.
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AUTOBÚS
Totes les fitxes recullen les dades generals 
de la parada* i les dades relacionades amb la 
comunicació. A partir d’aquí l’estructura de cada 
fitxa s’acaba de completar en funció de l’existència 
o no dels elements opcionals (pal de parada, 
marquesina, plataforma i màquina expenedora).

En aquest sentit les fitxes d’Autobús estan 
organitzades segons l’estructura següent:

  DADES GENERALS: Recull les dades relatives a la 
ubicació de la parada i la relació amb el seu 
entorn dins de l’espai públic.

 PAL DE PARADA: Es defineix la tipologia de pal  
i les seves característiques.

MARQUESINA: Es defineix la tipologia de 
marquesina i les seves característiques.

PLATAFORMA: En cas que n’hi hagi, es defineixen 
les característiques d’aquest element de 
transició entre l’autobús i la vorera. 

  COMUNICACIÓ: En cas que n’hi hagi, es defineixen 
les característiques de la senyalística que 
presenta la parada així com els elements que 
requereixen la interacció amb els usuaris. 

MÀQUINA EXPENEDORA: En cas que n’hi hagi, es 
defineixen les característiques d’aquest servei i, 
sobretot, dels seus elements interactius.

Prèviament a l’inici de la recollida de les dades, 
s’ha pactat amb l’IMPD i amb cada un dels 
operadors de cada una de les xarxes l’àmbit 
final d’abast de l’estudi.

L’abast de l’estudi no inclou les 2 estacions 
del funicular de Montjuïc, les 3 estacions del 
funicular de Vallvidrera ni el Tramvia Blau.

Pel que fa a l’elaboració dels checklists que han 
possibilitat la recollida de dades s’ha considerat 
oportú fer-los específics i diferenciats per a cada 
una de les xarxes de transport analitzades de 
manera que quedin reflectides les particularitats 
de cada tipus de parada o estació.

CRITERIS ESTABLERTS

*  En l’anàlisi de les parades d’autobús es posa 
especial èmfasi en el concepte d’àmbit de parada. 
Aquest concepte representa una zona de la vorera 
definida per un rectangle adjacent a la calçada 
i que s’estén des del punt d’aturada del bus cap 
enrere. El rectangle té una amplada de 2,40 m (o 
menor si la vorera és més estreta) i una llargada 
variable en funció del tipus de vehicle que s’atura 
en cada parada. En totes les parades s’ha fet una 
recollida exhaustiva del mobiliari urbà que es troba 
dins de l’àmbit de parada per tal d’avaluar en quina 
mesura suposa una interferència per als usuaris.

Autobús  2.451 parades

 Metro  154 estacions

 Tramvia  26 estacions

 Ferrocarrils de la Generalitat  20 estacions

 Renfe / Adif  9 estacions
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METRO
En totes les estacions s’han analitzat els 
recorreguts necessaris per arribar des de la via 
pública fins a les andanes de qualsevol de les línies 
de metro que s’hi aturen. En les estacions d’enllaç 
s’han estudiat aquests mateixos recorreguts però 
no les connexions subterrànies entre línies diferents.

Anàlogament a les fitxes de l’autobús, l’estructura 
de les fitxes de metro s’organitza en diversos blocs:

DADES GENERALS: Inclou la informació general  
de la parada subministrada per l’operador.

ACCÉS: S’ha analitzat tot el recorregut des de 
l’accés a peu de carrer (a peu pla, amb rampa, 
amb escala o amb ascensor) fins al vestíbul  
de l’estació.

VESTÍBUL: S’ha analitzat estrictament aquest 
espai concret que inclou els torns d’accés a  
les andanes i la zona on hi ha les màquines  
de venda de títols de transport.

ANDANA: S’ha analitzat tot el recorregut des del 
vestíbul fins a les andanes de l’estació. I s’han 
analitzat totes les andanes. 

TRAMVIA
Les parades de tramvia tenen una estructura 
molt similar entre elles i l’únic punt on presenten 
alguna diferència és en com es realitza l’accés  
a les andanes.

Per altra banda, es fa un anàlisi a fons de les 
3 estacions soterrades del Tram Besòs que 
presenten unes característiques que les fan 
diferents a la resta.

Les fitxes s’estructuren en quatre blocs:

DADES GENERALS: Inclou la informació general  
de la parada subministrada per l’operador.

ANDANA: S’ha analitzat les característiques 
relatives al paviment, a la circulació i als 
elements que hi ha al llarg de l’andana.

MARQUESINA: S’ha analitzat els elements de 
mobiliari i la màquina expenedora de títols  
de transport.

COMUNICACIÓ: En cas que n’hi hagi es defineixen 
les característiques de la senyalística que 
presenta la parada així com els elements  
que requereixen la interacció amb els usuaris.
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FERROCARRILS  
DE LA GENERALITAT
Conceptualment s’estructura de la mateixa 
manera que les estacions del Metro, amb la 
particularitat que algunes de les estacions es 
troben a la intempèrie i tenen per tant algunes 
característiques que no es donen en el Metro.

S’ha analitzat almenys un recorregut adaptat 
des de la via pública fins a les andanes. Només 
s’ha analitzat un accés adaptat des del carrer a 
no ser que l’estació en qüestió tingui accessos 
independents per a cada una de les andanes.  
En aquest cas s’han analitzat els dos accessos.

L’estructura de les fitxes de Ferrocarrils de la 
Generalitat (FGC) és a grans trets la mateixa  
que la del Metro:

 DADES GENERALS: Inclou la informació general  
de la parada subministrada per l’operador.

ACCÉS: S’ha analitzat tot el recorregut des de 
l’accés a peu de carrer (a peu pla, amb rampa, 
amb escala o amb ascensor) fins al vestíbul  
de l’estació.

VESTÍBUL: S’ha analitzat estrictament aquest 
espai concret que inclou els torns d’accés a  
les andanes i la zona on hi ha les màquines  
de venda de títols de transport.

ANDANA: S’ha analitzat tot el recorregut des  
del vestíbul fins a les andanes de l’estació.  
I s’han analitzat totes les andanes. 

ADIF/RENFE
Conceptualment s’estructura de la mateixa manera 
que les estacions del Metro i dels FGC però s’hi 
afegeixen alguns aspectes específics d’aquest mitjà 
de transport com poden ser les oficines d’atenció 
al viatger, les taquilles de venda de títols de 
transport i els serveis higiènics que es poden 
trobar a les andanes o als vestíbuls. En tots els 
casos, s’ha analitzat també al menys un recorregut 
adaptat des de la via pública fins a les andanes 
Només s’ha analitzat un accés adaptat des del carrer 
a no ser que l’estació en qüestió tingui accessos 
independents per a cada una de les andanes.  
En aquest cas s’han analitzat els dos accessos.

L’estructura de les fitxes de Renfe segueix a grans 
trets la de les fitxes de Metro i FGC:

DADES GENERALS: Inclou la informació general de 
la parada subministrada per l’operador.

ACCÉS: S’ha analitzat tot el recorregut des de l’accés 
a peu de carrer (a peu pla, amb rampa, amb escala 
o amb ascensor) fins al vestíbul de l’estació.

VESTÍBUL: S’ha analitzat estrictament aquest espai 
concret que inclou els torns d’accés a les andanes 
i la zona on hi ha les màquines de venda de títols 
de transport. S’hi han inclòs també el servei 
d’atenció a l’usuari, les taquilles de venda de títols i 
eventualment els serveis higiènics.

ANDANA: S’ha analitzat tot el recorregut des del 
vestíbul fins a les andanes de l’estació. I s’han 
analitzat totes les andanes. S’hi han inclòs 
eventualment els serveis higiènics.

CRITERIS ESTABLERTS
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02.4 
METODOLOGIA
Per poder realitzar l’estudi de l’accessibilitat de 
les parades i estacions del transport de Barcelona, 
un equip format per tècnics de l’Observatori de 
la Discapacitat Física (ODF) ha delimitat l’abast 
de l’estudi en consens amb l’Institut Municipal de 
Persones amb Discapacitat (IMPD) i els diferents 
agents implicats. L’equip de l’ODF està format per 
2 arquitectes experts en accessibilitat i 3 experts 
en innovació i noves tecnologies. S’ha acordat 
que l’abast de l’estudi ha d’incloure l’anàlisi de les 
parades de Autobús, Metro, FGC, Tramvia i Renfe/
Adif (veure àmbit de l’estudi a Criteris Establerts).

Per a cada una de les xarxes de transport l’equip 
de l’ODF ha realitzat un checklist de recollida de 
dades, que recull en diferents formats (respostes 
binàries, de multiselecció o alfanumèriques) les 
característiques físiques, d’implantació en el lloc, 
de serveis i de comunicació de cada una de les 
parades. El checklist inclou la recollida també 
de material gràfic en forma de fotografies dels 
elements més significatius de les parades.

La base de les preguntes és una transcripció de la 
normativa vigent (veure Marc Legal), però també 
conceptes no normatius relacionats amb el Disseny 
Universal i altres d’ordre de funcionament de ciutat. 
Cada un d’aquests formularis han estat validats per 
l’IMPD i per cada un dels operadors implicats en 
l’estudi mitjançant trobades de seguiment.

