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Contingut del treball 
 

El projecte exposat en aquest document, Visual PMR, té com a objectiu principal fer un 

anàlisi global de l’accessibilitat per a persones amb discapacitat visual al transport públic 

ferroviari a la regió metropolitana de Barcelona. Amb aquesta finalitat, es farà una recerca 

sobre quines són les aplicacions (Apps) existents per al transport públic i s’estudiarà quina 

accessibilitat tenen, comparant si són adients o no per ser utilitzades per persones que 

sofreixen alguna discapacitat visual.  

S’ha dividit principalment el projecte en dos parts. En la PART I del projecte s’ha fet una 

recerca sobre quins són els conceptes relacionats amb deficiència visual, començant per la 

seva definició, tipus de limitacions visuals, les possibles patologies que poden causar-la i l a 

seva epidemiologia per saber fins a quin punt crear un món més accessible per tothom és de 

vital importància. També es descriuran els factors que influeixen en l’accessibilitat visual, 

tant respecte a l’objecte, com a factors ambientals, indicant possibles adaptacions que 

millorin la visualització. I finalment en un segon apartat s’avaluarà el nivell d’accessibilitat 

visual de 6 estacions de metro de Barcelona i dos tipus de trens per tal d’extreure’n 

conclusions i millores en aquest àmbit.  

En la PART II del projecte, l’objectiu principal és conèixer el món de la tecnologia i la 

comunicació, començant per les pàgines web i estudiant la seva accessibilitat, les normes 

que han de complir, els paràmetres que han de seguir i si es pot verificar o no la seva 

accessibilitat. En segon lloc, entrant en el món de les Apps, conèixer què s’entén per una App 

accessible, quines normes ha de complir, quins paràmetres ha de tenir a l’hora de dissenyar-

la i esbrinar si existeix el mateix mètode que en les pàgines web per verificar la seva 

accessibilitat, amb la finalitat de poder aplicar-ho a les Apps del transport públic. I finalment 

una recerca de les Apps existents per al transport públic, altres sistemes que poden ajudar a 

la mobilitat en el transport públic (GPS) i una sèrie de projectes d'investigació per a l'ajuda 

de l'orientació i mobilitat. 
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PART I. INTRODUCCIÓ A L’ACCESSIBILITAT FÍSICA AL TRANSPORT 

1 RECOPILACIÓ D’INFORMACIÓ SOBRE ACCESSIBILITAT FÍSICA AL TRANSPORT 

El 80% de la informació necessària per a la nostra vida quotidiana, implica l’òrgan de la visió 

Bibliografia:  [ONCE 1]. 

Això suposa que la majoria de les habilitats que tenim, els coneixements que adquirim i les 

activitats que desenvolupem les aprenem i realitzem basant-nos en la informació visual, per 

tant, la visió representa un paper central en l’autonomia de qualsevol persona.  

Les diferents patologies i alteracions oculars, poden reduir a diversos graus o anular l’entrada 

d’aquesta informació visual imprescindible per a la vida diària i benestar.  

És a dir, quan parlem en general de ceguesa o deficiència visual, ens referim respectivament 

a condicions caracteritzades per una limitació total o parcial de la funció visual que 

repercuteixen a la persona en no veure absolutament res o veure molt menys del normal.  

Aquesta pèrdua greu de funcionalitat de la visió es manifesta en limitacions molt severes 

que impedeixen dur a terme de manera autònoma els desplaçaments de la vida diària, 

l’accés a la informació, l’accés i participació als diferents entorns vitals: educació, feina, oci... 

que adopten la forma tant de barreres físiques i arquitectòniques com barreres socials i 

d’actitud.  

En aquest projecte, posarem èmfasis en especial a com és i com podria millorar 

l’accessibilitat en els desplaçaments en transport públic ferroviari per a les persones amb 

algun tipus de deficiència visual, ja sigui ceguesa o dèficit visual no tant sever.  

El document està estructurat en dos grans apartats, l’apartat A que consta del Marc Teòric i 

l’apartat B que serà la Valoració de les condicions d’accessibilitat del Metro de Barcelona.  

A continuació expliquem una mica d’història sobre com ha evolucionat l’Accessibilitat durant 

els últims anys, quina és la definició d’accessibilitat. També descobrim xifres de quants 

habitants pateixen ceguesa i discapacitat visual a nivell mundial, quins són els factors de risc 

de ceguesa i discapacitat visual i també les seves causes. Per últim ens endinsem a nivell 
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estatal (la ONCE) en quins són els requisits d’afiliació i els tant per cents de les principals 

patologies visuals que són les causes d’aquest tipus de dèficit. 

1 La diversitat humana i l’eliminació de barreres 

Les ciutats han estat dissenyades amb els criteris de la “normalitat” antropomètrica, mental 

i funcional i no en funció de les necessitats i diferents capacitats de les persones,  així 

apareixen les “barreres”, una sèrie de circumstàncies que poden dificultar o fins i tot impedir 

el desenvolupament de les activitats ciutadanes més comunes, com desplaçar-se pel carrer, 

creuar una avinguda, agafar el transport públic, demanar informació o sol·licitar un servei.  

De cara a l’hora de fer les ciutats i el transport accessibles no podem oblidar que el tret més 

significatiu de la població és la diversitat. En aquest projecte ens basarem especialment en 

les persones que pateixen dèficits visuals, però hi ha moltes altres persones, que de manera 

temporal o permanent, poden tenir dificultats d’accessibilitat com: persones amb mobilitat 

reduïda, persones amb discapacitats cognitives o mentals, persones amb deficiències 

auditives o sordes, persones grans, dones embarassades... 

Existeixen diferents tipus de barreres ja siguin vinculades a l’entorn urbà, al transport i 

mobilitat, a les noves tecnologies de la comunicació i informació o culturals/socials.  

Les barreres que dificulten a les persones amb deficiències visuals o cegues són: 

 Barreres vinculades a l’entorn construït urbà o edificat que s’han dissenyat i elaborat 

en funció dels valors antropomètrics i funcionals de normalitat.  

• Barreres vinculades al transport i al sistema de mobilitat com són els obstacles, 

impediments en el sistema de transport públic per haver estat dissenyats en funció 

dels valors antropomètrics i funcionals de normalitat. 

 Barreres vinculades a la interacció amb l’entorn i a la utilització de les noves 

tecnologies de comunicació i la informació dissenyades en funció dels valors 

antropomètrics i funcionals de normalitat davant els quals persones amb menys 

capacitat de visió tenen limitada la seva capacitat d’interacció i comunicació amb 

l’entorn i recepció de la informació. 
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Bibliografia:  [Pla director d’accessibilitat de TMB, 1] 

2 L’accessibilitat 

Del model mèdic i la supressió de barreres, a la vida independent i el “disseny per a tothom”.  

El concepte de discapacitat, va ser concebut durant molt temps des del punt de vista de que 

una persona amb algun tipus de discapacitat es un “ciutadà de segona”, com un malalt que 

requereix un tracte diferenciat.  

Al llarg del segle XX varen sorgir models alternatius socials que centraven el problema en la 

societat mateixa i enfocaven la superació de les dificultats des de la base de la igualtat 

d’oportunitats per a tothom.  

El model social estava centrat en les barreres que la societat posava a les persones amb 

discapacitat per desenvolupar la seva vida diària i en la necessitat de suprimir-les.  

Però el concepte d’accessibilitat es va aconseguir finalment quan el model social va deixar 

de ser orientat cap a l’eliminació puntual de barreres i s’assoleix un nou enfoc de diversitat 

en sentit més ampli, amb un model d’actuació en què es comença a organitzar i dissenyar la 

ciutat pensant en la diversitat dels ciutadans, on preval el concepte d’igualtat d’oportunitats 

i el “disseny per a tothom”. 

Així, les actuacions van començar a centrar-se en suprimir barreres que no eren 

exclusivament de mobilitat com les relacionades amb el coneixement i els sentits i tot el que 

es planifica i dissenya de nou s’orienta de manera que pugui ser utilitzat per totes les 

persones en la major extensió possible.  

Bibliografia:  [Pla director d’accessibilitat de TMB, 1] 

2.1 Definició d’accessibilitat: 

L’accessibilitat és el grau en el que totes les persones poden utilitzar un objecte, visitar un 

lloc o accedir a un servei, independentment de les seves capacitats tècniques, cognitives o 

físiques. És indispensable i imprescindible ja que es tracta d’una condició necessària per a la 
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participació de totes les persones independentment de les possibles limitacions funcionals 

que puguin tenir.  

Segons l’article 2.k del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de Novembre, pel que s’aprova 

el Text de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, 

la Accessibilitat Universal és la condició que han de complir els entorns, processos, béns, 

productes i serveis, així com els objectes, instruments, eines i dispositius, per ser 

comprensibles, utilitzables i practicables per totes les persones en condicions de seguretat i 

comoditat i de la forma més autònoma i natural possible. Pressuposa l’estratègia de “disseny 

universal o disseny per a tothom”, i s’entén sense prejudici dels ajustos raonables que s’han 

d’adoptar. Bibliografia:  [CEPAT 1] 

3  Ceguesa i discapacitat visual al món 

3.1 Xifres a nivell mundial sobre la ceguesa i discapacitat visual 

A nivell mundial, són al voltant de 285 milions les persones que pateixen algun tipus de 

discapacitat visual de les quals 39 milions són cegues i 246 milions pateixen baixa visió. 

Bibliografia:  [OMS, 2014 1]  

Però la prevalença de discapacitat visual no està distribuïda de forma uniforme ja que el 90% 

de les persones amb discapacitat visual es troba en països en via de desenvolupament.  

Bibliografia:  [OMS, 2014 1]  

Per regions, la zona amb major prevalença de ceguesa és el Sud-est Asiàtic amb més d’11 

milions de persones afectades, seguida del Oest Pacífic i Àfrica amb més de 9 i 6 milions de 

persones respectivament. Bibliografia:  [OMS, 2007 2] 

Si es consideren únicament els països desenvolupats, es calcula que el nombre de persones 

afectades se situa a uns 3,8 milions (10% de la població afectada per discapacitat visual al 

món). Bibliografia:  [OMS, 2007 2] 

3.2 Principals factors de risc de ceguesa al món 
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La discapacitat visual es pot originar per diverses causes. Per això, en funció de la patologia, 

els factors de risc són diferents. Segons la Organització Mundial de la Salut, alguns d’aquests 

factors de risc associats a la discapacitat visual podrien ser considerats comuns: l’edat, el 

gènere i la condició socioeconòmica: 

• Edat: la discapacitat visual afecta de manera desigual als diferents grups d’edat, 

s’estima que el 65% de les persones amb ceguesa són majors de 50 anys. 

• Gènere: La prevalença de ceguesa és major en dones que en homes. S’estima que 

més del 60% de la població amb discapacitat visual són dones, les possibles 

explicacions són diverses com la disposició genètica, canvis hormonals o la major 

esperança de vida. 

• Condició socioeconòmica: aproximadament un 87% de la població amb algun tipus 

de discapacitat visual, es troben en països en vies de desenvolupament on la falta 

d’accés a serveis sanitaris, la malnutrició i la falta d’aigua potable propicien l’aparició 

de malalties oculars . 

Bibliografia:  [OMS, 2007 2] 

3.3 Principals causes de ceguesa i discapacitat visual al món: 

 Les principals causes de ceguesa al món són, en primer lloc, les cataractes (39%), en 

segon lloc els errors refractius no corregits (18%) i posteriorment patologies com el 

glaucoma (10%), DMAE (7%), retinopatia diabètica (4%), etc. 

 Les principals causes de discapacitat visual al món (incloent ceguesa i baixa visió), en 

primer lloc són els errors refractius no corregits (53%) en segon lloc les cataractes 

(22%) i posteriorment patologies com Glaucoma (6%), DMAE (4%) , opacitats a la 

còrnia (2%), etc. 

Bibliografia:  [The Global Economic Cost of Visual Impairment (2010). Basado en Resnikoff et 

al, 2008 1] 
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4 Ceguesa i discapacitat visual a Espanya 

4.1 Institut Nacional d’Estadística 

L’any 2008, l’Institut Nacional d’Estadística (INE) d’Espanya, va realitzar una enquesta per tal 

d’estimar el número de persones amb discapacitat que resideixen a Espanya, anomenada 

“Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situacions de Dependencia” (EDAD 2008). 

Dels resultats obtinguts, els que ens interessen són els de discapacitats visuals i la 

discapacitat visual es classifica en ceguesa i baixa visió. 

L’INE estima que a Espanya, al voltant de 979.200 persones pateixen algun tipus de 

discapacitat visual, de les quals 920.900 tenen baixa visió i 58.300 són cegues. Per tant la 

prevalença de discapacitat visual a Espanya és de 2,14%. Bibliografia:  [INE, EDAD 2008 1] 

Si s’analitza la situació de la discapacitat visual a Espanya per trams d’edat, s’observa que la 

prevalença de discapacitat visual s’incrementa a mesura que envelleix la població. 

Bibliografia:  [INE, EDAD 2008 1] 

En termes de gènere, fins als 65 anys la discapacitat visual afecta més als homes que a les 

dones, però a partir d’aquesta edat la situació s’inverteix i són més dones les que pateixen 

discapacitat visual que els homes. Bibliografia:  [INE, EDAD 2008 1] 

4.2 La ONCE 

La condició per afiliar-se a la ONCE és tenir ceguesa legal i per tant tenir als dos ulls almenys 

una de les següents condicions visuals Bibliografia: [ONCE 2]: 

• Agudesa visual (AV) igual o inferior a 0,1 (1/10), obtinguda amb la millor correcció 

òptica possible. 

• Camp visual (CV) reduït a 10º o menys. 

Dins la ceguesa legal se’n diferencien dos tipus Bibliografia: [ONCE 3]: 

• Ceguesa: “falta” de visió o només percepció de llum. 

• Deficiència visual: manteniment de resta de visió funcional per a la vida diària. 
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EVOLUCIÓN (1996-2014) 

 1996 2014 

Afiliados 51.740 72.044 

Hombres 52,3% 45,58% 

Mujeres 47,7% 51,42% 

0-18 años 9,36% 6,14% 

19-64 años 58,11% 49,38% 

65-más años 32,53% 44,48% 

Con Ceguera 30,23% 18,64% 

Con Deficiencia Visual 69,75% 81,36% 

 

Taula 1. Evolució afiliats a la ONCE entre 1996-2014 classificats per 
gènere edat i ceguesa/deficiència visual 

Font. [ONCE 4] Registre d’afiliats a la ONCE. Any 2014 

Les principals causes d ‘afiliació a la ONCE l’any 2014 són les següents: 

• Maculopaties 25’07% 

• Miopia magna 15’28% 

• Degeneracions retinianes 11’13% 

• Patologies del nervi òptic 10’28% 

• Retinopatia diabètica 8’91% 

• Glaucoma 8’63% 

• Patologies de les vies òptiques 4’64% 

 

Bibliografia:  [ONCE 4] Registre d’afiliats a la ONCE. Any 2014 

 

En aquest gràfic s’observa el tant per cent de nous afiliats a la ONCE durant el 2014 i el tant 

per cent del total d’afiliats a la ONCE: 
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Gràfic 1. Distribució per les principals patologies visuals del total d’afiliats i dels nous 
afiliats a l’any 2014 

Font. Bibliografia: [ONCE 4] Registre d’afiliats a la ONCE. Any 2014 

 

1.1 Objectiu i mètode  

Els objectius de la part teòrica d’aquest projecte són recopilar i fer un anàlisi dels paràmetres 

relacionats tant amb la visió com amb l’accessibilitat, que posteriorment ens ajudaran a 

planificar i trobar-li sentit al treball de camp. La multitud de conceptes els hem dividit en dos 

blocs: 

L’objectiu del primer bloc és comprendre què és la deficiència visual, què la provoca i de 

quina manera, i quines mesures existeixen que puguem implementar per tal d’aconseguir 

una millor accessibilitat. 

En el segon bloc, ens centrem més en l’accessibilitat al transport públic, estudiant les 
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múltiples lleis, normatives, recomanacions, reglaments... existents tant a nivell internacional 

com nacional i autonòmic. 

Ens ajudarem tant de la normativa Mundial com l’Europea i òbviament de l’Espanyola i 

Catalana, com també més específicament dels plans directors ferroviaris de l’ATM. Les línies 

metropolitanes i de rodalies que integra l’ATM són FGC, TMB, TRAM i RENFE, i en aquest 

treball ens hem centrat bàsicament en la documentació que ens ofereixen les línies de TMB 

i RENFE, de les quals n’hem pogut extreure la informació dels seus plans directors.  A més, 

també farem menció d’un important document realitzat per la ONCE que tracta sobre 

propostes de condicions d’accessibilitat per a persones amb dèficit visual al transport 

ferroviari, que és el tema que ens ocupa. 

La metodologia del marc teòric s’ha basat en la cerca bibliogràfica d’informació trobada en 

les principals entitats d’atenció, investigació i lluita dels drets de la població amb discapacitat 

i que majoritàriament ens ha servit de font de recopilació d’informació per a aquest treball. 

Entre elles destaquem l’Organització Mundial de la Salut (OMS), la Organización Nacional de 

Ciegos Españoles (ONCE), el Comité Español de Representantes de Personas con 

Discapacidad (CERMI), Discapnet, Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y 

Ayudas Técnicas (CEAPAT), American Optometry Association (AOA), Macular Degeneration 

Support (MD Support) i Associació Discapacitat Visual Catalunya: B1+B2+B3. 

A continuació fem una breu descripció del paper de cada una d’aquestes entitats: 

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) 

És l’autoritat directiva i coordinadora de l’acció sanitària al sistema de les Nacions Unides. És 

la responsable de dur a terme la funció de líder en els assumptes sanitaris mundials, 

configurar l’agenda de les investigacions de salut, establir normes, articular opcions de 

política basades en l’evidència, prestar suport tècnic als països i vigilar les tendències 

sanitàries mundials Bibliografia: [OMS 3]. 

Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) 
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És una organització nascuda l'any 1938 que ha construït un sistema de prestació social per a 

persones amb ceguesa o discapacitat visual severa sense equivalència a cap altre país del 

món. Un organisme governamental constituït per varis ministeris i la pròpia ONCE, vela pel 

compliment de les finalitats socials i per la progressiva adequació a les transformacions 

socials, polítiques i econòmiques Bibliografia: [ONCE 5]. 

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) 

El CERMI, és la plataforma de representació, defensa i acció de la ciutadania espanyola amb 

discapacitat. És un lloc de trobada i acció política constituït per les principals organitzacions 

estatals de persones amb discapacitat, vàries entitats adherides d’acció sectorial i un nodrit 

grup de plataformes autonòmiques, que representen en conjunt als 3,8 milions de persones 

amb discapacitat que hi ha a Espanya, un 10% de la població total Bibliografia: [CERMI 1]. 

Discapnet 

És una iniciativa per fomentar la integració social i laboral de les persones amb discapacitat, 

cofinançada per la Fundació ONCE i Technosite. Comprèn dues línies d’actuació principals. 

Un servei d’informació per a les organitzacions, professionals, les persones amb discapacitat 

i familiars i una plataforma per al desenvolupament d’accions dirigides a promoure la 

participació en la vida econòmica, social i cultural de les persones amb discapacitat 

Bibliografia: [DISCAPNET 1]. 

Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT) 

CEAPAT té com a missió contribuir a fer efectius els drets de les persones amb discapacitat i 

persones majors, a través de l’accessibilitat integral, els productes i tecnologies de suport i 

el disseny pensat per a tothom Bibliografia: [CEPAT 2]. 

American Optometry Association (AOA) 

L’Associació Americana d’Optometria representa aproximadament a 39.000 doctors en 

optometria, estudiants d’optometria i assistents i tècnics en paraoptometria. Aquests 

optometristes visiten pacients a aproximadament 6.500 comunitats de tot el país, i en 3.500 
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d’aquestes comunitats són els únics que controlen la visió dels habitants. Els doctors en 

optometria tenen cura de 2/3 de les cures primàries oculars d’Estats Units Bibliografia: [AOA 

1]. 

 

Macular Degeneration Support (MD Support) 

Suport a la Degeneració Macular és una organització que dóna un servei públic mundial 

sense ànim de lucre fundat per Dan Roberts. La seva missió des de 1995 ha estat donar 

informació i suport a persones afectades per degeneració macular o patologies de la retina 

semblants. Generalment, el suport ha estat via internet però també ofereix un programa per 

a persones que no tenen accés a internet. El fundador i la majoria dels voluntaris de la 

organització també són discapacitats visuals Bibliografia: [MDS 1]. 

Associació Discapacitat Visual Catalunya: B1+B2+B3 

És una entitat sense ànim de lucre que dóna serveis a persones amb discapacitat visual per 

a millorar la seva qualitat de vida i exerceix una tasca de divulgació de la problemàtica del 

col·lectiu per a aconseguir millorar la seva integració social. 

La finalitat de l’entitat és donar servei a aquestes persones, sense discriminació ni en funció 

del seu grau de discapacitat que pot ser: total (B1), severa (B2) i lleu (B3), ni en funció de la 

seva nacionalitat Bibliografia: [ADVC 1]. 

 Paraules CLAU: 

• Català: Accessibilitat, agudesa visual, andana, ascensor, baixa visió, camp visual, 

ceguesa, contrast de colors, deficiència, discapacitat, eliminació de barreres, 

enlluernament, escales, escotoma, estació de ferrocarril, franja guia de direcció, 

il·luminació, info-accessibilitat, informació acústica, informació tàctil, legislació, 

màcula, mida, nervi òptic, patologies visuals, retina, transport públic, trens, ulls, 

vestíbuls. 
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• Castellà: accesibilidad, agudeza visual, andén, ascensor, baja visión, campo visual, 

ceguera, contraste de colores, deficiencia, discapacidad, eliminación de barreras, 

deslumbramiento, escaleras, escotoma, estación de ferrocarril, franja guía de 

dirección, iluminación, infoaccesibilidad, información acústica, información táctil, 

legislación, mácula, tamaño, nervio óptico, patologías visuales, retina, transporte 

público, trenes, ojos, vestíbulos. 

• Anglès: accessibility, visual acuity, platform, lift, low vision, visual field, blindness, 

colour contrast, deficiency, impairment, eliminate barriers, dazzle, stairs, scotoma, 

railway station, band guide of direction, illumination, infoaccessibility, acoustic 

information, tactile information, legislation, macula, size, optic nerve, visual 

pathologies, retina, , public transport, train, eyes, hall. 

 

1.2 Discapacitat visual (DV)  

1.2.1 Definicions 

Per tal de poder entendre tots els termes als que es faran referència en aquest projecte, és 

necessari fer un breu apartat de definicions sobre les paraules específiques relacionades 

amb la visió i la discapacitat visual. 

Agudesa Visual i Camp Visual 

Els dos conceptes bàsics que serveixen per delimitar la resta visual i entendre l’afectació i 

seqüeles que una patologia provoca a nivell ocular són l’Agudesa Visual i el Camp Visual. 

L’Agudesa Visual (AV) és la capacitat de distingir la forma dels objectes així com la de 

discriminar els detalls. Per mesurar-la s’utilitzen generalment els optotips o panels de lletres 

o símbols. 

El Camp Visual (CV) monocular és la porció de l’espai que un ull és capaç de veure 

simultàniament amb la mirada fixa en un punt. Te una forma ovalada lleugerament irregular, 

delimitada per les restriccions anatòmiques. I la valoració es realitza mitjançant la 
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campimetría Bibliografia: [ONCE 6].  

Deficiència vs Discapacitat 

Les paraules deficiència i discapacitat sovint són confoses, per tal d'aclarir els seu significat 

aquí els definim: 

Segons la OMS, Bibliografia: [OMS 1], la deficiència es defineix com la pèrdua, permanent o 

temporal, d'una estructura o funció psicològica, fisiològica o anatòmica. Es pot parlar de 

deficiències físiques (amputacions, malformacions, paràlisis, pèrdues de mobilitat o 

malalties cròniques), sensorials (visió, audició o llenguatge) i psíquiques (malalties o 

trastorns mentals). Per tant, la deficiència visual es podria considerar com la pèrdua o 

anomalia d'alguna estructura de l'ull que no permet, tot i l'ús de la millor correcció possible, 

de veure-hi o distingir elements o persones. 

La deficiència suposa un trastorn orgànic que produeix una limitació funcional que es 

manifesta objectivament en la vida diària. 

La definició de discapacitat segons la OMS, Bibliografia: [OMS 1], és una restricció com a 

conseqüència d’una possible deficiència de la capacitat de realització d’una activitat en la 

forma o dins del marge considerat adequat per l’ésser humà. Pot ser temporal o permanent, 

reversible o irreversible. És una limitació funcional, que es manifesta a la vida diària. 

La OMS Bibliografia: [OMS 2], en funció del grau de capacitat de la funció visual, ha creat una 

classificació de 4 “categories”: Bona visibilitat, Discapacitat visual moderada, Discapacitat 

visual greu i Ceguesa. 

La discapacitat visual (DV) moderada i greu es reagrupen amb el terme de “Baixa Visió” (BV). 

La Baixa Visió i la Ceguesa representen conjuntament el total de casos de Discapacitat Visual. 

La Baixa Visió pot ser donada per baixa AV o per restricció de CV al millor ull i amb la millor 

correcció possible: 

• 0.05 ≤ AV < 0.3 al millor ull i amb la millor correcció possible. 
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• CV < 20º 

La Ceguesa també es valora segons l’AV i el CV al millor ull i amb la millor correcció possible: 

• No percepció de llum (NPL) < AV <0.05 

• CV < 10º 

Els valors que delimiten la baixa visió i la ceguesa varien segons el país en el que ens trobem 

(Taula 2 i 3), a Espanya  Bibliografia: [ONCE 7], per considerar que una persona pateix 

ceguesa legal, ha de complir almenys una de les següents condicions en ambdós ulls amb la 

millor correcció possible: 

• AV ≤ 0.1 

• CV < 10º 

 

 

Taula 2. Comparativa dels nivells visuals segons l’Agudesa Visual indicats per la OMS, 
l’Associació Americana d’Optometria, la ONCE 
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Taula 3. Comparativa dels nivells visuals segons el Camp Visual indicats per la OMS, 
l’Associació Americana d’Optometria, la ONCE 

 

1.2.2 Limitacions Visuals 

És important conèixer les limitacions visuals que provoquen les patologies causants de 

dèficits visuals. En aquest apartat mostrem una classificació dels tipus de limitacions visuals 

en base al tipus d’afectació ja sigui del Camp Visual i/o a de l’Agudesa Visual (Esquema 1). 

D’aquesta manera, tenint en compte els tipus de limitacions visuals, podrem fer una millor 

proposta d’accessibilitat al transport ferroviari. 

 

Esquema 1. Tipus de limitacions visuals 
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      Figura 1. Bona Visió    Figura 2. Pèrdua de 
            l’Agudesa Visual 

 

 

A continuació fem una descripció de les característiques més distingides de cada un dels 

grups funcionals, deixant la descripció de les patologies per a l’annex 1. 

a. Pèrdua de l’Agudesa Visual (AV) 

Les persones que es veuen afectades per patologies que els disminueixen l’agudesa visual, 

pateixen una pèrdua de la capacitat d’enfocar els objectes i discriminar els detalls. És a dir, 

tenen una visió que els permet veure el volum de les coses, el moviment que tenen, el color, 
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però tenen dificultat en distingir els petits detalls. I per tant, com a conseqüència, tenen 

dificultat sobretot a l’hora de reconèixer cares, llegir, veure la televisió o el mòbil i a dur a 

terme aquelles activitats que requereixen una visió òptima de coses de mida petita i de 

detalls. 

Són moltes les patologies que provoquen pèrdua de l’agudesa visual, entre elles, es troben 

l’albinisme, nistagmus, l’aniridia, les cataractes, el despreniment de retina, la miopia magna, 

el queratocon i altres irregularitats de la còrnia, etc. 