En paral·lel al disseny del checklist l’equip de l’ODF 
ha preparat la tecnologia necessària per tal de 
garantir que l’equip de camp disposés de les eines 
necessàries per a una presa de dades eficient i 
rigorosa. Aquesta tecnologia consisteix en un 
espai web allotjat en un servidor al núvol amb un 
sistema operatiu amb llicència de programari lliure 
(Linux Debian 8) dins d’un entorn Apache. Sobre 
aquest s’ha construït una rèplica del sistema de 
recollida de dades anteriorment citat basat en una 
distribució del gestor de continguts Drupal i una 
sèrie de mòduls desenvolupats específicament per 
aquestes tasques. La segona eina amb què s’ha 
treballat és un aplicació per a terminals mòbils 
i tauletes que permet una sincronització precisa 
amb la base de dades així com la distribució de 
les tasques que cada un dels treballadors de camp 
havia de realitzar. 
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RECOLLIDA DE DADES

TÈCNICS ODF

EQUIP TREBALL DE CAMP

2

EXPLOTACIÓ DE DADES

4

ELABORACIÓ CHECKLIST

CSV Excel

www.

VERIFICACIÓ

6 MESOS

x2

RESPONSABLES IMPD

CONSULTA
5

?

COORDINADORS

3

1



13Pla de parades

L’IMPD ha promogut, gestionat i seleccionat 
un equip de 10 treballadors a través d’un Pla 
d’Ocupació de l’Ajuntament de Barcelona, 2 dels 
quals tècnics titulats en arquitectura.

Tots ells han assistit a unes jornades de formació 
en accessibilitat, tant teòriques com pràctiques 
preparades específicament per a aquest projecte 
i impartides pels tècnics de l’ODF. En aquestes 
jornades s’han explicat els conceptes bàsics 
d’accessibilitat i Disseny Universal que són la base 
a partir de la qual s’han definit les preguntes del 
checklist. S’ha impartit també una formació per 
explicar el funcionament de l’aplicació per a la 
recollida de dades.

Vuit dels treballadors seleccionats s’han encarregat 
de la presa de les dades a la via pública mentre 
que els dos tècnics titulats han realitzat les tasques 
de coordinació de l’equip de recollida i s’han 
encarregat de la verificació i del control de qualitat 
de les dades preses, així com de la resolució de les 
incidències menors que els treballadors de camp 
han anat trobant. Les tasques s’han anat assignant 
setmanalment per tal de regular i acotar la zona de 
recollida a la situació de cada un dels treballadors.

Durant tot el procés de la recollida de dades s’han 
anat fent reunions entre els tècnics de l’ODF, els 
responsables de l’IMPD i els treballadors del Pla 
d’Ocupació per fer-ne el seguiment. En primera 
instància s’ha posat més atenció en els conceptes 
relacionats amb els criteris de recollida i més 
endavant en la coordinació de les tasques relatives 
al control de qualitat.

Per tal de garantir la veracitat de les dades 
totes les parades d’autobús i metro han estat 
revisades com a mínim dues vegades per 
treballadors de camp i/o coordinadors diferents. 
Aquest control de qualitat no eximeix un petit 
marge d’error degut a les condicions canviants de 
l’entorn urbà entre les preses de dades i els canvis 
que fan els operadors en les parades (anul·lacions, 
desplaçaments, etc). 

De la mateixa manera l’abast general del projecte 
pot no representar la totalitat exacta de les 
parades de transport públic de Barcelona. La 
diferència entre el nombre de parades aportat pels 
operadors i responsables d’aquestes i la realitat 
identificada per l’equip reductor del projecte 
permet afirmar que algunes estacions poden 
haver quedat fora de l’estudi, no representant  
en cap cas més d’un 3 %.

Un cop obtinguda i desada tota la informació 
mitjançant l’aplicació web creada per a aquesta 
finalitat, es permet a l’usuari l’explotació i 
la consulta de totes i cada una de les dades 
recollides separades segons cada àmbit de 
transport estudiat, així com la consulta en 
detall de cada una de les parades analitzades. 
Paral·lelament l’aplicació permet generar una taula 
de totes les dades introduïdes en formats separats 
per comes tipus CSV o Excel.

Els resultats que s’ofereixen en aquest document 
són una de les múltiples consultes possibles que 
permet l’aplicació, fruit de la interpretació de  
les dades realitzada per l’equip de l’ODF.
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03.1  
COMENTARI 
GENERAL
La intenció d’aquestes consideracions finals és 
projectar una mirada panoràmica sobre l’estat 
actual de les parades de transport públic a la 
ciutat de Barcelona. Aquesta mirada ha de ser 
necessàriament general degut a la dimensió de 
la xarxa de transports públics de la ciutat de 
Barcelona, i a l’exhaustiva anàlisi a la què s’ha 
sotmès cada una de les parades que la conformen.

Cal tenir present que s’han analitzat les parades 
i estacions de 5 mitjans diferents de transport 
públic (Autobús, Tram, Metro, Ferrocarrils de la 
Generalitat i Renfe-Adif), i que la suma de parades 
i estacions estudiades supera la quantitat de 2600 
unitats. Durant 6 mesos, 8 treballadors de camp 
i 2 coordinadors han estat recorrent i analitzant 
les parades, marquesines, andanes, vestíbuls, 
passadissos i accessos dels 5 mitjans de transport 
abans esmentats.

El principal objectiu ha estat realitzar una 
fotografia de l’estat del territori que permeti per 
una banda extreure conclusions, però també 
admeti l’actualització de les dades preses, per tal 
de crear un sistema orgànic i fàcil de mantenir.

Per tant, i com a cloenda d’aquest document, en 
l’apartat següent s’exposen aquelles conclusions 
de caràcter general més significatives i que 
ajuden a construir un ràpid esbós, una fotografia, 
un mapa sintètic de l’estat actual de les parades  
de transport públic a Barcelona.

03.2 
CONCLUSIONS
Per tal d’aconseguir la màxima agilitat possible 
en la presentació d’aquestes conclusions hem 
procedit a ordenar-les segons el tipus de transport 
estudiat.
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AUTOBÚS

De les 2451 parades que conformen l’abast total 
de l’estudi 73 van ser descartades en no poder-se 
localitzar o per haver estat modificades. 

Aquest cas exemplifica la complexitat de treballar 
amb una xarxa tan extensa ja que hi havia 
diferències entre la documentació aportada per 
l’AMB i per TMB. Cada una d’aquestes parades 
descartades s’ha verificat a fons per tal d’establir 
un univers final de 2378 parades, operades en la 
seva gran majoria per TMB. Totes elles es troben 
dins del terme municipal de Barcelona. Estan 
incloses també les parades de les 3 línies de bus 
turístic. 30 d’aquestes parades estan ubicades 
en una andana específica per a aquest ús. La 
resta (2.348) estan situades en la via pública, 
en voreres o carrers amb plataforma única. 
Aquesta primera consideració és important ja que 
compartir l’espai de la parada amb l’espai dels 
vianants significa que aquells elements físics que 
la configuren tenen la mateixa incidència sobre  
la via pública que qualsevol altre element  
del mobiliari urbà.

Totes les parades de bus estan configurades 
a partir de la combinació de tres elements 
principals: el pal, la marquesina i la plataforma. 
Aquest últim apareix en menor mesura, i a més no 
ocupa l’espai dels vianants sinó el dels vehicles. Els 
dos elements principals són el pal i la marquesina, 
i tots dos serveixen per a la identificació de 
la parada de tal manera que en la major part 
dels casos l’existència d’un exclou la presència 
de l’altre. La gran diversitat de parades en 
funcionament inclou tota mena de combinacions 
de pal i marquesina. 

En algunes no hi ha pal, en d’altres no hi ha 
marquesina i en moltes no hi ha plataforma.  
Hi ha parades amb més d’un pal i parades amb 
més d’una marquesina.

CONCLUSIONS BUS
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La marquesina és un element de planta rectangular 
que té una profunditat al voltant de 160 cm segons 
el model en el sentit de l’amplada de la vorera. Es 
col·loca habitualment a uns 80 cm de la vorada 
segons s’ha pogut constar durant la recollida de 
dades. Aquest element redueix l’amplada de la 
vorera en uns 240 cm aproximadament.

Hi ha 2 tipus de pal: pal amb pantalla i pal de 
parada. El pal amb pantalla és un element lineal, 
situat transversalment a la vorera, d’amplada 
variable entre 40-60 cm que es col·loca a uns 
50 cm de la vorada per evitar un possible impacte 
amb el retrovisor del bus. Aquest element redueix 
l’amplada de la vorera en uns 90-110 cm. El pal 
de parada és un element puntual de 10 cm de 
diàmetre que es col·loca també a uns 50 cm de la 
vorada. Aquest element redueix l’amplada de la 
vorera en uns 55-60 cm.

Les parades situades en andana solen disposar 
de marquesina. L’andana és una zona de l’espai 
públic dissenyada expressament per l’accés al 
vehicle i diferenciada de les zones de circulació 
dels vianants. Les seves dimensions generals 
garanteixen una amplada mínima que permet la 
inscripció d’un cercle de 150 cm de diàmetre però 
en alguns casos es poden trobar estretors puntuals. 
Hi ha 4 parades de bus situades en andanes amb 
estretors puntuals de pas inferiors a 90 cm.