Es tracta d’un grup molt heterogeni amb necessitats molt diferenciades, en termes 

d’il·luminació per exemple, en el cas de les cataractes i la miopia magna, la millor 

funcionalitat visual es dona amb un nivell d’il·luminació intens. En canvi, en el cas de 

l’albinisme i l’anirídia, es necessita utilitzar nivells d’il·luminació més baixos i il·luminació 

indirecta, ja que pateixen fotofòbia. Per aquest motiu, acostumen a dur filtres per protecció 

de l’enlluernament. 

b. Pèrdua del Camp Visual (CV) 

L’afectació de les patologies que produeixen pèrdua del camp visual, varien segons la 

localització de l’escotoma en el camp visual del pacient. I per tant també varia així la 

repercussió i d’impediment de certes activitats. 

Un escotoma, és una zona del camp visual afectada per una disminució o pèrdua total de la 

visió. Segons el cas, la patologia i el nivell d’afectació, l’escotoma pot ser en forma de taca 

negre, de taca borrosa o d’un espai que com que no pot quedar buit, el cervell l’omple amb 

el to més general de l’entorn. 

b.1. Escotoma central 

En aquest cas es tracta d’una afectació de la visió central, conservant la visió perifèrica. És la 

visió que ens permet veure el detall la que es veu disminuïda i afectada. L’escotoma central 

dificulta les feines que requereixin una discriminació molt fina, com la lectura, el 

reconeixement de cares, veure la televisió o el mòbil... 
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Les persones afectades acostumen a tenir un fort enlluernament davant la llum solar i alguns 

tipus d’il·luminació artificial, per tant el nivell d’il·luminació idoni en aquest cas, seria molt 

poca intensitat i haurien d’utilitzar filtres de forta absorció en exteriors i fins i tot en interiors 

molt il·luminats. 

És una llarga llista la que formen les patologies que provoquen una disminució del camp 

visual, però només parlarem de les més freqüents: Distrofia de cons, Degeneració Macular 

Associada a la Edat, Síndrome de Stargart, malalties desmielitzants com l’esclerosi múltiple, 

obstruccions vasculars de la retina o del nervi òptic, etc. 

b.2. Escotoma perifèric 

Pel contrari, si la màcula està intacta però el que està afectat és el nervi òptic o la retina 

perifèrica, succeeix a l’inrevés, el pacient pateix pèrdua del camp visual perifèric que en 

últims estadis causa una visió en forma de túnel més o menys tancat segons la patologia i la 

fase que es troba. Quan ja existeix una disminució significativa del camp visual perifèric, es 

parla de “visió tubular” o “canó d’escopeta”. 

Els primers símptomes que solen referir les persones afectades estan relacionades amb 

dificultats en la visió nocturna (hemeralopia), comencen a notar que la seva funcionalitat 

visual disminueix bruscament quan arriba la nit o quan es troben en interiors poc il·luminats. 

També acostumen a tenir forts enlluernaments amb la llum del sol però si utilitzen ulleres 

de sol normals, perden molt el contrast. Aquest enlluernament és degut a l’entrada a l’ull de 

llum indirecta excessiva que estimula les cèl·lules de la perifèria que han deixat de funcionar 

com a conseqüència de la patologia i crea una nebulosa de fons. Al mateix temps comencen 

a notar que, quan passen d’una zona interior a una d’exterior il·luminada o a la inversa, el 

temps necessari per adaptar-se a les diferents intensitats de llum s’incrementa. 

Poc a poc comencen a aparèixer dificultats en els desplaçaments, especialment nocturns i 

els primers símptomes de fatiga visual. 

En aquest cas, al no estar afectada la màcula, si que és possible realitzar tasques de més 
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precisió encara que sigui amb ajudes òptiques o certa dificultat. Es pot conservar una bona 

visibilitat central, pel que serà possible llegir lletra molt petita, però la funcionalitat en la 

lectura es veurà reduïda ja que només es podrà veure un petit numero de lletres en cada 

fixació i existiran dificultats per a realitzar els canvis de línia. 

En aquest grup s’inclouen la retinosis pigmentaria i el glaucoma avançat. Si la màcula no està 

afectada, presentaran una bona visibilitat i per tant podran arribar a discriminar detalls molt 

petits. 

b.3. Escotomes múltiples 

Els escotomes múltiples acostumen a ser produïts per opacitats als medis transparents dels 

ulls. El cas més freqüent és el de les miodesopsies, taques “flotants” de color negre o gris 

que apareixen a la visió. 

La majoria de les miodesopsies de l’ull són causades per canvis relacionats amb l’edat que 

es produeixen quan l’humor vitri es torna més líquid. Quan passa això, les fibres 

microscòpiques que hi ha dins l’humor vitri tendeixen a agrupar-se i produeixen ombres a la 

retina que semblen “mosques volants”. 

Les miodesopsies són símptomes de patologies com despreniment de retina, despreniment 

de vitri, hemorràgies vítries o uveïtis. 

Acostumen a ser taques irregulars, que es mouen amb el moviment del globus ocular i la 

quantitat de taques varia segons el cas. 

b.4.Escotomes Sectorials 

Els escotomes sectorials generalment són fruit d’alteracions de les vies òptiques (ja sigui a 

nivell prequiasmàtic, quiasmàtic o retroquiasmàtic) que són les encarregades de transmetre 

la informació al cervell. 

La localització de l’escotoma sectorial depèn del tipus d’alteració, es pot tractar de 

hemianòpsia (alteració de la meitat del camp visual ja sigui horitzontal o vertical) o 
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quadrantanòpsia (alteració d’una quarta part del camp visual) que depenent d’on es 

produeixi l’afectació repercutirà en la part dreta o esquerra de cada ull. 

Amb la part del camp visual que no està afectat, acostumen a tenir una bona visibilitat i a no 

tenir problemes a l’hora d’accedir a la informació, però sí que mostren dificultats en els 

desplaçaments degut a la reducció del camp. 

 

1.3 Accessibilitat 

En aquest apartat, es descriuran factors que influeixen en l’accessibilitat visual, tant respecte 

a l’objecte, com a factors ambientals, indicant finalment possibles adaptacions que millorin 

la visualització Bibliografia: [ONCE 8].  

1.3.1 Definicions 

La visió existeix en primer lloc en funció de la llum, però també depèn dels estímuls que rep 

el sistema visual i de les característiques de cada persona. Els quatre paràmetres primaris 

associats a un objecte visual són la mida, la luminància, la iluminància, el temps i el contrast. 

Aquests factors són importants de comentar per tal de poder fer referència després a les 

adaptacions recomanades per afavorir un desplaçament autònom de les persones amb 

deficiència visual. 

Mida 

La mida de la imatge a la retina de l’observador, pot augmentar per disminució de distància 

entre observador-objecte real o per augment de mida de l’objecte real. 

Aquest aspecte és molt important a l’hora d’identificar els cartells, senyals, botons, etc. Per 

això s’ha de tenir present quina ha de ser la mida de lletra adequada, la qual serà en funció 

de la distància i el nivell d’AV que es necessiti cobrir. A la Taula 4 es reflexa la mida mínima i 

la recomanable per a que un observador pugui distingir un objecte donat per una AV de 0’1 

decimal. Com és d’esperar, les mides recomanades augmenten en augmentar la distància. A 

la Figura 7, trobem el programa de simulació de paràmetres d’AV d’Alcon, amb un exemple 

en què si tenim un pacient amb una AV de 0’1 (notació decimal), si es col·loca a una distància 
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de 1m veurà la lletra E que com a mínim faci 14,4 mm. 

 

Luminància (L)/ Iluminància (E) 

La luminància (L) és la quantitat de llum que es reflecteix sobre una superfície en direcció als 

ulls. 

Aquest paràmetre varia en funció de la intensitat de llum i de la proporció d’aquesta que es 

reflecteix en direcció a l’ull. Per tant, un objecte fosc necessita més il·luminació per tenir la 

mateixa luminància que un altre de més clar. 

La unitat de mesura al sistema internacional (SI) és la candela/metre quadrat. 

La iluminància (E) és la mesura de la quantitat de llum emesa cap una certa direcció quan 

arriba a una superfície, per tant, és el nivell d’il·luminació. 

La seva unitat de mesura al SI és el LUX i correspon a la il·luminació d’una superfície de 1m2 

que rep una quantitat de llum uniformement repartida. 

L’ull percep luminància o diferències de luminàncies, però no la quantitat de llum que emet 

la font lluminosa. 

Contrast de luminància 
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Tant important és per a la visió el nivell general d’il·luminació, com ho és el contrast entre 

els objectes i el fons d’on es troben. El contrast es defineix com la diferència de luminàncies 

en relació a la luminància de fons. 

Temps 

El temps que es disposa per a veure alguna cosa, determinarà la nitidesa o no d’una 

percepció. La percepció de les imatges no és instantània, requereix cert temps per poder ser 

transmesa fins a la seva interpretació cerebral. Quant més temps tinguem per veure una 

cosa, més fàcil serà apreciar els detalls, sobretot si la il·luminació és escassa. 

1.3.2 Factors que determinen el funcionament visual en persones amb deficiència visual 

 

Il·luminació 

Els ulls estan capacitats per rebre gran nombre d’estímuls de diferents longituds d’ona 

simultàniament gràcies als seus receptors oculars, els cons i bastons. L’espectre visible 

avarca longituds d’ona entre 380 i 780nm. 

Existeixen dos principals tipus d’il·luminació : 

• Llum natural: Es tracta de la llum solar i és un tipus d’il·luminació molt variable, ja que 

canvia segons les condicions meteorològiques i segons els diferents moments del dia i l’any. 

En dies molt assolellats, dóna problemes d’enlluernament i ombres, ocasiona constants 

adaptacions oculars sobretot en persones amb deficiència visual. 

És important tenir en compte l’efecte que la llum natural pot tenir en aquells espais que 

reben llum directament de l’exterior com accessos, escales... 

• Llum artificial: 

-La llum incandescent, produeix llum mitjançant la incandescència d’un filament 

contingut en l’interior d’una ampolla de vidre. Els avantatges són que no necessiten 

equips per ser encesos, són de baix cost, tenen espectre continu i proper a la llum 
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natural. Els inconvenients són la gran quantitat de calor que desprenen i la sensibilitat 

que tenen a la tensió aplicada sobre elles, el que comporta una gran variació en el 

flux lluminós i la seva eficàcia. És el tipus de llum de més baix rendiment lluminós i la 

que té menys vida útil o durabilitat, d’unes 1000 hores.  

-La llum halògena és una variant de la làmpada incandescent amb un filament de 

tungstè dins un gas inert i una petita quantitat d’halogen. El filament i els gasos es 

troben en equilibri químic millorant el rendiment del filament i augmentant la seva 

vida útil. 

El vidre es substitueix per un compost de quars, que suporta millor la calor. La 

làmpada halògena té un rendiment una mica millor que l’incandescent i la seva vida 

útil augmenta fins les 2.000 i 4.000 hores de funcionament. 

-Llum descàrrega és recomanada pel Ministeri d’Indústria pel baix consum. Aquest 

tipus de làmpades es basen en la descàrrega elèctrica en el si d’un gas. La seva eficàcia 

lluminosa és molt alta i la vida útil molt prologada (entre 8.000 i 12.000 hores). 

- LED (Light Emitting Diode) és un dispositiu semiconductor que emet llum incoherent 

d’espectre reduït quan es polaritza de forma directa la unió PN i és travessat per 

corrent elèctric. El color depèn del material semiconductor i pot variar des de 

l’ultraviolat, passant per l’espectre de llum visible, fins a l’infraroig. El dispositiu 

semiconductor acostuma a estar encapsulat en una coberta de plàstic de major 

resistència que les de vidre. A més tenen un 80-90% d’eficàcia, vida de 50.000 hores, 

no necessiten manteniment i són ecològiques ja que no tenen tungstè ni mercuri, 

com les bombetes fluorescents. Les bombetes fluorescents estan formades per un 

tub que conte vapor de mercuri i un gas inert com l’argó o neó a una pressió més 

baixa que l’atmosfèrica, i en cada extrem del tub hi ha un filament de tungstè, que al 

escalfar-se contribueix a la ionització dels gasos. El LED, al no disposar de mercuri, es 

considera un dispositiu molt més segur i no perillós per a la salut que les bombetes 

fluorescents, que sí que en contenen.  
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Adaptació a la llum i a la foscor 

La visió es produeix en una variada gamma d’intensitats lluminoses gràcies a la capacitat 

d’adaptació que tenim. 

L’ull esta dotat de sistemes de control i adaptació a la llum, de manera que segons la 

quantitat de llum que reben els ulls, la mida de la pupil·la canvia de mida. A més il·luminació, 

més es redueix la pupil·la, aquesta reacció pupil·lar protegeix la retina de la il·luminació 

d’excessiva intensitat. 

També hem de tenir en compte que tenim receptors especialitzats, que són els cons i 

bastons, els principals receptors de llum. Els bastons són sensibles a baixes intensitats 

d’il·luminació i els cons al contrari, són sensibles a alta il·luminació. 

La visió es produeix en una variada gamma d’intensitats lluminoses gràcies a la capacitat 

d’adaptació que tenim. Aquest procés d’adaptació és el resultat de variacions fotoquímiques 

que fan que una substància anomenada rodopsina, decolori la llum i es regeneri a la foscor, 

fins arribar a un nou equilibri d’acord amb la nova situació lluminosa, per tant es necessita 

un cert temps, comunament anomenat “temps d’adaptació”. Per tant, entenem que existeix 

una adaptació escotòpica i una altre fotòpica. 

• Adaptació escotòpica 

És l’adaptació a la foscor i es produeix quan el subjecte entra a un lloc fosc, en que els bastons 

passen a primer pla de funcionament i encara que el procés s’inicia en segons, aconsegueixen 

adaptar-se en 10-15 minuts, completant l’adaptació als 30 minuts posteriors a la foscor. En 

aquesta situació no es possible reconèixer colors o discriminar detalls, tan sols es visualitzen 

formes. 

Entre les patologies típiques que es veuen afectades per aquest efecte estan la retinosis 

pigmentària i el glaucoma. 