Les parades situades en vorera comparteixen 
aquest espai amb la circulació dels vianants. 
Segons la Instrucció d’Alcaldia relativa als 
elements urbans de la ciutat de Barcelona les 
voreres han de deixar lliure d’obstacles la meitat 
de la seva amplada. Per tant l’amplada de la vorera 
és un factor a tenir en compte a l’hora de decidir 
quins elements han de configurar la parada de bus.

En voreres d’amplada menor a 480 cm, la 
col·locació d’una marquesina pot suposar 
l’ocupació de més de la meitat de la vorera. A 
la ciutat de Barcelona hi ha 1.279 parades amb 
una o més marquesines. D’aquestes, n’hi ha 334 
situades en voreres d’amplada menor a 480 cm, 
266 de les quals en voreres d’amplada inferior 
a 450 cm. En aquests casos, si no és possible 
ampliar la vorera, la solució pot passar per 
col·locar un pal enlloc de la marquesina.

Els pals amb pantalla són una bona solució per 
a les parades situades en voreres d’amplada 
inferior a 480 cm però cal tenir en compte 
que aquest element també comporta una 
reducció al voltant de 110 cm en l’amplada de 
vorera. Per tant, en voreres d’amplada menor 
a 220 cm la col·locació d’un pal amb pantalla 
pot suposar l’ocupació de més de la meitat de 
la vorera. A la ciutat de Barcelona hi ha 1.021 
parades amb un o més pals, 37 de les quals 
tenen pal amb pantalla i no tenen marquesina. 
D’aquestes, cap d’elles està situada en una vorera 
d’amplada menor a 220 cm. I per tant, totes elles 
garanteixen una amplada de pas correcta.

El pal de parada és una altra opció per a les 
parades situades en voreres estretes però cal 
tenir present que també comporta una reducció 
al voltant de 55-60 cm en l’amplada de la vorera. 
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En aquest cas, cal tenir en compte l’Ordre VIV 
que estableix una amplada mínima de vorera de 
180 cm en la que s’admeten estretaments puntuals 
de 90 cm. Els pals de parada situats en la banda 
de la vorada són una bona solució en voreres 
d’amplada entre 150-200 cm. El problema pot 
aparèixer quan les voreres són inferiors a 150 cm. 
En aquests casos una possible solució és col·locar 
el pal de parada en la banda de la façana.  
En aquesta ubicació el pal es pot ajustar més 
al límit de la vorera ja que no hi ha possibilitat 
d’impacte amb el retrovisor del bus. La ubicació 
del pal en façana suposa una reducció de només 
15-20 cm en l’amplada de la vorera i és una 
solució per voreres d’amplada entre 150-110 cm  
ja que respecta almenys el pas de 90 cm lliure 
d’obstacles. A la ciutat de Barcelona hi ha 1.031 
parades que tenen pal de parada i no tenen 
marquesina. D’aquestes, n’hi ha 197 situades en 
voreres d’amplada menor a 150 cm, 59 de les 
quals tenen el pal situat en la banda de la vorada. 
En aquestes últimes seria convenient col·locar el 
pal en la banda de la façana. Finalment en tota 
la ciutat hi ha 103 parades situades en voreres 
d’amplada inferior a 110 cm. En aquests casos 
l’element mínim necessari per identificar la parada 
probablement reduirà l’amplada lliure d’obstacles 
per sota dels 90 cm. Per tant, les parades situades 
en voreres inferiors a 110 cm suposen un obstacle 
per a l’accessibilitat de la via pública, problema 
que es pot resoldre o bé ampliant la vorera o bé 
reubicant la parada en un tram amb una amplada 
de vorera superior.

Un altre element que apareix sovint en les parades 
situades en vorera és la plataforma. Aquest és 
un element pensat per a facilitar el trànsit entre 
vorera i vehicle de transport tot evitant que la 
resta de vehicles estacionats al llarg de la vorera 
puguin impedir l’aproximació del bus. Solen estar 
constituïdes per diversos mòduls prefabricats 
de formigó (tot i que també n’hi ha de cautxú). 
Cada mòdul disposa d’una tavella metàl·lica o de 
cautxú que resol la transició entre la plataforma i 
la vorera. Com a element dissenyat expressament 
les seves mesures generals són conformes a la 
normativa però poden aparèixer problemes en les 
interseccions entre els mòduls degut a una mala 
col·locació d’aquests sobre la calçada. I també 
poden aparèixer problemes en la transició entre 
plataforma i vorera quan aquesta última no està en 
bon estat. Hi ha 341 parades amb plataforma. En 
262 d’elles s’han detectat discontinuïtats entre 
els mòduls. En 216 d’elles s’han detectat ressalts 
generats per la tavella, i en 253 s’han detectat 
discontinuítats al llarg de la tavella.

La plataforma està dissenyada amb una alçada 
que permet el correcte desplegament de la rampa 
per a cadires de rodes que porten incorporada els 
busos. Quan la parada no disposa de plataforma la 
rampa es desplega sobre la vorera. Per al correcte 
desplegament de la rampa és convenient que 
la vorada tingui una alçada entre 12-15 cm. S’han 
detectat 615 parades ubicades en voreres d’alçada 
inferior a 12 cm, i 281 parades ubicades en voreres 
d’alçada superior a 15 cm. 

CONCLUSIONS BUS
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Habitualment la rampa quan es desplega 
envaeix un metre de vorera. Al final de la rampa 
ha d’haver-hi espai suficient per inscriure un 
cercle de 1,50 m de diàmetre. Per tant, també és 
important per al correcte desplegament de la 
rampa que la vorera tingui una amplada mínima 
de 2,50 m. En tota la ciutat s’han detectat 477 
parades situades en voreres d’amplada inferior 
a 250 cm, 383 de les quals estan situades en 
voreres d’amplada inferior 220 cm.

En l’accés als busos és també important la 
presència d’elements del mobiliari urbà dins de 
l’àmbit de la parada, entés aquest espai com un 
rectangle de 240 cm de profunditat i una longitud 
variable en funció del tipus de bus que s’hi atura. 
Aquest rectangle s’estén al llarg de la vorera 
en sentit contrari a la circulació del bus a partir 
del punt d’aturada del vehicle. S’han detectat 
elements dins de l’àmbit de parada en 2.034 
parades situades en vorera o plataforma única i en 
19 parades situades en andana. En 41 casos, a més, 
hi ha terrasses de bar dins de l’àmbit de parada. 
De tota manera, dins de l’àmbit de parada hi ha 
zones especialment sensibles perquè coincideixen 
amb les portes d’accés als vehicles. A partir de la 
documentació rebuda dels tècnics d’urbanisme es 
desprèn que la primera porta està situada en una 
franja entre 0-140 cm des del punt d’aturada, i la 
segona porta en una franja entre 420-740 cm  
des del punt d’aturada. 

S’han detectat elements dins de l’àmbit de la 
primera porta en 256 parades situades en vorera 
o plataforma única. S’han detectat elements dins 
de l’àmbit de la segona porta en 1.134 parades 
situades en vorera o plataforma única i en 4 
parades situades en andana.
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La presència dels elements de mobiliari urbà 
en l’àmbit de parada interfereix en la mobilitat 
de les persones. El seu disseny, a més, pot portar 
problemes a les persones amb deficiències visuals. 
Per aquest motiu és important que els elements de 
mobiliari urbà específics per a les parades, és a dir 
les marquesines i els pals, no tinguin parts que volin 
més de 15 cm per sota d’una alçada de 220 cm sense 
ser detectables des del terra. En aquest sentit cal dir 
que en totes les marquesines analitzades els bancs 
presenten aquest problema. Un altre element on 
apareix el problema del vol són els pals amb pantalla. 

De les 44 parades amb pal de pantalla, 19 d’elles 
tenen un seient o suport isquiàtic. En tots aquests 
casos, el seient vola més de 15 cm i no és detectable 
des del terra. Pel que fa a les parades amb pals 
normals, 7 d’elles tenen algun element que vola més 
de 15 cm sense ser detectable des del terra.

A la ciutat de Barcelona la continuïtat de façanes 
funciona com una guia per a les persones amb 
discapacitat visual. Aquestes persones, quan 
circulen per la vorera, han de poder localitzar les 
parades de bus. A tal efecte, la disposició d’una 
franja de paviment de textura diferenciada que 
arrenca de la façana o d’un altre encaminament 
i dirigeix fins al pal o a la marquesina és una 
manera d’ajudar-los a identificar la ubicació de 
les parades. En tota la ciutat, de les 2.348 parades 
situades en vorera, n’hi ha 1.400 que disposen 
d’encaminament. D’aquestes, 1.390 parades tenen 
l’encaminament en forma de paviment estriat però 
en 10 parades persisteix encara l’antiga franja de 
cautxú superposada al paviment de la vorera i a la 
plataforma que pot provocar ensopegades. En 948 
parades no hi ha cap mena d’encaminament.