• Adaptació fotòpica 
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És l’adaptació a la llum i aquest procés té lloc al passar d’una zona poc il·luminada a una altra 

amb molta llum. Aquest pas dura aproximadament de 2 a 6 minuts en una persona amb bona 

visibilitat. La major adaptació es produeix al primer minut: Els bastons deixen de funcionar i 

s’insensibilitzen mentre que els cons contràriament, s’activen. 

Entre les patologies típiques que es veuen afectades per aquest efecte, estan totes aquelles 

amb afectació macular com per exemple la DMAE. 

En el cas de persones que pateixen alguna deficiència visual, els dos tipus d’adaptació  poden 

suposar, en alguns casos, períodes extremadament llargs i en alguns casos fins i tot no 

aconseguir-ho en cap moment. Aquestes persones pateixen ceguera nocturna i per tant 

funcionen com a cecs en condicions de molta il·luminació o que requereixen constants 

adaptacions pels canvis d’il·luminació constant. 

Enlluernament 

L’enlluernament és un fenomen que es produeix quan als ulls incideix una intensitat 

lluminosa major de la que poden suportar, i es crea una situació d’incomoditat que dificulta 

la resolució de les imatges i contribueix a una major fatiga visual. Pot donar-se directament 

a causa de la llum natural o l’artificial però també indirectament per la reflexió sobre 

materials brillants. 

Està determinat per la font lluminosa i depèn de: 

• Brillantor: quant major sigui, major serà la molèstia i la interferència amb la visió. 

• Mida: una àrea molt extensa de llum sota brillantor pot enlluernar tant com una àrea 

petita. 

• Posició: l’enlluernament disminueix ràpidament a mesura que la font de llum s’aparta de 

la línia de visió. 

• Contrast de brillantor: Quant major és el contrast de brillantor entre una font de llum que 

enlluerna i el seu voltant, major serà l’enlluernament. 
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• Temps: una exposició a la llum pot no ser molesta durant un període curt de temps, però 

si ser-ho si s’allarga. 

• Enlluernament directe o molest: 

Causat principalment per la llum situada dins del camp de visió “normal” i que incideix 

directament a l’ull, provocant una excitació excessiva de les zones de la retina en relació amb 

la que rep la resta de la superfície de la retina. L’enlluernament pot resultar incapacitant ja 

que disminueix el contrast i la visió a causa de la dispersió de la llum produïda per petites 

partícules que poden estar al medi ambient o als ulls, però també pot resultar irreversible,   

produït quan l’increment de llum és tan fort que danya l’ull (com per exemple en mirar un 

eclipsi). 

• Enlluernament indirecte o reflex: 

Pot arribar a ser tan molest com el directe, però aquest és produït per la reflexió de la llum 

emesa per una font lluminosa sobre una superfície que incideix a l’ull. Es produeix sobretot 

a causa de superfícies brillants. 

1.3.3 Adaptacions per les persones amb deficiència visual 

Adequació al color/contrast 

El color juga un paper important en el contrast. La percepció del color depèn de la longitud 

d’ona reflectida per un objecte, de la il·luminació existent, de la superfície on es troba i l’estat 

d’adaptació llum-foscor de l’observador. 

La sensibilitat als colors varia segons les condicions de l’ull. Per tant, cap combinació de 

colors és la millor, però sí que amb un bon contrast augmenta la potència de la il·luminació. 

Per a persones amb deficiència visual, són recomanables els colors en que els valors grisosos 

són detectables. Per aquells que no poden distingir els colors, veure diferents tons de grisos 

els serveix com element d’orientació. 

Podem utilitzar, per tant, contrast de color i contrast de llum/foscor que serviran d’ajuda en 
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l’orientació, ja que hi ha persones amb deficiència visual que, encara que no puguin 

diferenciar ni identificar els colors, sí poden distingir els diferents tons que aquests 

presenten. 

El color pot servir per localitzar i identificar dependències o altres elements de l’entorn com 

entrades, portes, escales, etc. 

Es recomana que: 

• El color dels indicadors, pictogrames, portes… tingui contrast amb el fons per 

augmentar la visibilitat (Taula 5). Les combinacions de color recomanades són: 

 

 

• Si seguim les recomanacions de The Canadian National Institute for the Blind (CNIB) 

respecte al color de fons i de lletra dels indicadors amb text tenint en compte la paret, 

es recomanen les combinacions de la taula següent que consideren com a criteri bàsic 

que han de tenir un contorn nítid i una coloració viva i contrastada amb el fons i a la 

vegada contrastats amb la paret, porta, etc. on siguin adossats (Taula 6). 
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• Per a cartells que requereixin una localització i identificació a distància, el fons fosc 

i la lletra clara proporcionen major contrast i en general faciliten la seva lectura. 

• Els poms de les portes han de contrastar amb el color de la porta on es troben. 

Adaptacions en quant a il·luminació 

Les persones amb deficiència visual poden necessitar nivells alts, mitjans o baixos 

d’il·luminació, ser molt sensibles a la brillantor i al contrast i requerir períodes anormalment 

llargs per a adaptacions fotòpiques o escotòpiques. 

Quan parlem en general, s’entén que si la il·luminació incrementa, la resolució visual és 

millor, però quan es tracta de persones amb deficiència visual, per a feines concretes de visió 

propera, s’haurà de determinar en àmbit individual quin tipus de llum és el més indicat per 

a cada cas, depenent no re més de la patologia sinó també de l’edat i altres característiques 

com la sensibilitat al contrast i l’adaptació als diferents nivells de llum. 

Per tant, a més llum, no necessàriament hi haurà major agudesa visual, perquè pot arribar 

el moment en que aquesta acumulació produeixi enlluernament i redueixi la mateixa i amb 

això la resolució de les imatges. 

El mateix succeeix quan parlem d’il·luminació dels espais: no existeixen evidències objectives 

que determinen la conveniència o no d’utilitzar sistemes d’il·luminació determinats amb 

caràcter general, que puguin ser considerats elements d’accessibilitat per persones amb 

deficiència visual. 

És important a l’hora de pensar en el disseny dels espais per a que resultin accessibles a les 
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persones amb deficiència visual i a tota la població en general, conjugar tots aquells aspectes 

que intervenen, com són les condicions d’il·luminació, el contrast, la mida, les lluminàries i 

la ubicació de les mateixes. 

Recomanacions de la ubicació de les lluminàries: 

• En els espais d’accés i distribució, s’haurà de cuidar la posició dels llums, de manera que 

no produeixin “efecte zebra” (zones d’ombra i zones il·luminades), ja que desorienta a les 

persones amb deficiència visual, produint gran confusió d’inseguretat en els desplaçaments. 

• En els grans espais es necessita que les lluminàries estiguin uniformement col·locades. Si 

existeix la possibilitat de llum natural, s’aprofitarà tenint en compte que mai estarà situada 

dins el camp visual de la persona, ja que pot produir enlluernament. 

• Les fonts de llum es col·locaran per sobre de la línia normal de visió. 

• En passadissos llargs, una línia de tubs fluorescents al centre o en un lateral pot ser bona 

guia per una persona amb deficiència visual. 

• Es procurarà que les pantalles difusores no ocasionin reflexes, sobretot quan estiguin 

situades en sostres de poca altura, el que ocasionaria que la llum es reflectís i entrés en el 

camp de visió. 

• Encara que la il·luminació sigui uniforme, es procurarà ressaltar aquells detalls que siguin 

d’interès, tals com escales, cartells, números, indicadors, plànols… utilitzant llums directes 

sobre ells, sense produir reflexes, per tal que puguin ser localitzats amb major facilitat. 

• Les escales, esglaons i rampes han de tenir una il·luminació uniforme que cobreixi tota 

l’àrea. 

• Per tal d’evitar els reflexos, utilitzar una il·luminació general uniforme i difusa, és a dir, que 

provingui de vàries direccions, ja que així ofereix millor comoditat al evitar les ombres que 

produeixen les llums en una sola direcció. Quan s’utilitza aquest tipus d’il·luminació es pot 

augmentar el nivell sense que es produeixin enlluernaments. Les llums fluorescents, 
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proporcionen més il·luminació difusa que les incandescents. 

• També per tal d’evitar els reflexes, modificar la col·locació de la font de llum d’acord a la 

superfície on incideix, utilitzant fonts de llum no molt concentrades i/o superfícies amb 

colors clars però amb acabats mates o antireflectants. 

Facilitar l’adaptació: fotòpica / escotòpica 

• Als accessos s’han d’evitar contrasts excessius entre els nivells d’il·luminació que hi ha als 

vestíbuls i a l’exterior (ja que produeixen un efecte cortina). És recomanable la denominada 

“il·luminació transicional”: durant el dia el vestíbul ha d’estar ben il·luminat i en les hores 

que ja no hi hagi llum natural, els nivells s’atenuaran. 

• Els nivells d’il·luminació en diferents àrees freqüentades de manera successiva, tindran un 

contrast de llum suau. 

• S’utilitzaran colors clars al sostre i a les parets que hagin d’estar molt il·luminats per reduir 

un contrast excessiu que requereixi una adaptació constant. 

1.4 Marc Normatiu 

1.4.1 Continguts generals de les normatives d'accessibilitat 

El canvi conceptual que s’ha produït en l’àmbit de l’accessibilitat durant els últims anys, ha 

comportat importants avenços legislatius a favor del dret a la igualtat d’oportunitats i no 

discriminació de les persones amb discapacitat. 

El primer canvi va ser donat gràcies a assumir que no és l’individu el que ha d’adaptar-se a 

un entorn dissenyat per l’home, sinó que és l’entorn el que s’ha d’ajustar a la diversitat de 

les necessitats de la població, i per tant, resultant accessible per a tothom. 

Conseqüentment, comencen a modificar-se les lleis per tal de convertir-les en 

antidiscriminatòries en el tractament normatiu de la discapacitat. Aquestes normes es 

fonamenten en el reconeixement i la defensa dels drets civils i socials, en el dret de la igualtat 

i en la no discriminació. 
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En aquest apartat fem menció de les diverses normatives/consells relacionats amb 

l’accessibilitat en general. La classificació s’ha estructurat primerament des de les 

normatives més globals de l’Organització Mundial de les Nacions Unides, passant per les 

d’Europa fins a les més locals com són Espanya i Catalunya. 

Primerament s’indicaran totes les normatives relacionades amb l’accessibilitat en forma de 

taula i a continuació es concretaran més detalladament les que fan referència al transport 

ferroviari i a la deficiència visual. 

1.4.2 Marc Normatiu Internacional, Estatal i Autonòmic 

 
NACIONS UNIDES 

Les Nacions Unides van néixer oficialment el 24 d’octubre de 1945, després de que la majoria 

dels 51 Estats Membres signataris del document fundacional de la Organització la 

ratifiquessin. En l’actualitat, 193 Estats són membres de les Nacions Unides, que estan 

representats en l’òrgan deliberant, la Assemblea General. 

Els objectius de la ONU són mantenir la pau i la seguretat, promoure el desenvolupament 

sostenible, defensar la llei internacional, protegir els drets humans i distribuir ajuda 

humanitària. 

Entre les tasques que duen a terme, trobem diverses resolucions que defensen els drets de 

les persones discapacitades, un d’ells i en el que més ens centrarem és el de que es puguin 

desenvolupar de manera autònoma en el seu entorn i puguin tenir una mobilitat el màxim 

independent possible Bibliografia: [ONU 1].  

A continuació comentem les resolucions relacionades amb l’accessibilitat. 

L’any 1981, l’ONU va declarar l’Any Internacional de les Persones amb minusvalidesa. 
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• Normes uniformes sobre la igualtat d’oportunitats per a persones amb discapacitat 

Promouen el dret de tothom a accedir a les llibertats fonamentals: educació, ocupació, vida 

familiar, integritat personal, cultura, activitats recreatives i esportives i dret a participació en 

la vida religiosa. Estableixen els requisits per a la igualtat de participació, els àmbits en els 

que s’ha de materialitzar aquesta igualtat, les mesures d’execució i els mecanismes de 

supervisió. Jurídicament parlant, aquestes normes no són obligatòries, però constitueixen 

un compromís moral i polític per part dels estats membres en vista a l’adopció de mesures a 

favor de la igualtat d’oportunitats Bibliografia: [ONU 2].  

• Convenció internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat  

La convenció promou i defensa els drets de les persones amb discapacitat en tots els àmbits 

de la vida (educació, salut, treball, cultura, oci, participació social, econòmica…) mostrant 

l’accessibilitat com a essencial en cada un d’aquests contexts. 

Aquest nou instrument suposa importants conseqüències per a les persones amb 

discapacitat. Es destaca aquest col·lectiu ciutadà dins el sistema de protecció de drets 

humans de les Nacions Unides i es comença a comptar amb una nova eina jurídica vinculant 

a l’hora de fer valer els drets d’aquestes persones. La Convenció entra en vigor a l’Estat 

Espanyol el dia 3 de Maig de 2008. 
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Extractes dels articles més rellevants de la convenció en matèria d’accessibilitat per a 

persones amb discapacitat visual: 

· Article 1: Propòsit 

El propòsit de la Convenció és promoure, protegir i assegurar la igualtat de drets humans i 

llibertats fonamentals per totes les persones amb discapacitat i promoure el respecte de la 

seva dignitat. 

Les persones amb discapacitat inclouen a aquelles que tinguin deficiències físiques, mentals, 

intel·lectuals o sensorials a llarg termini que, al interactuar amb diverses barreres, poden 

impedir la seva participació plena i efectiva en la societat, en igualtat de condicions amb les 

demés. 

· Article 2: Definicions 

La comunicació inclourà els llenguatges, la visualització de textos, el Braille, la comunicació 

tàctil, els macrotips, els dispositius multimèdia de fàcil accés, així com el llenguatge escrit, 

els sistemes auditius, el llenguatge senzill, els medis de veu digitalitzada i altres modes, 

mitjans i formats augmentatius o alternatius de comunicació, inclosa la tecnologia de la 

informació i les comunicacions de fàcil accés. 

Per “llenguatge” s’entendrà tant el llenguatge oral com la llengua de senyals i altres formes 

de comunicació no verbal. 