En les parades situades en andana la situació és 
diferent. Les andanes de bus són zones de l’espai 
públic diferenciades de les voreres. Un cop s’hi 
accedeix l’important és encaminar les persones 
al llarg de l’andana fins a la marquesina. Aquest 
encaminament es pot dur a terme mitjançant un 
paviment de textura diferenciada o mitjançant 
un element guia com pot ser un sòcol. De les 30 
parades de bus situades en andanes, en 10 d’elles 
hi ha un sòcol que funciona com a element guia. 
En les altres 20 no hi ha cap element ni franja de 
textura diferenciada que faci aquesta funció.

Les persones invidents han de poder accedir també 
a la informació que les parades donen als seus 
usuaris. En aquest sentit hi ha un sistema que 
permet als seus usuaris obtenir acústicament la 
informació que emeten les pantalles lluminoses 
de les parades. 423 parades disposen d’aquest 
sistema, però només en 350 d’elles el sistema 
funcionava correctament durant les presa de dades 
efectuada per al Pla de Parades.

CONCLUSIONS BUS
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METRO
L’enorme complexitat de totes les instal·lacions 
que configuren la xarxa de metro fa necessari 
destriar amb determinació aquells espais 
absolutament imprescindibles a l’hora de garantir 
la correcta accessibilitat a cada estació de cada 
línia i en qualsevol dels dos sentits de circulació 
dels combois. El criteri ha estat estudiar en cada 
estació un únic recorregut que uneixi la via 
pública amb els vagons de metro. El recorregut 
analitzat connecta com a mínim un accés amb un 
vestíbul, i aquest vestíbul amb una andana central 
o dues andanes laterals. En les estacions on hi 
arriben diverses línies de metro s’han analitzat els 
recorreguts necessaris per arribar des de la via 
pública a les andanes de qualsevol de les línies de 
metro que hi arriben, però no s’han estudiat les 
connexions subterrànies entre línies diferents.

Tots els recorreguts tenen 3 etapes: andana, 
vestíbul i accés. En la gran majoria d’estacions hi 
ha desnivell entre andana i vestíbul, i també entre 
vestíbul i accés. Degut a l’existència habitual dels 
desnivells esmentats l’anàlisi de l’andana inclou 
aquest espai immediat al comboi així com els 
elements (passadissos, escales, rampes i ascensors) 
que intervenen en la circulació fins al vestíbul. 
Pel mateix motiu i de manera simètrica, l’anàlisi 
de l’accés inclou la boca d’entrada des de la via 
pública i tots els elements (escales, ascensors, ...) 
que permeten accedir al vestíbul. Exhaurits els 
desnivells en l’estudi d’andana i accés, l’anàlisi 
del vestíbul es circumscriu estrictament a l’espai 
clarament delimitat i habitualment sense desnivells 
on es troben els torns d’accés, les màquines 
expenedores i altres elements d’informació.

  ACCESSOS

A l’inici del recorregut hi ha els accessos a l’estació. 
Les estacions solen tenir diferents accessos. En les 
estacions adaptades (140/154) s’ha estudiat almenys 
un dels accessos adaptats. En la resta d’estacions 
(14/154) s’ha triat un dels accessos no adaptats.

El criteri general ha estat estudiar un sol accés 
per estació però cal tenir en compte que algunes 
estacions (9/154) tenen accessos independents 
per a cada andana. En aquests casos s’han 
estudiat 2 accessos, 1 per a cada andana.

És important que en els accessos adaptats el 
tótem de senyalització inclogui també el símbol 
internacional d’accessibilitat (SIA) per tal que  
les persones amb problemes de mobilitat vegin  
a distància quin és l’accés adequat per a ells  
i no hagin de fer desplaçaments en va. 

De les 140 estacions adaptades n’hi ha 119 que 
tenen l’accés adaptat ben senyalitzat i n’hi ha 
5 que tenen 2 accessos adaptats a vestíbuls 
independents però només 1 dels 2 accessos està 
ben senyalitzat. Hi ha 16 estacions adaptades  
que no tenen SIA en el totem de senyalitzatzació 
de l’accés.

Pel que fa a la manera d’accedir al vestíbul de 
les 140 estacions adaptades, en 13 casos s’hi pot 
accedir a peu pla, en 7 casos s’hi pot accedir 
mitjançant una rampa i en 130 mitjançant un 
ascensor.

S’han estudiat les

154 
estacions de la xarxa de 
Metro, 140 de les quals 

estan adaptades. SENYALITZACIÓ

119 

5

16

140
ESTACIONS  
ADAPTADES
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De les 13 estacions a les que s’accedeix a peu 
pla, en 1 d’elles l’accés està senyalitzat amb un 
encaminament per a invidents, i en 5 d’elles 
s’hi pot accedir utilitzant la façana com a guia. 
La resta de casos no són localitzables per a 
persones invidents.

De les 7 estacions a les que s’accedeix mitjançant 
una rampa, en 1 d’elles s’hi pot accedir utilitzant 
la façana com a guia. La resta de casos no són 
localitzables per a persones invidents.

De les 130 estacions a les que s’accedeix 
mitjançant un ascensor, en 2 d’elles l’accés 
està senyalitzat amb un encaminament per a 
invidents, i en 3 d’elles s’hi pot accedir utilitzant 
la façana com a guia. La resta de casos no són 
localitzables per a persones invidents.

En les estacions en que hi ha desnivell entre 
accés i vestíbul les solucions per salvar el 
desnivell poden ser diverses: rampa, escala  
o ascensor.

  En 6 estacions s’hi poden trobar rampes, 
totes de pendent correcte. En 3 casos les 
rampes tenen un pendent inferior al 6 %.  
En 3 casos més el pendent està entre 6-10 %. 
En aquests casos la normativa demana que hi 
hagi passamans als 2 costats. En 2 casos això 
es compleix, però en 1 estació la rampa no té 
passamans.

  En 139 estacions es poden trobar escales 
entre accés i vestíbul. En 47 casos les escales 
tenen més de 12 esglaons per tram. En 2 
casos tenen menys de 3 esglaons per tram. 
En 11 casos l’estesa té menys de 30 cm. En 
48 casos l’alçada té més de 16 cm. Totes les 
escales tenen passamans, però en 1 d’elles 
només n’hi ha en un costat.

  Pel que fa als ascensors, és important que en 
tots els nivells al davant de la porta s’hi pugui 
inscriure un cercle de 1,50 m de diàmetre. En 
les 130 estacions que tenen ascensor aquesta 
mesura es compleix per norma general. 
Només en 2 casos no s’hi pot inscriure un 
cercle, i en les 2 ocasions és en el nivell del 
vestíbul. Un altre exigència important per als 
ascensors és que la cabina tingui les mesures 
mínimes que exigeix la normativa. Només en 
4 casos això no es compleix.

CONCLUSIONS METRO
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    VESTÍBULS

Per norma general, en cada estació s’ha estudiat 
un vestíbul, en les estacions adaptades el vestíbul 
adaptat.

  La major part de les estacions adaptades 
disposen de torns automàtics, però en 5 
d’elles l’accés adaptat es fa a través d’una 
portella per a la que cal la intervenció d’un 
empleat del metro.

  També és important en els vestíbuls que 
les màquines expenedores estiguin ben 
dissenyades. En 153 estacions les màquines 
tenen replicador de títols. En 138 dels casos 
l’indicador acústic per a la localització de les 
màquines funciona.

  És important per a l’orientació de les 
persones amb problemes visuals que els 
vestíbuls disposin de franges de textura 
diferenciada que ajudin a l’encaminament fins 
als principals elements (torn d’accés adaptat, 
màquines expenedores). Hi ha 11 estacions 
que no disposen de sistema d’encaminament 
d’invidents correcte en el vestíbul.

  També és important que el rètol lluminós 
d’informació sigui ben visible des de la part 
exterior dels torns d’accés. Aquesta situació es 
dóna en 150 estacions.

   ANDANES

En les estacions en que hi ha desnivell entre 
vestíbul i andana les solucions per salvar el 
desnivell poden ser diverses: rampa, escala  
o ascensor.

  En 5 estacions s’hi poden trobar rampes, totes 
de pendent correcte. En 2 casos les rampes 
tenen un pendent inferior al 6 %. En 3 casos 
més el pendent està entre 6-10 %. En aquests 
casos la normativa demana que hi hagi 
passamans als dos costats. En 2 casos això es 
compleix, però en 1 estació la rampa només té 
passamans en un costat.

  En 136 estacions es poden trobar escales 
entre vestíbul i andana. En 64 casos les escales 
tenen més de 12 esglaons per tram. En 3 casos 
tenen menys de 3 esglaons per tram. En 19 
casos l’estesa té menys de 30 cm. En 63 casos 
l’alçada té més de 16 cm. Totes les escales 
tenen passamans als dos costats.

  Pel que fa als ascensors, és important que en 
tots els nivells al davant de la porta s’hi pugui 
inscriure un cercle de 1,50 m de diàmetre. 
Només en 2 casos no s’hi pot inscriure un 
cercle, i en les 2 ocasions és en el nivell del 
vestíbul. Un altre exigència important per als 
ascensors és que la cabina tingui les mesures 
mínimes que exigeix la normativa. Només  
en 2 casos això no es compleix.

 L’andana és aquella part de l’estació dissenyada 
per accedir o sortir del comboi. Tradicionalment, 
el pas del vagó a l’andana solia tenir un desnivell. 
Actualment hi ha implementades diverses 
mesures que permeten reduir aquest desnivell  
i fer accessible el pas de vagó a andana.

136
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64 
ESCALES >12  

ESGLAONS/TRAM

19 
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3 
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Hi ha 143 estacions on les andanes disposen de 
mesures per anivellar-se amb algun dels vagons 
del comboi. Per aconseguir aquest anivellament 
hi ha tres tipus de solució. La més freqüent 
consisteix en que tota l’andana estigui a nivell 
amb els vagons. Aquesta solució és present en 
89 estacions. Una altra solució possible és elevar 
només un tram de l’andana que coincideix amb 
les portes del primer vagó. Aquesta solució es 
troba en 2 estacions. I finalment hi ha una tercera 
solució que consisteix en col·locar una rampa 
metàl·lica en la zona del primer vagó que no 
cobreix tota l’amplada de l’andana. Aquesta 
solució més senzilla es troba en 54 estacions.  
La suma d’aquestes estacions no coincideix amb 
la suma total d’estacions ja que hi ha casos en 
que dins d’una mateixa estació hi ha una andanda 
on s’implementa una solució i en l’altra andana 
s’implementa una solució diferent.

  Per a les persones amb discapacitat visual és 
important que hi hagi una franja de paviment 
amb textura estriada i color diferenciat 
per orientar-los en el seu recorregut al llarg 
de l’andana. Hi ha 13 estacions on alguna de 
les andanes o les dues andanes no tenen 
encaminament d’invidents. En 39 estacions 
el color de l’encaminament d’alguna de les 
andanes no està contrastat amb la resta del 
paviment. També és important que les andanes 
disposin d’una franja de risc amb textura de 
botons i color groc per alertar a tots els usuaris 
de la proximitat a la peça de vora de l’andana. 
Només en 2 estacions hi ha franja de risc.

  Pel que fa al mobiliari de les andanes en cap 
de les estacions els bancs tenen recolzabraços. 
Els elements del mobiliari poden causar 
problemes a persones amb discapacitat 
visual si tenen alguna part que voli més de 
15 cm sense ser detectable des del terra. En 
56 estacions els bancs volen més de 15 cm. Hi 
ha 112 estacions més amb elements que volen 
més de 15 cm per sota de 220 cm.

  Pel que fa a la informació posada a disposició 
dels usuaris, en totes les estacions hi ha un 
panell informatiu/ajuda, però només en 3 
casos està senyalitzat amb encaminament 
d’invidents. Es pot concloure doncs que en  
la gran majoria d’estacions els invidents  
no tenen indicacions per poder localitzar  
el sistema d’ajuda de les andanes.

CONCLUSIONS
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TRAM
S’han estudiat totes les parades del TRAM 
situades a l’interior del terme municipal de 
Barcelona. Les parades analitzades pertanyen 
als dos ramals de Trambaix i Trambesòs. En total 
són 26 parades. La particularitat d’aquest mitjà 
de transport és l’homogeneïtat de les seves 
parades. Generalment es tracta de 2 andanes 
laterals situades a banda i banda de les vies per on 
circulen els tramvies. Aquest format és la solució 
en 22 casos. Els altres 4 casos són parades amb 
andana central. La major part de les parades es 
troben al nivell de via pública, però en 3 casos 
(Besòs, Sant Martí de Provençals i Espronceda) 
són soterrades. Aquestes últimes representen una 
excepció a l’homogeneïtat de solucions abans 
esmentada, sobretot pel que fa als accessos.

Normalment, en les parades situades a la via 
pública les andanes solen estar lleugerament 
elevades respecte a la vorera. En aquests casos, i 
també en les 3 parades soterrades, trobem rampes 
per accedir a les andanes. Aquesta és la solució en 
40 andanes de 21 parades diferents. Per contra, hi 
ha 9 andanes de 5 parades diferents a les que s’hi 
pot accedir a peu pla.

De les 40 andanes que tenen rampa, en 29 
andanes pertanyents a 15 parades el pendent  
és inferior al 6 %. En 11 andanes pertanyents a  
6 parades el pendent és igual o superior al 6 %.  
De les 29 andanes amb rampes de pendent 
inferior al 6 %, n’hi ha 21 que disposen de 
passamans, i 8 que no en tenen. 

La normativa només demana la col·locació de 
passamans en rampes a partir d’un pendent 
del 6 % però de les 11 andanes amb rampes de 
pendent igual o superior al 6 % només en 3 casos 
hi ha passamans. Hi ha 8 andanes amb rampes de 
pendent igual o superior al 6 % que no disposen 
de passamans. Cal esmentar també que en la 
major part dels casos en que les rampes disposen 
de passamans aquests es troben només en un dels 
costats, l’oposat a les vies del tramvia.

Com ja s’ha comentat abans, el disseny de les 
andanes és molt homogeni en tota la xarxa. El 
paviment de les andanes inclou elements per 
facilitar la circulació dels usuaris al llarg de l’andana. 

  Totes les andanes analitzades disposen d’una 
franja de paviment de textura estriada. 
Aquesta textura serveix per ajudar a 
l’orientació de les persones amb discapacitat 
visual. Cal dir, però, que en les andanes del 
Tram aquesta franja de paviment de textura 
estriada està col·locada a tocar de la peça 
de vora de manera que fa també funcions 
de franja de risc, és a dir, d’aquella franja de 
paviment de textura diferenciada que alerta 
als usuaris quan circulen massa a prop de 
les vies. El paviment estriat no és el propi 
d’aquesta funció (hauria de ser un paviment 
amb textura de botons i color groc) però totes 
les andanes del Tram estan dissenyades amb 
aquesta característica que implica l’aparent 
superposició de funcions en la franja de 
paviment de textura estriada.
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  Un altre element integrat en el paviment, 
i que es troba en totes les andanes, és la 
senyalització amb el símbol internacional 
d’accessibilitat d’aquella zona de l’andana a 
través de la qual les persones amb problemes 
de mobilitat poden accedir còmodament a 
l’interior del tramvia.

Més enllà d’utilitzar el paviment per incloure 
elements que orientin a les persones en la seva 
circulació al llarg de l’andana, és important 
que aquest paviment es trobi en bon estat de 
manteniment sense ressalts ni desperfectes que 
puguin provocar ensopegades. Així és en termes 
generals, però hi ha 3 parades en les quals una de 
les andanes té alguna part del paviment en mal 
estat. I en una altra parada, les 2 andanes tenen el 
paviment en mal estat. Un altre element que pot 
provocar ensopegades són les reixes metàl·liques 
que a vegades es troben en les voreres de la 
via pública. Afortunadament no és el cas de les 
andanes de la xarxa de Tram ja que no se n’han 
trobat en cap ocasió.

A més de garantir una bona superfície per a la 
circulació de les persones, també cal procurar que 
les andanes no tinguin elements que entorpeixin 
la circulació. Només en 1 parada (Alfons el 
Magnànim) s’han trobat elements, en totes 2 
andanes, que provoquen estretors de pas inferiors 
a 90 cm. En tota la resta de la xarxa la circulació al 
llarg de les andanes està lliure d’obstacles.

  En totes les andanes situades al nivell de la 
via pública, és a dir en la majoria de parades, 
hi ha una marquesina que conté una sèrie 
d’elements. Són 23 parades en les que les 
marquesines disposen de bancs. En 22 parades 
el banc està a una alçada correcta, i només en 1 
parada no és així.

En les 3 parades soterrades també hi ha bancs 
al llarg de l’andana que estan recolzats a la pert. 
En aquestes 3 parades soterrades també hi ha 
suports isquiàtics recolzats a la paret. En 2 de les 
parades soterrades també hi ha suports isquiàtics 
recolzats a la paret. En les 23 parades situades al 
nivell de la via pública no hi ha suports isquiàtics.

  Un altre element present en totes les 
marquesines són les màquines expenedores. 
En tots els casos analitzats les màquines 
expenedores tenen els elements interactius 
a una alçada correcta entre 80-140 cm, i en 
totes elles el receptacle d’expedició està 
a una alçada també correcta entre 40-
120 cm. El que no tenen aquestes màquines 
expenedores és el replicador de títols que sí 
es pot trobar en la majoria de les màquines 
expenedores que hi ha al Metro. La ubicació 
d’aquestes màquines no está senyalitzada 
amb una franja de paviment estriat per 
orientar a les persones invidents, però cal dir 
que totes elles sí disposen del mecanisme que 
emet un senyal acústic de localització quan 
l’usuari així ho requereix.

CONCLUSIONS TRAM
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  En totes les marquesines trobem també el 
mateix tipus d’informació. Totes tenen indicat 
el nom de la parada, amb una tipografia 
correcta i amb contrast de color entre lletra 
i fons. En totes les marquesines s’indiquen 
també les línies de Tram que s’hi aturen.  
A més de la informació acústica hi ha pantalles 
o rètols lluminosos que emeten informació 
visual que es va actualitzant sobre els vehicles 
que s’aproximen i la seva destinació final, però 
aquestes pantalles no tenen implementat 
cap sistema acústic per a transmetre aquesta 
informació a les persones invidents.

Pel que fa a les 3 estacions soterrades aquestes 
presenten unes característiques pròpies que fa 
necessari un comentari a part. En els 3 casos 
l’esquema és similar: els accessos es troben 
sempre al costat de l’andana on s’aturen els 
tramvies que van en direcció Badalona/Sant Adrià. 