Per “discriminació per motius de discapacitat” s’entendrà qualsevol distinció, exclusió o 

restricció per motius de discapacitat que tingui el propòsit o l’efecte d’obstaculitzar o deixar 

sense efecte el reconeixement en igualtat de condicions, de tots els drets humans i llibertats 

fonamentals en els àmbits polític, econòmic, social, cultural, civil o de altre tipus. Inclou totes 

les formes de discriminació, entre elles, la denegació d’ajustos raonables. 

Per “ajustos raonables” s’entendran les modificacions i adaptacions necessàries i adequades 

que no imposin una carga desproporcionada o indeguda, quan es requereixin en cas 

particular, per garantir a les persones amb discapacitat, en igualtat de condicions amb les 
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demés, de tots els drets humans i llibertats fonamentals. 

Per “disseny universal” s’entendrà el disseny de productes, entorns, programes i serveis que 

puguin utilitzar totes les persones, en la major mesura possible, sense necessitat d’adaptació 

ni disseny especialitzat. El “disseny universal” no exclourà les ajudes tècniques per a grups 

particulars de persones amb discapacitat, quan es necessitin. 

· Article 4: Obligacions generals 

Els Estats Parts, es comprometen a assegurar i promoure el ple exercici de tots els drets 

humans i les llibertats fonamentals de les persones amb discapacitat sense discriminació per 

motius de discapacitat. 

Els Estats Parts es comprometen entre d’altres a: 

- Emprendre o promoure la investigació i el desenvolupament, i promoure la disponibilitat i 

l’ús de noves tecnologies, incloses les tecnologies de la informació i les comunicacions, 

ajudes per la mobilitat, dispositius tècnics i tecnologies de suport adequades per les persones 

amb discapacitat. 

- Proporcionar informació que sigui accessible per les persones amb discapacitat sobre 

ajudes a la mobilitat, dispositius tècnics i tecnologies de suport, incloses noves tecnologies, 

així com altres formes d’assistència i serveis i instal·lacions de suport. 

- Promoure la formació de professionals i el personal que treballen amb persones amb 

discapacitat respecte dels drets reconeguts en la present convenció, amb la finalitat de 

prestar millor assistència i els serveis garantits per aquests drets. 

· Article 9: Accessibilitat 

Per tal de que les persones amb discapacitat puguin viure de forma independent i participar 

plenament en tots els aspectes de la vida, els Estats Parts adoptaran mesures pertinents per 

assegurar l’accés de les persones amb discapacitat, en igualtat de condicions amb les demès, 

al entorn físic, al transport, la informació i les comunicacions i a altre serveis d’ús públic. 

Aquestes mesures, que inclouran identificació i eliminació d’obstacles i barreres d’accés, 
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s’aplicaran, entre altres a: 

- Edificis, vies públiques, transports i altres instal·lacions exteriors e interiors com escoles, 

vivendes, instal·lacions mèdiques... 

- Els serveis d’informació, comunicacions i d’altre tipus inclosos els serveis electrònics 

d’emergència. 

Els Estats Parts també adoptaran les mesures pertinents per: 

- Desenvolupar, promulgar i supervisar l’aplicació de normes mínimes sobre l’accessibilitat 

de les instal·lacions i els serveis oberts al públic o d’ús públic. 

- Oferir formació a totes les persones involucrades en els problemes d’accessibilitat a que 

s’enfronten les persones amb discapacitat 

- Dotar els edificis i altres instal·lacions obertes al públic de senyalització en Braille i en 

formes fàcils de lectura i comprensió. 

• Promoure l’accés de les persones amb discapacitat als nous sistemes i tecnologies 

de la informació i les comunicacions. 

• Promoure el disseny, el desenvolupament, la producció i la distribució de sistemes 

i tecnologies de la informació i les comunicacions accessibles. 

Bibliografia: [ONU 3].  

CONSELL D’EUROPA 

La seva principal funció consisteix en defensar els drets civils, polítics, socials i econòmics 

dels ciutadans del continent Europeu Bibliografia: [CE 1].  
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• Carta Social Europea 

Els governs que van signar la Carta Social Europea, són els membres del Consell d’Europa, 

amb la finalitat de aconseguir una unió més estreta entre els membres amb l’objectiu de 

conservar i promoure els ideals i principis que són patrimoni comú i afavorir el progrés 

econòmic i social, mitjançant la defensa i el desenvolupament dels drets humans i les 

llibertats fonamentals. 

L’article que més ens interessa en aquest projecte és el número 15 sobre el dret de les 

persones minusvàlides a la autonomia, a la integració social i a la participació en la vida de 

la comunitat. 

Una de les parts que es comprometen a complir en aquest article 15 és promoure la plena 

integració i participació social, en particular, mitjançant l’aplicació de mesures, incloses les 

ajudes tècniques, dirigides a superar les barreres a la comunicació i a la mobilitat i a permetre 

accedir als transports, a la vivenda i a les activitats culturals i d’oci. 

La Carta Social Europea va fer-se a Turí, per el Consell d’Europa el 18 d’Octubre de 1961 i va 

ser firmada a Estrasburg el 27 d’Abril de 1978 Bibliografia: [CE 2].  

Va ser ratificada per Espanya el 29 d’Abril de 1980 i va convertir-se en dret intern espanyol 

a partir del dia 5 de Juny de 1980 Bibliografia: [BOE 1].  

• Resolució ResAP (2001)1 

El Consell d’Europa assumeix la filosofia de l’accessibilitat universal amb la introducció de 

principis de disseny universal en els programes de formació del conjunt de les professions 

que treballen en l’àmbit del medi edificat. 

Va ser adoptada per el comitè de ministres del Consell d’Europa el 15 de febrer de 2001. 

Els Principis generals de la Resolució que s’esmenten el en document són els següents: 

• El dret de tots els individus, incloent persones amb discapacitat, a la plena 

participació en la vida comunitària, comporta el dret a l’accés, ús i comprensió de 

l’entorn construït. 
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• És responsabilitat i obligació de la societat, i en particular de tots els professionals 

que treballen en la construcció de l’entorn, fer que sigui universalment accessible per 

a tots, incloent les persones amb discapacitat. 

• Una política coherent i global a favor de les persones amb discapacitat ha de tendir 

a garantir la plena ciutadania, la igualtat d’oportunitats, la vida independent i la 

participació activa en totes les àrees de la vida en comunitat. 

• Per a posar en marxa aquesta política, els Estats membres han de prendre mesures 

per evitar i eliminar sempre que sigui possible, tots els obstacles de l’entorn construït 

i millorar la informació de totes les persones que tenen el paper de decidir i de 

garantir les mesures polítiques, ja que les decisions relatives a l’entorn construït per 

l’home afecten a la qualitat de vida de les persones amb discapacitat Bibliografia: [CE 

3].  
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UNIÓ EUROPEA  
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Entre aquest conjunt de documents emesos per la UE, volem destacar els apartats més 

rellevants que fan referència a l’accessibilitat per a persones amb discapacitat visual: 

• European concept of accessibility (ECA) 

La publicació de « European Concept for Accessibility » és un exemple de la unió d’experts 

de 22 països d’Europa per la causa comuna d’establir recomanacions de dissenys 

harmonitzades per l’accessibilitat a Europa. 

La base fonamental de la filosofia Europea per l’accessibilitat és reconèixer i acceptar tots 

els nivells de la societat, tenir en compte els drets humans, inclosos els de les persones amb 

certes limitacions. 

L’objectiu de l’ECA és la previsió d’entorns que siguin convenients i segurs per a tothom, 

incloent persones discapacitades. 

L’ECA va adreçat a aquelles persones que col·laboren en definir les característiques de 

l’edificació urbana pensant en la diversitat humana i les dificultats que poden provocar, però 

també va adreçat a tots aquells professionals i polítics que ja són conscients de que 

l’edificació ja construïda hauria de convertir-se en accessible per tothom Bibliografia: [ECA 

1]. 

• Comunicació de la comissió sobre la igualtat d’oportunitats de les persones amb 

minusvalidesa  

L’any 2000, s’aprova la Comunicació de la Comissió al Consell, al Parlament Europeu, al 

Comitè Econòmic i Social i al Comitè de les Regions “Cap a una Europa sense barreres per les 

persones amb discapacitat”. Brussel·les 12 de Maig de 2000. La comunicació incideix en el 

paper de la Unió Europea com element tractor per l’impuls de la cooperació entre els estats 

membres, del foment d’intercanvi i del desenvolupament de les millors practiques que 

condueixin a eliminar barreres actuals. 

La comissió demana una major coordinació als àmbits del treball, l’educació, la formació 

professional, el transport, el mercat interior, la societat de la informació, les noves 
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tecnologies i la política dels consumidors. Així mateix, estableix un itinerari a seguir amb una 

sèrie de línies estratègiques d’acció: cap a una millora de la mobilitat i l’accessibilitat; cap a 

una societat de la informació al servei de tots; cap a un mercat comú més desenvolupat en 

el que respecta a tecnologies de suport. 

• Directiva 2000/78/CE 

S’aprova la Directiva 2000/78/CE de 27 de Novembre de 2000, relativa a l’establiment d’un 

marc general per la igualtat de tracte en el treball i la ocupació. Es tracta d’una norma 

antidiscriminatòria relativa a les qüestions d’accessibilitat física al treball Bibliografia: [BOE 

2]. 

• Recomanació Rec (2006)5  

Dirigida als Estats membres sobre el Pla d’Acció del Consell d’Europa per la promoció de 

drets i la plena participació de les persones amb discapacitat en la societat: millorar la 

qualitat de vida de les persones amb discapacitat a Europa 2006-2015 Bibliografia: [SID 1]. 

• Reglament del Parlament Europeu i del Consell 1371/2007 

Determina els drets i les obligacions dels viatgers internacionals de ferrocarril i és d’aplicació 

directe a l’Estat Espanyol. 

Aquest reglament recull les condicions que el transport per ferrocarril ha de reunir per 

facilitar l’accessibilitat de les persones amb discapacitat per garantir la igualtat 

d’oportunitats a l’hora d’utilitzar aquest medi de transport per desplaçar-se (capítol V, arts. 

19 a 25). 

Aquest reglament prescriu que els serveis de transport de viatgers per ferrocarril han de 

beneficiar a tota la ciutadania. Per això, les persones amb discapacitat i les persones amb 

mobilitat reduïda provocada per una discapacitat, la edat o qualsevol altre factor, han de 

disposar, al viatjar amb ferrocarril, de oportunitats equivalents als de tots els ciutadans; i que 

tenen el mateix dret que les altres persones a la llibertat de moviment, a la llibertat d’escollir 

i a la no discriminació. Per això, les empreses operadores i els administradors de les xarxes 
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ferroviàries han d’establir, amb la participació activa de les organitzacions que representen 

a les persones amb discapacitat i a les persones amb mobilitat reduïda, unes normes d’accés 

no discriminatòries aplicables al transport d’aquest col·lectiu Bibliografia: [BOE 3]. 

• Resolució del Consell 2008/C 75/01 

Invita als Estats membres i a la comissió a que garanteixin: l’accessibilitat per les persones 

amb discapacitat; l’augment de la participació en el mercat laboral combinant plans 

d’assistència i assistència personal; el foment de la inclusió de tots els ciutadans en la societat 

de la informació d’acord amb la Declaració de Riga sobre inclusió digital, desenvolupant 

tecnologies de informació i comunicació accessibles i mitjançant tecnologies d’assistència a 

les persones amb discapacitat Bibliografia: [DOCE 1].  

• Directiva 2008/164/CE 

Especificació Tècnica de Interoperabilitat (ETI) relativa a les persones de mobilitat reduïda 

als sistemes ferroviaris transeuropeus convencional i d’alta velocitat . 

La ETI sobre la accessibilitat del material rodant estableix que: 

Tots els trens hauran de tenir, com a mínim, una porta adaptada per les persones amb 

mobilitat reduïda, la qual haurà de comptar amb algun dispositiu per a cobrir la cobrir la 

distància entre el cotxe i l’andana Bibliografia: [DOCE 2]. 

• Reglament (UE) nº 1300/2014 de la comissió 

Estableix la especificació tècnica de interoperabilitat (ETI) relativa a l’accessibilitat del 

sistema ferroviari de la unió europea per a les persones amb discapacitat i les persones amb 

mobilitat reduïda. 

La comissió europea estableix a partir del 18/11/2014 l’Especificació Tècnica 

d’Interoperabilitat, regulació per tal de millorar l’accés de viatgers de transports ferroviaris 

amb alguna discapacitat o amb mobilitat reduïda Bibliografia: [DOCE 3].  
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ESTAT ESPANYOL 

 

De tots els documents anteriors, s’han escollit i analitzat els que tenen més relació amb 

l’accessibilitat al transport públic ferroviari per a persones amb dèficit visual i són els que es 

comenten a continuació. 

La Constitució Espanyola insta als poders públics a: fomentar la igualtat i el desenvolupament 

individual de la persona; impulsar la participació de tots els ciutadans a la vida política, 

econòmica, religiosa, cultural i social; eliminar els obstacles que dificultin la seva plenitud; i 

facilitar la accessibilitat de totes les persones mitjançant polítiques de prevenció, 

tractament, rehabilitació i integració de les persones amb discapacitat. 

• Llei 13/1982 Integració Social dels Minusvàlids (LISMI) 

Aquesta llei es troba a l’article 49 de la Constitució Espanyola. La qual es va configurar com 
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una llei de marc, i com a tal va considerar les bases per a que la integració plena a la societat 

de les persones amb discapacitat es pogués dur a terme Bibliografia: [LISMI 1].  

• Regulación del uso de perros guía para Deficientes Visuales 

El propòsit és facilitar als deficients visuals, els medis adequats que els permeti una certa 

independència, així com una major mobilitat . Es dicten unes normes necessàries per a l’ús 

de gossos-guia ja que en l’actualitat i degut a les modernes tècniques d’ensinistrament i 

atenció sanitària de gossos, constitueix un medi auxiliar de singular importància per l’accés 

a els llocs, allotjaments, locals i transports públics i en definitiva per a la seva integració a la 

societat Bibliografia: [Perros guia Catalunya 1]. 