A l’altra andana s’hi arriba creuant les vies per 2 
passos a nivell degudament senyalitzats i situats 
als extrems de les andanes. Per baixar a les vies 
des del nivell de l’andana hi ha guals de vianants 
correctes. En cada una de les 3 estacions hi ha 
2 accessos: 1 accés adaptat i 1 accés mitjançant 
escales. En l’estació de Besòs l’accés adaptat es 
fa a través del metro de manera que s’aprofita 
l’ascensor de l’estació de Besòs de la línia 4. Des 
del vestíbul del metro hi ha una rampa amb un 
pendent del 10 % i passamans als 2 costats que 
permet accedir al nivell de l’andana. En les altres 2 
estacions (Sant Martí de Provençals i Espronceda) 
l’accés adaptat es fa través de rampes que baixen 
des de la vorera de la Gran Via fins al nivell de 
l’andana. Són rampes de diversos trams, sempre 
de pendent inferior al 10 %. Els trams de major 
longitud tenen un pendent màxim del 8 %.  
Alguns trams tenen passamans als 2 costats però 
en algun cas només hi ha passamans a 1 costat. 
En l’estació de Sant Martí de Provençals hi ha un 
tram de rampa que ha de forçar el seu pendent 
per poder passar per sota de la llosa de formigó 
de la vorera. Tot i aquest esforç, en aquest punt el 
sostre està a una alçada de 1,95 m, i això pot ser 
un perill per a persones amb discapacitat visual. 
Pel que fa al paviment de les andanes en aquestes 
estacions trobem el mateix sistema que a la resta 
de la xarxa, amb la franja de paviment estriat per 
a invidents a tocar de la peça de vora. Finalment, 
el mobiliari de les andanes és també similar: hi ha 
bancs i suports isquiàtics. Però a diferència de la 
resta d’estacions situades a l’exterior, en aquestes 
estacions soterrades no hi ha marquesina a 
l’andana, i les màquines expenedores, juntament 
amb la informació gràfica, es troben en els 
accessos des del carrer o el metro. Les màquines 
expenedores tenen les mateixes característiques 
que les de la resta de la xarxa.

3 
ESTACIONS 

SOTERRADES

23 
NIVELL DE VIA 
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FERROCARRILS DE LA GENERALITAT

Per a l’estudi de les estacions de la xarxa de 
Ferrocarrils de la Generalitat que es troben dins 
del terme municipal de Barcelona s’ha aplicat el 
mateix mètode que en l’anàlisi de les estacions 
de metro amb algunes variacions degudes a 
les característiques pròpies d’aquesta xarxa de 
transport. Per exemple s’ha tingut en compte 
l’existència d’estacions terme (Plaça Catalunya i 
Plaça Espanya) així com l’existència d’estacions 
descobertes (Baixador de Vallvidrera i Les 
Planes). Tot i així, el criteri general de dividir les 
estacions en tres àmbits principals (accés, vestíbul 
i andanes) es manté.

  ACCESSOS

Per norma general, en cada estació s’ha analitzat 
un sol accés: l’accés principal i/o adaptat.  
En cap dels accessos adaptats estudiats hi ha 
una senyalització visible des de lluny amb el SIA 
(símbol internacional d’accessibilitat).

Pel que fa a la manera d’accedir al vestíbul, en 2 
estacions s’hi pot accedir a peu pla, en 5 estacions 
s’hi pot accedir mitjançant una rampa, en 15 
estacions a través d’una escala i en 12 mitjançant 
un ascensor.

Pel que fa a l’estudi detallat d’aquests elements 
presents en el recorregut des de l’accés al vestíbul, 
trobem les següents característiques. 

  De les 5 rampes analitzades 1 (Les Planes) 
té un pendent incorrecte (16 %) i només té 
passamans a un costat. De la resta, 1 (Sarrià) té 
un pendent inferior al 6 %, i 3 tenen un pendent 
entre 6-10 %. Aquestes 4 rampes tenes 
passamans als dos costats.

  De les escales analitzades en 15 estacions 
diferents, en 1 cas (Plaça Catalunya) hi ha 
algun punt amb una alçada inferior a 220 cm. 
En 6 estacions les escales tenen més de 12 
esglaons per tram. En 3 estacions tenen 
menys de 3 esglaons per tram. En 2 casos (Av. 
Tibidabo i Peu del Funicular) l’estesa té menys 
de 30 cm. En 3 estacions l’alçada té més de 
16 cm. En 1 cas l’escala no té passamans (Peu 
del Funicular). De les 14 estacions que tenen 
passamans, 13 en tenen als 2 costats, però en 1 
d’elles (Les Planes) només n’hi ha en un costat.

  Pel que fa als ascensors, en tots els casos es 
pot inscriure un cercle de 1,50m al davant de 
les portes. En 10 estacions la cabina té mesures 
interiors correctes segons la normativa. En 2 
estacions (Provença i Muntaner) són inferiors 
per poc a les que requereix la normativa.

    VESTÍBULS

  Per norma general, en cada estació s’ha 
estudiat un vestíbul. En els vestíbuls de totes 
les estacions la bateria de torns disposa d’un 
torn adaptat.
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  En totes les estacions hi ha màquines 
expenedores. Sempre hi ha el mateix disseny 
de màquina i és un disseny correcte: els 
elements interactius i el receptacle d’expedició 
estan a una alçada correcta. Totes les 
màquines disposen de replicador de títols. 
En 17 estacions s’ha pogut comprovar que el 
localitzador acústic per a invidents funciona.

  Els vestíbuls de 17 estacions disposen de 
franges de paviment estriat per a l’orientació 
de les persones invidents.

SOS   En els vestíbuls de 16 estacions hi ha panell 
SOS/ajuda.

   ANDANES

  Pel que fa a la comunicació entre vestíbul i 
andana, en 18 estacions es fa mitjançant una 
rampa. En 17 d’aquestes estacions la rampa té 
un pendent inferior al 6 %. Hi ha 2 estacions que 
tenen rampes amb un pendent entre 6-10 %. En 
els 2 casos les rampes tenen passamans, però 
només 1 (Pàdua) en té als dos costats. 

  En 12 estacions la comunicació entre andana 
i vestíbul es fa mitjançant escales. S’han 
analitzat les escales d’aquestes 12 estacions. En 
6 estacions hi ha algun punt de l’escala amb 
una alçada inferior a 220 cm. En 11 estacions 
les escales tenen més de 12 esglaons per 
tram. Cap estació té una escala amb menys 
de 3 esglaons per tram. En 5 casos l’estesa té 
menys de 30 cm. En 7 estacions l’alçada té més 
de 16 cm. Totes les escales tenen passamans 
però en 2 estacions hi ha escales amb passamà 
només a un costat.

  Hi ha 15 estacions que tenen ascensor entre 
andana i vestíbul. En tots els casos es pot 
inscriure un cercle de 1,50m al davant de 
les portes. En 13 estacions les cabines tenen 
mesures interiors correctes. En 2 estacions 
(Provença i Muntaner) són inferiors per poc a 
les que requereix la normativa.

   També s’han analitzat els passadissos 
entre vestíbul i andana per on circulen els 
usuaris d’aquesta xarxa de transport. En 11 
estacions s’ha detectat que en algun punt dels 
passadissos l’alçada és inferior a 220 cm.

  En 16 estacions, al llarg de l’andana, hi ha una 
franja de paviment amb textura diferenciada 
que serveix de guia a les persones invidents.

Aquest mateix paviment amb textura 
diferenciada és el que s’utilitza per indicar 
les zones d’accés preferent per a persones 
amb discapacitat. Així doncs, a diferència del 
metro, en els Ferrocarrils de la Generalitat no 
se sòl utilitzar la senyalització amb el símbol 
internacional d’accessibilitat. Aquest símbol 
només es visible en les andanes de 2 estacions.

  També és convenient que les andanes disposin 
d’una franja de risc per alertar als usuaris quan 
circulen massa a prop de les vies. Aquesta 
franja de risc no està present en cap de les 
estacions analitzades

  Pel que fa al mobiliari de les andanes, en 17 
estacions hi ha bancs. En 16 de les estacions 
aquests bancs volen més de 15 cm sense ser 
detectables des del terra. En cap cas els bancs 
tenen recolzabraços.

17 17 16 

17
ESTACIONS 
AMB BANCS

SOS

CAP BANC TÉ RECOLZABRAÇOS

16
BANCS AMB 
VOL >15 CM

1
BANCS AMB 
VOL <15 CM
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En l’estudi de les estacions de tren, s’ha procedit 
de la mateixa manera que s’ha fet amb les xarxes 
de Metro i de Ferrocarrils de la Generalitat, és a 
dir, dividint les estacions en 3 àmbits d’estudi: 
accessos, vestíbuls i andanes. En el cas de Renfe/
Adif s’ha parat especial atenció als elements 
propis d’aquesta xarxa de transport, com ara les 
taquilles per a la venda de bitllets, les oficines 
d’atenció a l’usuari i els serveis higiènics que hi ha 
en algunes estacions.

Tal i com ha quedat explicat en el punt 2.3 Criteris 
establerts, en les reunions prèvies es va decidir 
deixar fora d’aquest estudi l’estació de Sants. Així, 
les estacions finalment estudiades són 9.

  ACCESSOS

El criteri en les 9 estacions estudiades ha estat 
d’analitzar un sol accés per estació. En cap dels 
accesos a les 9 estacions hi ha una senyalització 
visible des de lluny amb el SIA (símbol 
internacional d’accessibilitat). I pel que fa a la 
localització dels accessos per part dels invidents 
no hi ha mesures implementades amb aquesta fi 
però en algunes estacions els accessos es poden 
localitzar utilitzant la continuïtat de façanes com a 
element guia.

Pel que fa a la manera d’accedir al vestíbul en 3 
casos s’hi pot accedir a peu pla, en 1 cas s’hi pot 
accedir mitjançant rampa i escala, en 4 casos 
mitjançant escala i ascensor, i en 1 cas mitjançant 
rampa, escala i ascensor.

  Un altre element pensat per a l’espera dels 
usuaris són els suports isquiàtics. Aquest 
element és present en 8 estacions.

  Altres elements que es poden trobar en les 
andanes són els rètols de senyalització i 
les pantalles d’informació. En alguns casos 
aquests elements estan situats per sota d’una 
alçada de 220 cm. És el cas de 16 estacions.

SOS   I finalment, en les andanes de totes les 
estacions hi ha també el panell SOS/ajuda. 
El disseny d’aquest objecte és correcte ja 
que té els elements interactius a una alçada 
entre 80-140 cm. En totes les andanes hi ha 
també un monitor amb informació que es va 
actualitzant. Aquesta informació, però, no sòl 
estar disponible per a persones invidents ja 
que només en 1 estació el monitor dóna també 
informació de veu.

9
UNIVERS

1 3 

4 1

RENFE / ADIFCONCLUSIONS

RENFE/ADIF



31Pla de parades

Pel que fa a l’estudi detallat dels elements 
presents en el recorregut des de l’accés al 
vestíbul, trobem les següents característiques. 

  De les 2 rampes analitzades, 1 d’elles (Estació 
de França) té un pendent incorrecte (11,75 %) 
per a una longitud de 4 m, i només té 
passamans a un costat. L’altra estació amb 
rampa (Sagrera) té un pendent del 8 % per 
a una longitud de 15 m, i passamans als dos 
costats. El pendent d’aquesta última rampa 
és correcte segons el Codi d’accessibilitat 
de Catalunya però incorrecte segons el Codi 
Tècnic DB-SUA.

  Les 6 escales estudiades tenen una alçada de 
pas correcta superior a 220 cm. En 5 d’elles 
hi ha algun tram amb més de 12 graons. En 
6 d’elles hi ha algun tram amb menys de 3 
graons. En 1 de les estacions l’estesa té menys 
de 30 cm. En 2 d’elles l’alçada fa més de 16 cm. 
En 1 de les escales no hi ha passamans. En les 
altres 5 hi ha passamans als dos costats.

  Pel que fa als 5 ascensors analitzats en tots 
els casos es pot inscriure un cercle de 1,50 m 
al davant de les portes. En tots els casos la 
cabina té mesures interiors correctes segons el 
que determina la normativa.

    VESTÍBULS

En l’estació de França no hi ha torns ja que l’accés 
es fa directament a peu pla des del vestíbul i és 
després a les andanes on es troben els validadors 
de títols de transport. 

  En les altres 8 estacions l’accés a les andanes 
es fa a travès de torns, i en totes elles hi 
ha algun torn adaptat. És important que 
la ubicació dels torns adaptats estigui 
senyalitzada mitjançant un encaminament per 
a persones invidents, però només ho trobem 
en 4 casos de 8 possibles.

  En tots els vestíbuls hi ha màquines 
expenedores. Cap d’elles té replicador de 
títols de transport ni sistema de localització 
mitjançant dispositiu acústic, elements tots 
dos molt útils de cara a la facilitar-ne l’ús a 
persones amb discapacitat visual.

  En 5 estacions hi ha taquilles per a la venda 
de bitllets. Només en 1 estació el mostrador té 
una part a una alçada entre 0,70-0,85 m. En les 
altres 4 les taquilles no estan adaptades.

  Pel que fa a les oficines d’atenció a l’usuari, se’n 
troben en 2 estacions. En totes 2 el mostrador 
d’atenció al públic té una alçada correcta i 
permet l’aproximació d’una cadira de rodes.

  Pel que fa als serveis higiènics, se’n troben 
en 2 estacions (Passeig de Gràcia i Sant 
Andreu Arenal). A l’estació de Passeig de 
Gràcia els serveis higiènics disposen de cabina 
adaptada però és incorrecta. La cabina no està 
senyalitzada amb el símbol SIA. La porta té una 
amplada inferior a 80 cm i obre endins. A més les 
dimensions dels serveis higiènics no permeten 
inscriure un cercle de 1,50 m de diàmetre a 
ambdós costats de la porta. A l’estació de Sant 
Andreu Arenal la cabina és més correcta ja que 
la porta té una amplada de 80 cm i obre enfora, 
i a més les dimensions dels serveis sí permeten 
inscriure un cercle de 1,50 m de diàmetre a 
ambdós costats de la porta. La cabina, però, 
no està senyalitzada amb el símbol SIA.

2
ESTACIONS

PASSEIG DE GRÀCIA SANT ANDREU ARENAL

Porta >80 cm que  
obre enfora

Dimensions >1,5 diàmetre als 
dos costats de la porta

Senyalització SIA

8% 11,75% 

PASSAMANS ALS DOS COSTATS 1 PASSAMÀ

Codi d’accessibilitat  
de Catalunya

Codi Tècnic DB-SUA
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  ANDANES

En els recorreguts entre vestíbul i andanes sol 
haver-hi un desnivell. L’element més comú per 
salvar aquest desnivell són les escales que són 
presents en 8 estacions. 

  En totes elles es compleix amb l’alçada de 
pas mínima de 220 cm en tot el recorregut 
de l’escala. En 5 estacions hi ha alguna escala 
amb trams de més de 12 graons. En 1 estació 
hi ha algun tram amb menys de 3 graons. En 
2 estacions l’estesa dels graons fa menys de 
30 cm. En 5 estacions l’alçada dels graons fa 
més de 16 cm. En tots els casos les escales 
tenen passamans, però en 2 estacions (Sant 
Andreu Comtal i Sant Andreu Arenal) en algun 
dels diferents trams d’escala hi ha passamans 
només en un costat.

  Pel que fa als ascensors, en trobem en 6 
estacions. En tots els casos es pot inscriure 
un cercle de 1,50 m de diàmetre al davant de 
les portes. En tots els casos la cabines té unes 
dimensions interiors correctes segons el que 
requereix la normativa.

  En una de les estacions (Arc de Triomf) 
trobem una rampa en el recorregut entre 
vestíbul i andana. La rampa té un pendent 
correcte del 7  % per a una longitud de 4 m, 
però no té passamans.

  Com s’ha comentat en l’anàlisi de les estacions 
de metro és important que l’andana disposi 
de mesures per permetre un accés sense 
desnivell a l’interior del tren. En aquest sentit, 
en 2 estacions (Passeig de Gràcia i Plaça 
Catalunya) l’andana i el tren estan a nivell  
en alguns accessos al comboi.

  També s’ha vist anteriorment la conveniència 
de que les andanes disposin d’una franja de 
paviment amb textura i colors diferenciats 
per ajudar a l’orientació de les persones amb 
discapacitat visual. En aquest sentit cap de 
les estacions disposa d’encaminament correcte 
al llarg de l’andana. Només en 1 estació (Clot-
Aragó) hi ha un encaminament que condueix 
fins a l’arrencada de l’andana, però no va 
més enllà. A Catalunya i a Sagrera hi ha una 
franja de risc que té la textura i el color que 
normalment s’associen a l’encaminament per 
a invidents però està enganxada a la peça de 
vora i per això s’entèn que fa funcions més 
pròpies de la franja de risc. Aquest és un cas 
similar al que succeeix en les andanes del 
Tram. En total són 3 les estacions de Renfe/
Adif que disposen de franja de risc en l’andana.

RENFE / ADIFCONCLUSIONS

136
ESCALES

64 
ESCALES >12  

ESGLAONS/TRAM

19 
ESTESA <30 cm

3 
ESCALES <3 

ESGLAONS/TRAM

63 
ALÇADA >16 cm

2
ESTACIONS 

A NIVELL
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  En les 9 estacions estudiades les andanes 
disposen de bancs. En 3 d’elles els bancs 
tenen un vol de més de 15 cm sense ser 
detectables des del terra. En cap d’elles 
els bancs tenen recolzabraços. En 1 estació 
(Passeig de Gràcia) hi ha suports isquiàtics 
al llarg de l’andana. I en altres 5 estacions hi 
ha elements de mobiliari amb parts que volen 
més de 15 cm per sota de 220 cm d’alçada  
i no són detectables des del terra.

  Pel que fa a la informació posada a disposició 
dels usuaris en 7 estacions l’andana disposa de 
panell informatiu. En 2 no n’hi ha (Estació de 
França, Sant Andreu Comtal). Torre Baró en té 
en una andana i en l’altra no. En cap cas no s’hi 
indiquen els recorreguts adaptats.