• Ley estatal 51/2003 Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accessibilidad 

Universal (LIONDAU) Després de dues dècades de vigència de la LISMI, la persistència de la 

desigualtat a la societat, es seguia manifestant i per tant es van haver de realitzar nous enfocs 

i estratègies derivats dels canvis en la concepció de discapacitat en l’àmbit comunitari. 

Per tant s’exigia una evolució també legislativa paral·lela als nous principis i que es va 

materialitzar amb la promulgació d’aquesta llei. 

La qual, suposa un gran canvi en la manera d’afrontar la discapacitat, ja que planteja la 

consideració com a una qüestió de drets humans.  

Els principis estratègics que estableix LIONDAU són: 

• Vida independent: poder de decisió i participació social 

• Normalització: accés en igualtat de condicions que la resta de ciutadans 

• Accessibilitat universal: condició general de béns, processos, entorns, 

serveis… 

• Disseny per a tots: projecció des de l’origen d’aquest accés universal 

• Diàleg Civil: participació de les persones amb discapacitat en les polítiques que 
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les afecten. 

• Transversalitat: concepció general de les polítiques i línies d’acció públiques 

La entrada en vigor de la LIONDAU i de les seves posteriors normes de desenvolupament ha 

suposat un important impuls dels nous conceptes demanats per les persones amb 

discapacitat Bibliografia: [LIONDAU 1].  

• Real decreto 1544/2007: Se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con 

discapacidad. Abstractes rellevants relacionats amb l’accessibilitat al transport ferroviari per 

a persones amb dèficit visual : 

Article 2: Transport Ferroviari 

Les condicions bàsiques d’accessibilitat que consten a l’annex I són d’aplicació a les àrees 

d’ús públic i al material mòbil de tots els sistemes de transport ferroviari amb les 

especificacions que s’indiquen. Entre elles, s’hauran de complir les disposicions establertes 

en les especificacions tècniques d’interoperabilitat (ETI) sobre accessibilitat de les persones 

amb mobilitat reduïda que estan vigents segons les normes de la Unió Europea. 

ANNEX I : Condicions bàsiques d’accés al ferrocarril 

Estacions 

De forma genèrica, les mesures per garantir l’accessibilitat en les estacions seran les 

establertes en les especificacions tècniques de interoperabilitat (ETI) sobre accessibilitat de 

les persones de mobilitat reduïda que estiguin vigents segons les normes de la Unió Europea. 

Trobem en aquest annex les condicions específiques i tècniques de com haurien de ser els 

següents “òrgans” que es troben en les estacions per tal de que siguin accessibles per a 

tothom. 

- Itineraris interiors accessibles 
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- Escales fixes i rampes 

- Escales mecàniques 

- Rampes mecàniques/passadissos rodant 

- Passos elevats y subterrànies 

- Accessos 

- Mobiliari, complements i elements en “ voladís” 

Informació visual y acústica 

L’objectiu és proporcionar de manera visual i acústica la informació bàsica per als viatgers. 

Es consideraran informacions bàsiques les variacions d’última hora, incidències o situacions 

d’emergència. 

La informació visual serà llegible en totes les condicions d’il·luminació general, contrastarà 

amb el fons sobre el que està presentat i serà coherent i simultània amb la informació 

parlada que es proporciona. 

Els elements d’informació (cartells, panels, monitors...) s’han de col·locar en llocs que 

permetin als seus lectors aproximar-se o allunyar-se d’ells el que els exigeixi la seva 

discapacitat visual o física. Estaran il·luminats directament, procurant que no es produeixin 

reflexes sobre ells i amb colors contrastats entre fons i text. 

Informació al viatger 

Tota la informació serà de naturalesa conseqüent i conforme a les regles europees o 

nacionals. Tota la informació serà coherent amb el sistema general d’orientació i informació, 

especialment en quant a color i contrast en els trens, andanes i accessos. 

Es procurarà fer transcripció del missatge oral, emès per megafonia, a text escrit. La 

informació visual serà llegible en totes les condicions de il·luminació quan el vehicle o estació 

es trobi en servei. La informació visual contrastarà amb el fons sobre el que se situï. 

S’aconsellen caràcters clars sobre fons fosc Bibliografia: [BOE 4].  
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COMUNITAT AUTÒNÒMA DE CATALUNYA 

 

A continuació citem l’última llei de la taula la qual és la més recent i on hi trobem més 

informació sobre l’accessibilitat per a persones amb dèficit visual al transport públic 

ferroviari. 

• Llei 13/2014, Accessibilitat 

Es una llei que té per objecte: 

a) Establir les condicions d’accessibilitat necessàries que garanteixin la igualtat 

d’oportunitats i la no discriminació de les persones amb discapacitat 

b) Integrar en el marc normatiu de Catalunya les condicions bàsiques d’accessibilitat, d’acord 

amb les directives internacionals i estatals 

c) Promoure la utilització de productes de suport a l’accessibilitat que millorin la qualitat de 

vida de les persones amb discapacitat 
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La Llei 13/2014, a diferència de les seves homòlogues estatals defineix la discapacitat 

sensorial com la discapacitat que afecta un sentit o més d’un sentit a la vegada. Es fa distinció 

de les discapacitats sensorials: 

• Discapacitat visual: disminució parcial o manca total de la capacitat de veure hi que 

dificulta o impedeix l’acompliment normal de les tasques visuals i provoca dificultats 

d’interacció entre la persona afectada i l’entorn; inclou ceguesa total i els diferents graus de 

baixa visió. 

• Discapacitat auditiva: disminució parcial o manca total de la capacitat de les persones per 

percebre les formes acústiques. 

• Sordceguesa: combinació de discapacitat visual i auditiva, en diferents graus. Bibliografia: 

[GENCAT 1].   

 

1.5 Document sobre les condicions d’accessibilitat al transport ferroviari 

(FUNDACIÓ ONCE) 

1.5.1 Proposta de condicions d'accessibilitat de la ONCE pel transport ferroviari 

En aquest apartat realitzarem un resum del capítol VI sobre l’accessibilitat als transports 

metropolitans d’un document editat per la ONCE anomenat Accessibilitat per a persones 

amb ceguera o deficiència visual Bibliografia: [ONCE 9].  

La proposta descriu quines serien les característiques necessàries per tal de millorar 

l’accessibilitat a nivell del transport ferroviari. D’aquesta manera, fer que el desplaçament 

sigui més segur i autònom per a les persones que pateixen alguna deficiència visual. 

El resum està dividit en 4 apartats diferents que són: accessos, vestíbuls, andanes i els cotxes 

i dins de cadascun d’aquests apartats, les recomanacions de cadascun dels elements és més 

detallada. 

1. ACCESSOS 

1.1. Els accessos de les estacions s’ha de tenir present que: 
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• L’accés hauria d’estar a cota zero o haver-hi un ascensor. Si això no fos possible la pendent 

màxima no sobrepassarà el 6%. 

• Previ al primer esglaó, ha d’existir una franja senyalitzadora al terra. Aquesta serà 

transversal a la direcció de la marxa, ha de ser podotàctil i ser visualment distingida per 

contrast de color. Les mesures seran estipulades indicant una amplada de 120 cm i ocupant 

tota l’amplada de la vorera. 

• Les senyals que indiquen els accessos han de ser fàcils de localitzar, estar ben il·luminades, 

presentar contrast cromàtic i mida adequada 

1.2. Les escales han de presentar: 

• Una bona il·luminació amb doble finalitat; facilitar el trànsit de persones amb deficiència 

visual des d’una zona exterior amb molta il·luminació a una altre interior amb baixa 

il·luminació o a la inversa i facilitar la localització del passamans i de la ubicació exacta dels 

esglaons. 

• Passamans als dos costats de les escales, de coloració viva i ben contrastada amb l’entorn, 

amb terminació arrodonida i acabar a una distància de 45 cm abans i després dels esglaons. 

Presentaran informació d’orientació sobre el nom de l’estació, el número de línia en relleu o 

Braille. 

• Franja senyalitzadora podotàctil de 120 cm indicadora de canvi de cota per facilitar la 

localització i accés a les escales. Ha de tenir una coloració diferent i ben contrastada amb el 

paviment circumdant. 

• Banda antilliscant de 5 cm d’amplada ubicada a 3 cm de la vora de l’esglaó i que ocupi tota 

la longitud. De textura i coloració diferents i ben contrastades amb el color de l’esglaó. 

1.3. Les escales mecàniques han de presentar: 

• Senyalització de textura metàl·lica amb dimensions mínimes de 120x120 cm. 

• La vora i els laterals de cada esglaó han d’estar marcats amb una banda de 5 cm de color 
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groc fluorescent que proporciona bon contrast cromàtic per tal de poder visualitzar el 

començament de cada esglaó i la seva extensió. Hi haurà 3 esglaons enrassats tant a 

l’entrada com a la sortida. 

1.4. Les portes d’accés hauran de tenir les següents característiques: 

• Les que siguin de vidre hauran de tenir una franja de 20 cm de color contrastat amb la resta 

de la superfície de vidre i el fons. 

• Les portes d’obertura automàtica hauran de tenir un temps d’obertura que permeti el pas 

còmode de persones amb deficiència visual i acompanyant. I també un mecanisme manual 

de parada del sistema automàtic de tancament i obertura. 

• Les portes no automàtiques hauran de ser batents amb motlles suaus que controlin la 

velocitat d’obertura i tancament. També han de comptar amb els mecanismes de retorn 

adequats que impedeixin que puguin quedar obertes o entre obertes. 

• Els mecanisme d’accionament manual de les portes tindran un color diferent i ben 

contrastat amb la resta dels elements 

2. VESTÍBULS 
 
2.1. Ascensor 

Els accessos als ascensors segons si són exteriors o interiors, han de presentar les següents 

característiques: 

- Accés exterior 

Si l’accés a l'estació de Metro es realitza mitjançant un ascensor que es troba a un nivell de 

carrer i comunica amb el vestíbul interior, es col·locarà una franja tàctil de 120 cm d’amplada 

per localitzar l’ascensor. Aquesta franja ha d’ocupar tota l’amplada de l’itinerari peatonal i 

estar ubicada transversal a la marxa. La textura i coloració han de ser diferents i ben 

contrastades amb la resta de paviment 

- Accés interior 
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Per la localització dels ascensors es col·locarà una zona d’embarcament, just davant de la 

porta de l’ascensor, que tindrà un paviment tàctil d’acanaladura i coloració diferent 

contrastada amb el paviment circumdant. 

Les dimensions seran des de 120cm x 120 cm i estarà senyalitzada mitjançant un paviment 

podotàctil. La secció de la canal serà menor que la utilitzada en exteriors, per tal que sigui 

fàcilment percebuda amb els peus i mitjançant l’ús d’un bastó de mobilitat.  

- Característiques generals dels ascensors: 

• El marc exterior de les portes de l’ascensor ha de tenir una coloració viva i 

contrastada amb l’entorn. 

• Incorporar dispositius sensibles de detecció que impedeixin el tancament 

automàtic de les portes. 

• Mecanisme autonivellador que eviti els desnivells entre la cabina de l’ascensor i el 

terra de la planta. 

• La retolació de la senyal de l’ascensor es realitzarà mitjançant macro caràcters de 

coloració viva i ben contrastada amb el suport on està incorporada. 

• La informació de la botonera es realitzarà en macro caràcters de relleu i sistema 

Braille. 

• Instal·lar un dispositiu sonor que indiqui en quin nivell es troba l’ascensor. 

- Les característiques de la botonera haurien de ser: 

• Botonera interior 

Tota la retolació es realitzarà mitjançant macro caràcters en relleu, amb un bon contrast 

cromàtic amb el fons i el sistema Braille. 

S’evitaran els botons emmarcats ja que han de sobresortir clarament del panel i el color 

contrastarà amb el de la superfície sobre la que se situïn. També han de tenir un indicador 
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lluminós que s’activarà al polsar-lo i s’apagarà al arribar a la planta. 

• Botonera exterior 

Estarà adaptada en relleu contrastat i sistema Braille. El color dels botons contrastat i en 

sistema Braille. El color dels botons contrastarà amb el de la superfície sobre la que se situen. 

Els botons han de sobresortir clarament per ser detectables. Tenen indicador lluminós que 

s’activarà al polsar-lo i s’apagarà al arribar l’ascensor. 

2.2. Senyalització i informació 
 

La senyalització interior haurà de ser senzilla, assimilable i que apliqui un sistema o codi de 

colors a les parets, portes, taquilles… per aconseguir el millor contrast possible. 

- Retolació 

Els pictogrames, logotips, rètols, indicadors, etc. Haurien de ser macro caràcters amb relleu, 

tenir contorns ben definits, coloració viva i contrastada amb el fons i ambdós contrastats 

amb el fons de la paret o porta on estiguin adossats. També amb sistema Braille si es possible. 

- Il·luminació 

Es recomanable la combinació de llum natural i artificial, per evitar el canvi brusc 

d’il·luminació entre l’exterior i l’interior del vestíbul, per tal de que així temps necessari per 

a que els ulls puguin acomodar-se al nou nivell de lluminositat sigui menor. 

- Franja-guia de direcció 

La franja-guia de direcció es situarà a la porta de l’entrada i des de la sortida de l’ascensor si 

n’hi ha fins les taquilles i/o les màquines expenedores de bitllets i de manera ininterrompuda 

fins a les andanes. Han de tenir una amplada de 120 cm i un color ben contrastat amb la 

resta de paviment per ser fàcilment detectables. La franja ha d’estar paral·lela a la marxa i 

tenir paviment diferenciat a les interseccions. 

- Informació tàctil 
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Instal·lació de mapes en relleu i de maquetes que donin informació sobre la distribució 

espacial del vestíbul, els diferents nivells de la estació, les andanes i la zona que envolta la 

estació. 

- Informació acústica 

Instal·lar altaveus a totes les zones de les instal·lacions, el seu funcionament ha de ser 

constant i permanent, per tal de facilitar la orientació 

2.3. Ubicació de mobiliari 
 

Dins els diferents elements que componen el mobiliari, s’ha d’evitar la instal·lació d’aquells 

que siguin mòbils o molt baixos ja que són difícils de detectar i intentar que es col·loquin 

alineats a un lateral, fora de l’itinerari peatonal. 