SOS   4 estacions tenen panell SOS, però en cap 
d’elles està senyalitzada la seva ubicació amb 
una franja de paviment de textura diferenciada. 
Totes les estacions excepte 1 (Torre Baró) 
disposen de rètol lluminós en l’andana.

  També s’ha analitzat l’estat del paviment de 
les andanes. En la major part de les estacions 
està en bon estat. Només en Sant Andreu 
Comtal el paviment de les andanes presenta 
mal estat de conservació. I en Arc de Triomf, 
una de les andanes presenta discontinuïtats  
en el paviment.

  Finalment, a l’estació de França els serveis 
higiènics es troben a les andanes i disposen 
de cabina adaptada. La cabina és correcta. La 
porta té una amplada de 80 cm i obre enfora. 
Està senyalitzada amb el símbol SIA. Les 
dimensions dels serveis higiènics permeten 
inscriure un cercle de 1,50 m de diàmetre lliure 
d’obstacles a ambdós costats de la porta 
però no té pestell i el mirall està a una alçada 
incorrecta.

1
ESTACIÓ DE  

FRANCIA

Porta >80 cm 

Porta que obre enfora

Dimensions >1,5 diàmetre 
als dos costats de la porta

Senyalització SIA

Pestell

Alçada del mirall

PANELL 
INFORMATIU

2

7 
1

9
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A
ACCÉS: Espai destinat a comunicar la via pública 
amb el vestíbul de l'estació.

ACCESSIBILITAT: És el grau amb el qual 
totes les persones poden utilitzar un servei 
independentment de les seves capacitats.

ALÇADA: Part plana i habitualment vertical de 
l’esglaó d’una escala.

ÀMBIT DE PARADA: Zona de la vorera definida per 
un rectangle adjacent a la calçada i que s’estén 
des del punt d’aturada del bus cap enrere. Té una 
amplada de 2,40 m (o menor si la vorera és més 
estreta) i una llargada variable en funció del tipus 
de vehicle que s’hi atura. Està desinat a l'espera,  
a encotxar i sortir del bus.

ANDANA: Espai que voreja la via a més alçada  
i serveix per a facilitar a les persones de pujar  
als vehicles.

APLICACIÓ MÒBIL: Eina informàtica dissenyada 
per ser utilitzada en telèfons intel·ligents, tauletes 
tàctils i altres dispositius mòbils.

C
CALÇADA: Part central d’una carretera o d’un carrer, 
entre les voreres o les andanes, destinada a la 
circulació de vehicles.

CHECKLIST: Llistat d’ítems a revisar.

CONTROL DE QUALITAT: Conjunt d’accions que  
es realitzen per tal de detectar defectes existents 
en processos o serveis. 

D
DISSENY UNIVERSAL O DISSENY PER A TOTHOM: 
Concepte amb el qual es pretén superar 
la limitació tradicional de vincular la idea 
d’accessibilitat únicament als col·lectius de 
persones amb discapacitat per implicar a tota la 
societat en el projecte de construir una societat  
de serveis accessibles per a tothom.

E
ELEMENT GUIA: Qualsevol element que permeti a la 
persona amb discapacitat visual seguir un itinerari.

ELEMENTS INTERACTIUS: Elements concebuts per 
realitzar un diàleg entre màquina i usuari.

ENCAMINAMENT: Paviment tàctil que s’utilitza com 
a senyalització que, a més d’alertar, indica una línia 
de direcció. El gravat de la peça és amb estries en 
relleu. Les estries s’han d’orientar en la direcció del 
pas i contrastar cromàticament amb el paviment 
circumdant. L’alçada o profunditat del relleu 
d’aquests paviments no pot ser superior a 4 mm.

ESTESA: Part plana i horitzontal de l’esglaó d’una 
escala, on hom posa el peu.

EXPLOTACIÓ DE DADES: Eina per a l’anàlisi 
estadística de les dades.

F
FRANJA DE RISC: Paviment tàctil que s’utilitza 
com a senyalització que, a més d’alertar, indica 
canvis de nivell en andanes de metro, renfe… Ha 
de contrastar cromàticament amb el paviment 
circumdant. L’alçada o profunditat del relleu 
d’aquests paviments no pot ser superior a 4 mm.

M
MÀQUINA EXPENEDORA: Màquina per a l'expedició  
de venda de títols de transport.

MARQUESINA: Element de mobiliari urbà dotat de 
coberta, que permet identificar la parada d’un 
autobús. 

MOBILIARI URBÀ (ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ): 
Conjunt d’elements mobles que hom col·loca a 
la via pública, per al servei dels usuaris, o com a 
cos auxiliar dels serveis públics viaris, o bé amb 
finalitats estètiques.

O
OPERADOR: Empresa pública o privada 
encarregada de la gestió tècnica i econòmica  
d’un servei determinat de transport.

P
PAL AMB PANTALLA (PAL SOLAR): Element de 
mobiliari urbà que assenyala la parada d’un 
autobús equipat amb una pantalla que ofereix 
informació sobre les línies d’autobús que s’hi 
aturen. Sol coincidir amb el punt d’aturada del bus.

PAL DE PARADA: Element de mobiliari urbà que 
assenyala la parada d’un autobús. Sol coincidir 
amb el punt d’aturada del bus.
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PAL DE PUNT D’ATURADA: En les parades dobles 
dels autobusos, és el punt que assenyala l’indret 
on s’aturarà l’autobús.

PANELL INFORMATIU/AJUDA: Panell que disposa 
d’informació relativa al transport públic. Disposa 
també d’un intercomunicador d’ajuda connectat 
permanentment.

PANELL SOS/AJUDA: Panell que disposa 
d’un intercomunicador d’ajuda connectat 
permanentment.

PASSAMÀ: Peça llarga de fusta, de corda, de pedra, 
de metall, etc., per la qual hom pot passar la mà,  
o agafar-s’hi, en pujar una escala, etc.

PEÇA DE VORA: peça de paviment que fa de llinda 
entre l’andana i la via.

PERSONA AMB DISCAPACITAT: Persona que té 
restringida alguna en alguna de les seves capacitats.

PLATAFORMA: Superfície plana i horitzontal més 
elevada que el sòl circumdant, immediata a 
l’entrada i a la sortida dels passatgers de l’autobús. 

PLATAFORMA ÚNICA: Secció del carrer que té la 
calçada i la vorera al mateix nivell.

R
RECEPTACLE D’EXPEDICIÓ: Cavitat que serveix 
per a rebre els títols de transport I el canvi en les 
màquines expenedores de títols.

RECOLZABRAÇOS: Peça del banc o cadira que 
serveix per recolzar el braç. Ajuda en la maniobra 
d’asseure’s i aixecar-se.

REPLICADOR DE TÍTOLS DE TRANSPORT: Funcionalitat 
de la màquina de venda de títols de transport que 
emet un títol de les mateixes característiques al 
títol introduït. 

RESPOSTA DE MULTISELECCIÓ: Resposta a triar entra 
dos o més elements amb la possibilitat d’escollir-
ne més d’un alhora.

RESPOSTA ALFANUMÈRICA: Resposta que admet 
tant lletres com nombres.

RESPOSTA BINÀRIA: Resposta a triar només entre 
dos elements de manera excloent.

S
SENYALÍSTICA: Conjunt de tècniques i d’elements 
que intervenen en la identificació externa i interna 
de les diferents parts o seccions d’un indret obert 
al públic, i també en la conducció i guiatge de les 
persones i mercaderies que hi transiten.

SÍMBOL INTERNACIONAL D’ACCESSIBILITAT 
(SIA): Pictograma d’ús internacional indicador 
d’accessibilitat 

SISTEMA DE LOCALITZACIÓ MITJANÇANT DISPOSITIU 
ACÚSTIC: Sistema mitjançant el qual, amb l’activació 
d’un mecanisme electrònic a disposició d’usuaris 
amb discapacitat visual permet localitzar diferents 
dispositius com ara màquines de venda de bitllets.

SUPORT ISQUIÀTIC: Element que permet el descans 
de les persones sense necessitat d’haver de seure  
i d'incorporar-se.

T
TAQUILLA: Lloc, en una estació, on es tenen els 
bitllets per a despatxar-los al públic.

TAVELLA: Peça basculant, habitualment amb 
cantells arrodonits que fa de transició entre la 
plataforma i la vorera.

TORNS D’ACCÉS: Màquina que separa la zona 
interna de les estacions de la via pública. Permet 
l’accés a una persona a la zona d’andanes després 
d’haver validat el títol de transport.

TÓTEM DE SENYALITZACIÓ: Element vertical  
d’alçada important situat a la via pública per tal  
de senyalitzar l’accés a certs transports públics.

V
VESTÍBUL: Espai destinat a allotjar les màquines de 
venda de títols de transport i dotat de torns per 
controlar la circulació entre la via pública i les andanes.

VIA PÚBLICA: Carrer, plaça, camí, etc., per on 
transita o circula el públic.

VORADA: Filera de pedres, de maons, etc., que 
formen la vora o el marge d’una andana o voravia 
d’una calçada.

VORERA: Part lateral d’un carrer, d’un pont, etc., 
generalment més alta que la calçada, que és 
destinada al pas de la gent que va a peu.
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