Els elements de mobiliari adossats a la paret i que sobresurtin de la mateixa sense prolongar-

se fins el paviment, es col·locaran de manera que la part sobresortida més baixa quedi 

situada com a mínim a 220 cm del mateix. 

- Taquilles i màquines expenedores 

La disposició de les taquilles i/o les màquines expenedores de bitllets han de ser estables i 

ubicar-se sempre en el mateix lloc per ser fàcilment localitzables. 

Les màquines expenedores de bitllets haurien d'oferir els destins i el preu del bitllet en macro 

caràcters, en sistema Braille i en sonor. 

La informació bàsica que la companyia del metro ofereix als seus usuaris (recorregut de les 

diferents lineals, horaris, preus...) hauria d'estar disponible en macro caràcters i en sistema 

Braille en les taquilles de les estacions. També hauria d’aparèixer al costat dret de la zona de 

la taquilla de totes les estacions, una placa amb el nom de l’estació corresponent amb relleu 

i Braille. 

- Les màquines cancel·ladores 
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Han de ser automàtiques, ergonòmiques, tenir un relleu adequat per poder cancel·lar amb 

comoditat i rapidesa el bitllet, i no incorporar torniquet de pas ja que son difícils de superar. 

En els bitllets i targetes, s'ha de notar clarament quina és la posició correcta per cancel·lar el 

viatge mitjançant la mossegada lateral orientadora). 

- Les portes dels lavabos 

Han de tenir una coloració viva i contrastada amb la resta de la paret, de la mateixa manera 

que la retolació de la porta hauria de ser contrastada amb el color de la mateixa i amb macro 

caràcters amb relleu i sistema Braille. 

- Les papereres 

Han de col·locar-se encastades a la paret i en el cas de que no sigui possible, es prolongaran 

fins al terra. 

- Els bancs i/o seients 

S'instal·laran també encastats a la paret. Si no es poden encastar, s'ubicaran adossats a la 

paret, alineats a un mateix costat i sense elements que sobresurtin 

 - Els extintors 

Es col·locaran encastats la paret, sense sobresortir en cap cas. 

- Si hi ha telèfons públics 

Han de comptar amb laterals de protecció i han de prolongar-se en tot el seu perímetre fins 

arribar a una altura mai superior a 25 cm del terra. 

3. ANDANES 
 

Per accedir a l'andana es continuarà amb la franja-guia de direcció col·locada en el vestíbul. 

Si s'han de passar varis nivells per accedir a l'andana i es necessiten escales (fixes i/o 

automàtiques) o ascensors, aquests han de incorporar les característiques mencionades en 
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apartats anteriors. 

A l’andana, suprimir l’efecte cortina (canvi brusc d’il·luminació) al accedir a l'andana. 

El mobiliari permanent de l'andana ha de tenir les mateixes característiques que el descrit 

en l'apartat del vestíbul. 

3.1. Retolació 
 

En els accessos a les andanes han d'instal·lar-se uns ròtols que continguin la informació 

essencial amb macro caràcters i en sistema Braille. 

La retolació haurà detenir un bon contrast cromàtic, tant entre els caràcters i el fons del 

ròtol, com entre el ròtol en si i la superfície on està col·locat. 

Aquests ròtols han d'informar del nom de la estació i dels noms de les estacions de la resta 

de la línia, indicant el sentit en el que avança la mateixa. 

Han d’estar ben il·luminats. 

3.2. Senyalització 
 

La sortida d'emergència (porta de sortida d'emergència) de l'andana ha de tenir un color viu 

i ben contrastat amb la resta de la paret i ha d'estar composta per un material diferent al de 

la resta de les portes. 

Se senyalitzarà la vora de l'andana mitjançant una franja de 50cm d'amplada, de textura i 

coloració diferents i ben contrastades amb el paviment circumdant. Es recomana que la 

franja tingui una coloració groga fluorescent associada amb una senyal d'avís. 

En les línies de transport metropolità, en les que tots els cotxes que formen la unitat de 

metro són iguals, aquest han de parar sempre en el mateix lloc. 

La capçalera del a unitat de metro s'aturarà sempre al límit de l'andana sense deixar espai 

entre tren i andana. 

Per a localitzar les zones d'accés als cotxes de la unitat de metro i conèixer la seva posició 
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exacte podem recórrer a varies solucions: 

- Tàctils i visuals: 

a) Col·locar una franja tàctil contínua (franja senyalitzadora), que vagi des de la línia de la 

paret fins a l’andana, coincidint amb la zona on se situarà la porta. 

b) Augmentar l'amplada de la franja que delimita la separació entre l'andana i les vies en la 

zona on para cada una de les portes. 

c) La franja que delimita la separació entre l'andana i les vies serà continuada en quant a la 

textura, però serà discontinua en quant a la coloració, precisament a la zona on tingui la 

parada cada una de les portes. 

- Acústiques 

Quan no és possible desenvolupar les solucions mencionades anteriorment, degut a que 

existeixen varis models d'unitats de metro amb cotxes de diferents longituds, llavors es 

recomana obertura automàtica de les portes i la instal·lació d'un dispositiu acústic i lluminós, 

situat en la part central de la llinda de la porta del cotxe, de manera que cada vegada que 

s'obre emeti una senyal sonora i una altre lluminosa. 

Per augmentar la seguretat i evitar possibles caigudes al buit de les vies es proposen 

diferents solucions a les unitats de metro que ja estan en funcionament en alguns països de 

la comunitat europea: 

a) Unitat de metro continua, tant per el seu interior com per el seu exterior(sense 

que es produeixin separacions entre els cotxes). Els cotxes estaran connectats per un 

element perimetral flexible. 

b) Paret de vidre que cobreixi tota la longitud de l'andana. Aquesta paret conté tantes 

portes com portes tenen els cotxes (material mòbil), i connecten de forma precisa 

unes amb altres. Tant les de la paret de vidre com les dels cotxes de metro s'obren a 

la par de forma sincronitzada. 
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4. COTXES O MATERIAL MÒBIL 
 

El terra dels cotxes ha de quedar al mateix nivell que el paviment de l'andana, ser  antilliscant 

i amb un acabat mate, per a que no produeixi enlluernament. I a més han de tenir 

mecanismes de suspensió per evitar possibles variacions d’altura. 

Les portes han de ser fàcilment localitzables tant des de l'exterior com des de l'interior del 

cotxe. 

Haurien de ser d’una coloració viva, diferent i ben contrastada amb la resta del cotxe. 

S'incorporarà un dispositiu sonor i lluminós, situat a la part central de la llinda de la porta i 

per els dos costats, de manera que cada vegada que s'obri s’emeti una senyal i llum al mateix 

temps. 

Això permet a la persona amb ceguesa o deficiència visual detectar auditiva i/o visualment 

on es troben les portes i que aquesta esta oberta. 

Els mànecs o polsadors per a la obertura, haurien de tenir un color contrastat amb la resta 

de la porta i han de ser fàcilment localitzables pel tacte, no queden encastats i sempre 

ubicats al mateix lloc. 

4.1. Senyalització 
 

Instal·lació d'un equip de megafonia en cada cotxe per informar amb certa antelació de la 

pròxima parada. 

Es recomanen panels actius amb el recorregut que realitza la línia on s'informarà amb 

antelació del nom de la pròxima estació, correspondències i destí final. 

Informació bàsica que contingui la unitat de metro es retolarà amb macro caràcters 

contrastats. 

Es recomana que cada cotxe ha de comptar amb la senyalització visual i sonora que indiqui, 

a quin costat es realitzarà l'obertura de les portes del cotxe o altres informacions d'interès. 
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S'instal·larà un circuit tancat de TV, de forma que el conductor pugui controlar en tot 

moment l'accés o sortida dels passatgers als cotxes. 

4.2. Mobiliari 

Dins el mobiliari interior del cotxe s'ha de destacar-la ubicació dels elements de subjecció, 

per els problemes de seguretat que presenten: 

Las barres han d’estar disposades en sentit vertical sense sobresortir, continues i 

contrastades i els agafadors s'evitarà la instal·lar-los sostinguts en la vertical. 

1.5.2 Aspectes d’accessibilitat a destacar en els Plans Directors 

Per complementar la informació també ens hem informat de plans directors d’empreses 

ferroviàries com TMB i RENFE/ADIF i altres de quins són els seus serveis, quines són les seves 

prioritats, els seus objectius i fites, etc. 

1.5.2.1 Resum Pla director d’accessibilitat de RENFE i empresa ADIF 

Basant-nos en el Pla d’accessibilitat universal de Renfe, Bibliografia: [RENFE 1], en aquest 

apartat presentem un resum sobre els temes més directament relacionats amb 

l’accessibilitat al transport ferroviari per a persones amb dèficit visual. 

El Pla d’Accessibilitat va ser aprovat l’any 2007 i el 2010 es va ampliar, millorar i actualitzar 

tenint en compte noves realitats que els han mostrat col·lectius més coneixedors de les 

necessitats reals com CERMI i la ONCE.  

A continuació comentem una notícia molt recent en la que es reflexa el compromís del 

govern en establir una nova llei del Sector Ferroviari publicada a 30 de Setembre de 2015 en 

que les empreses ferroviàries que operin a Espanya, tindran l’obligació de prestar 

“assistència a les persones amb discapacitat i les persones de mobilitat reduïda” (Figura 8). 
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Figura 8. Imatge de la web de CERMI on és narra la noticia de la nova llei 

Font. Bibliografia: [CERMI 1]  Web CERMI Noticies 30/09/2015 

L’objectiu del pla és el d’adequar totes les estacions, per tal de que les persones 

discapacitades puguin dur a terme tota la cadena de viatge (des que surten de casa, van a 

l’estació, agafen el tren per anar a la seva destinació i tornen a agafar el tren per a tornar a 

casa) sense problemes. A continuació s’indica un esquema del servei implantat (Figura 9). 

 

En desglosar els serveis existents per a clients amb algún tipus d’accessibilitat trobem  

• El servei “Atendo Plus”, un servei personalitzat per tal de buscar solucions segons el tipus 

de discapacitat. Aquest va dirigit al tot el col·lectiu de persones amb discapacitat física, 

sensorial, intel·lectual i mental. El servei estableix una creació de base de dades de clients 

on s’inclouen hàbits de viatge i sobre tot les dades de la discapacitat que presenta el client i 



  
 Visual PMR 

              

 

  
62 

 

les seves necessitats especifiques per a viatjar (Taula 12). 

 

 

• Servei “porta a porta” 

El client es recollit al seu origen per un eurotaxi, el taxista l’ajudarà amb l’equipatge i a pujar 

al cotxe, el traslladarà a l’estació i el posa en contacte amb el personal del Servei Atendo, qui 

es farà càrrec del client fins que quedi assegut al seu seient dins el tren. En la estació 

d’arribada, el personal del Servei Atendo l’acompanyarà fins el taxi que el portarà fins al seu 

destí final, ajudant-lo amb l’equipatge si el client ho necessita. 

Principals objectius de Renfe 

Els principals objectius entre d’altres són adequar els trens per a pujar des de l’andana amb 

cadira de rodes, habilitar espais per les cadires de rodes a l’interior del tren, de posar 

intercomunicadors als espais reservats per discapacitats per a que es puguin comunicar amb 

el personal del tren i de dissenyar espais per a fer itineraris per les persones amb discapacitat 

física. 

Per tal de profunditzar l’atenció als seus clients i poder eliminar barreres de comunicació que 

impedeixen una accessibilitat total, Renfe vol invertir per desenvolupar sistemes telemàtics 

que donin solucions d’accessibilitat a la comunicació i informació. D’aquesta manera els 

col·lectius de persones amb discapacitat visual o auditiva podrien informar-se i realitzar els 

seus viatges amb tren amb total garantía. Exemples són fer completament accessible la 

pàgina web, aportant software de traducció de llenguatge de signes, realitzant actuacions 

per situacions d’emergència i profunditzant en formació al personal de Renfe. 
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ADIF i les seves mesures per millorar l’accessibilitat 

ADIF, és l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries, és una entitat pública empresarial 

dependent del Ministeri de Foment. Aquest exerceix un paper principal com a dinamitzador 

del sector ferroviari, fent del ferrocarril el medi de transport per excel·lència i facilitant 

l’accés a la infraestructura en condicions d’igualtat. 

Té com a objectiu potenciar el transport ferroviari espanyol mitjançant el desenvolupament 

i la gestió d’un sistema d’infraestructures segur, eficient, sostenible des del punt de vista 

mediambiental i amb alta qualitat. 

Adif assumeix: 

• La administració d’infraestructures (vies, estacions, terminals de mercancies…) 

• La gestió de la circulació ferroviaria 

• La adjudicació de capacitat als operadors ferroviaris 

Tot això des del compromís de responsabilitat social amb els ciutadans. Una Responsabilitat 

Social que es fonamenta en principis ètics relacionats amb la gestió i amb el paper de 

l’empresa en la societat. Dona importància a la transparència i el diàleg amb els Grups 

d’Interès i la seva finalitat última és contribuir a la sostenibilitat del desenvolupament que 

propicia la nostra activitat, des d’una perspectiva integral Bibliografia: [ADIF 1].  

Infraestructures i estacions 

Per tal de facilitar el trànsit per les estacions a tots els viatgers, en general i sobretot a aquells 

amb discapacitat o mobilitat reduïda, existeixen un conjunt de mesures i serveis que tenen 

com a objectiu aconseguir l’accessibilitat universal a les estacions i als serveis ferroviaris. 
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• Servei d’Audioguies 

És un servei destinat a persones amb discapacitat visual amb la finalitat de facilitar, 

mitjançant la reproducció i obtenció de fitxers d’audio, información d’accessos, distribució 

d’espais i ubicació dels principals serveis de l’estació. 

• Servei Atendo 

Atendo és el servei d’Atenció i Assistència a viatgers amb discapacitat o mobilitat reduïda 

que Renfe posa a disposició dels clients del ferrocarril. Es tracta d’un servei personalitzat que 

orienta, informa i facilita al viatger l’accés i trànsit per les estacions, així com l’assistència en 

pujar i baixar dels trens. 

• Servei Dialoga 

És un servei destinat a persones sordes i amb discapacitat auditiva, amb la finalitat de facilitar 

la comunicació i l’accés a la informació de servei de les estacions. 

Estacions més còmodes, més accessibles i més modernes  

L’accessibilitat universal és una de les línies d’actuació bàsiques en els serveis ferroviaris. Així 

els plans de millora i modernització en estacions contribueixen a complir l’objectiu d’Adif de 

fer de les infraestructures i instal·lacions ferroviàries un espai cada vegada de més valor per 

a la ciutadania, generador de benestar, progrés i cohesió social. 

Els plans de modernització d’estacions es desenvolupen segons 4 línies principals d’actuació: 
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1. Rehabilitació i modernització edificis de viatgers 

2. Millora de l’accessibilitat 

3. Increment de la seguretat 

4. Actuacions mediambiental 
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Figura 11. Més imatges d’estacions de RENFE accessibles (ADIF) 

Les següents actuacions, són exemples de les varies mesures que ja s’han dut terme en la 

millora de l’accessibilitat de les estacions: 

• Millora d’accés i entorns 

• Nous sistemes visuals i auditius d’informació al viatger 

• Rampes d’accés a les andanes i vestíbul 

• Aparcaments accessibles i reservats a persones amb discapacitat 

• Itineraris accessibles 

• Prolongació d’andanes per facilitar l’accés dels viatgers als trens. 

• Instal·lació de bandes de proximitat i franges grogues a la vora de l’andana per a ser 

detectades pels viatgers amb deficiències visuals 

• Passos de cautxú antilliscant entre andanes 

• Adaptació a normativa d’escales i baranes 

• Instal·lació de rampes i ascensors en andanes 
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• Millores en la il·luminació 

• Faroles alimentades amb energia solar fotovoltaica 

• Lavabos adaptats a persones amb discapacitat 

Bibliografia: [ADIF 2]. 

Servei d’audioguies 

És un servei destinat a persones amb discapacitat visual, amb la finalitat de facilitar,  itjançant 

la obtenció de fitxers d’àudio, informació d’accessos, distribució dels espais i ubicació dels 

principals serveis de l’estació. 

També es facilita l’encaminament a través dels camins podotàctils, per l’accés des dels punts 

d’Informació Interactiva implantats en les Estacions als Serveis d’Atenció al Client, 

Informació i Venta de Bitllets, al Servei d’Ajudes Atendo, Lavabos, Accessos a Andanes i 

Sortides de l’estació. 

De moment, les úniques estacions on s’ha implantat el Servei d’Audioguia és a Madrid 

Chamartín i a Madrid Puerta de Atocha. 

 

Les audioguies, són accessibles per a persones amb discapacitat visual, motriu i auditiva i 

s’ubiquen a l’interior de les estacions. 
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Per últim es pot establir una videotrucada amb el servei d’Atenció al Client i Informació 

d’Adif, polsant un botó de color verd situat a la dreta de la pantalla, que te retolat en Braille 

la seva funcionalitat Bibliografia: [ADIF 3].  

Conclusions del Pla d’Accessibilitat Universal de RENFE i d’ADIF 

Tenint en compte que el resum està centrat en buscar informació rellevant sobre 

accessibilitat per a persones amb deficiència visual, es pot observar que el tema es molt poc 

present en els objectius i fites de l’empresa. Aquest pla director està centrat en persones 

amb discapacitats físiques i d’aquesta manera les discapacitats sensorials passen a un segon 

pla. Només són citades puntualment en l’apartat d’infoaccessibilitat però molt breument i 

sense aprofundir ni citar cap objectiu futur que pugui encaminar cap a una millor 

accessibilitat i independència per a les persones cegues o amb resta visual. 

L’empresa ADIF en canvi, si que dona èmfasi a millorar l’accessibilitat per a persones amb 

discapacitat visual, encara que només s’ha posat en marxa en les dues principals estacions 

de Madrid, almenys s’ha buscat una manera d’intentar millorar l’accessibilitat per a aquestes 

persones. 

1.5.2.2 Resum pla director d’accessibilitat de Transport Metropolità de Barcelona (TMB) 

A continuació hem resumit el pla director d’accessibilitat universal de TMB on remarcarem 

les actuacions i objectius principals pensant en les persones que tenen una disapacitat visual. 

Entre els diferents transports públics que engloba TMB, principalment ens centrarem en el 

transport ferroviari. 

Catalunya i Barcelona com a models d’inclusivitat: 

La regió metropolitana de Barcelona forma part de l’avantguarda de les principals metròpolis 

europees pel grau d’adaptació de transport públic en superfície i ferroviari. En gran part, 

aquesta posició de lideratge és conseqüència de l’impuls reivindicatiu de les entitats que 

representen els col·lectius amb discapacitat i de l’esforç inversor de la Generalitat de 

Catalunya. 

Durant els últims anys s’ha anat desenvolupant una progressiva adaptació de les xarxes de 

transport públic de la regió metropolitana de Barcelona conforme als requeriments i 

necessitats de les persones amb diferents discapacitats funcionals. 

També cal destacar el paper de l’IMD (Institut Municipal de Persones amb Discapacitat) que 

és un organisme de l’ajuntament de Barcelona que impulsa polítiques i actuacions perquè 

les persones amb qualsevol tipus de discapacitat puguin desenvolupar els seus projectes 

vitals d’una manera autònoma i en igualtat de condicions. 
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Actualment, Barcelona tracta de corregir l’error històric que consistia a dissenyar les ciutats 

sense tenir en compte les necessitats de la majoria dels ciutadans i ciutadanes. 

Durant els últims anys, les actuacions en l’àmbit del transport s’han centrat en dues grans 

línies d’actuació: 

1. Suprimir les barreres arquitectòniques de les infraestructures antigues 

2. Garantir l’accessibilitat universal de les infraestructures noves 

Al 2007 es varen dur a terme actuacions que 

beneficien als discapacitats visuals, com la posada en 

marxa del sistema d’informació a l’usuari (SIU) als 

autobusos, que anuncia de manera visual i sonora la 

propera parada. Bàsicament consta d’un ordinador 

amb un programari i un maquinari de localització del 

vehicle durant el recorregut, juntament amb uns 

algorismes d’interpretació de les dades, un 

sintonitzador de veu i uns perifèrics: pantalles de leds 

(amb tres colors) i altaveus. 

A l’exterior mitjançant un comandament que funciona 

amb radiofreqüència, les persones amb discapacitat 

visual poden interrogar al bus sobre la línia que 

realitza i la direcció en què circula. En la primera fase, 

s’hi ha implantat el sistema en 17 línies, i s’està treballant per estendre progressivament 

aquest servei a la resta de les línies de bus fins a completar la totalitat de la xarxa. 

L’accessibilitat al metro també va incorporar millores significatives: 

• Màquines expenedores de bitllets: les noves màquines tenen un localitzador acústic 

que s’activa amb el comandament a distància i un sistema de navegació que a través 

de veu, d’audioguia i replicador i del sistema braille guía les persones amb 

discapacitat visual a l’hora de comprar el bitllet. 

• Encaminaments amb textura diferenciada, amb rugositats al paviment per orientar 

les persones amb discapacitat visual. 

Al 2008 es van instal·lar, pantalles amb informació a l’usuari (PIU) a 18 parades d’autobús, 

amb un nou sistema d’informació amb veu que s’activa amb el comandament a distància 

que informa del temps d’espera. 

 

Figura 13: Sistema SIU. Altaveu a l’exterior 

dels busos. Font: Pla Director 

d’Accessibilitat (TMB) 
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Principals fites i línies d’actuació de TMB: 

L’esforç de l’empresa en els darrers anys, ha fet que s’aconsegueixin fites importants en el 

terreny de l’accessibilitat. Hi ha molts estàndards desenvolupats com: autobusos de 

plataforma baixa, infoaccessibilitat, espais entre andana i metro assolibles, itineraris per a 

invidents… però tot i això cal continuar desenvolupant o afinant determinats estàndards de 

qualitat que es poden assolir. Per això TMB vol insistir des d’un plantejament general en els 

aspectes següents: 

- Gestió i operació 

- Infraestructures 

- Infoaccessibilitat 

Ja s’han aconseguit millores en els sistemes d’informació i comunicació per a 

persones amb dificultats cognitives, auditives i visuals, els estàndards de 

qualitat en aquest àmbit estan vinculats en gran part a les innovacions 

tecnològiques que es produeixen constantment i a les quals estan 

permanentment atents. 

- Espai públic/transport i participació 

- Línies bàsiques d’actuació a la xarxa d’autobusos 

- Línies bàsiques d’actuació a la xarxa de metro 

Adequar els encaminaments per a persones amb dificultats visuals, garantir 

infoaccessibilitat a les infraestructures i trens de metro. 

- Línies bàsiques d’actuació en l’àmbit corporatiu/transversal 

Adequar els elements de retolació, senyalística i informació/comunicació 

corporatives als criteris d’accessibilitat universal, integrant-hi les noves 

tecnologies. 

Projectes de metro: 

• Infraestructures 

L’objectiu és aconseguir la plena accessibilitat mitjançant l’adequació de les infraestructures, 

com per exemple: Insistir en la superació del problema de l’espai que s’obre en el pas de 

l’andana al tren i en l’adequació d’encaminaments per a persones amb dificultats visuals a 

totes les estacions o en fer encaminaments per a persones amb discapacitats visuals (que 
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fins ara els encaminaments existeixen en el 65% de les estacions). 

• Tecnologies de la informació i la comunicació  

L’objectiu es adaptar els canals d’informació i comunicació i garantir la infoaccessibilitat en 

les infraestructures i trens de metro, especialment per a la captació visual, auditiva i 

cognitiva. 

Es treballa en una nova imatge, noves prestacions i orientacions informatives pel canal de 

TV de metro i pantalles d’interior de trens. 

Ja s’ha implantat el sistema Avicus, avisador acústic en cas d’obres o incidències a la xarxa 

del metro per a persones invidents o amb resta visual. 

• Senyalística i informació corporativa 

Aquest projecte s’encarrega de dur a terme les actuacions necessàries per fer possible que 

tota la informació i comunicació corporativa sigui accessible a tothom, aprofitant el potencial 

que ofereixen les noves tecnologies. 

Adequar els elements de retolació, senyalística i informació/comunicació corporativa als 

criteris d’accessibilitat universal. 

Integrar les noves tecnologies per possibilitar l’accés a les persones amb dificultats 

funcionals diverses (sensorials, psíquiques, estrangers, gent gran…) 

Actuacions previstes: 

- Dissenyar i confeccionar una guia de metro en Braille. 

- Auditoria d’elements d’ infoaccessibilitat a metro, bus i serveis corporatius. 

- Creació d’un grup de treball de recerca pel que fa a l’ús de noves tecnologies 

aplicades a la infoaccessibilitat (xarxes socials, aplicacions per a telèfons mòbils…) 

Bibliografia:  [Pla director d’accessibilitat de TMB 1]. 

Conclusions del Pla director d’Accessibilitat de TMB 

Des del meu punt de vista, penso que el pla director d’accessibilitat de TMB és molt més 

conscient d’altres discapacitats que no són les físiques, és a dir, que té en compte a les 

persones amb discapacitats sensorials, almenys sobre el paper. 

El pla director menciona les línies d’actuació i fites que han aconseguit fins ara i també els 
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nous projectes que tenen com a objectiu de dur a terme en un futur pròxim. Està per veure 

si realment aconseguiran assolir els projectes i si funcionaran degudament com a solució al 

problema pel qual han estat plantejats, ja que no és gens fàcil. 

 
 
Bibliografia de figures, taules i esquemes 
 

• Figura 8. Imatge de la web de CERMI on és narra la noticia de la nova llei 

(http://www.cermi.es/es-ES/Noticias/Paginas/Inicio.aspx?TSMEIdNot=7016) 

• Esquema 9. Esquema global del servicio de atención al discapacitado de RENFE. Servicio 

Atendo. (http://www.renfe.com/docs/plan_accesibilidad_universal.pdf) 

• Taula 12. Resum de les preguntes de la enquesta per cobrir las necessitats específiques 

dels clients a través d’un servei personalitzat. 

• Figura 10. Imatges d’estacions de Renfe accesibles (ADIF), 

(http://www.adif.es/es_ES/infraestructuras/accesibilidad_estaciones/accesibilidad_estacio

n es.shtml) 

• Figura 11. Més imatges d’estacions de RENFE accessibles (ADIF), 

(http://www.adif.es/es_ES/infraestructuras/accesibilidad_estaciones/accesibilidad_estacio

nes.shtml) 

• Figura 12. Punt d’informació interactiu,  

(http://www.adif.es/es_ES/infraestructuras/accesibilidad_estaciones/servicio_audioguia.s

html) 
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2 VALORACIÓ DE LES CONDICIONS D’ACCESSIBILITAT FÍSICA AL NOSTRE ENTORN 

2.1 Anàlisi Objectiva 

Els objectius d’aquest apartat, són avaluar a nivell d’accessibilitat visual de 6 estacions i dels 

dos tipus de trens, analitzar els resultats i observar si concorden amb les recomanacions que 

proposa la ONCE (apartat A.5.1.). 

En primer lloc presentar l’empresa encarregada del Metro de Barcelona que és Transports 

Metropolitans de Barcelona (TMB), és la denominació comuna de les dues empreses 

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA i Transports de Barcelona, SA que gestionen 

respectivament les xarxes de metro i autobusos per compte de la Regió Metropolitana de 

Barcelona (RMB). També inclou l’empresa Projectes de Servei i Mobilitat, SA que gestiona el 

telefèric de Montjuïc. Bibliografia:  [TMB 1]. 

En aquest projecte doncs, només hi té a veure l’empresa Ferrocarril Metropolità de 

Barcelona, SA que forma part de TMB. 

La metodologia d’aquest apartat B l’hem dividit en 2 parts; en primer lloc, quines són les 

estacions i la selecció d’elements per avaluar en cadascuna d’elles i en segon lloc, la 

construcció de les taules i el mètode per omplir-les. 

El metro de Barcelona disposa de vuit línies , cinc convencionals (L1,L2,L3 i L4) i tres 

d’automàtiques(L9/10 i L11)) i també integra al seu servei el funicular de Montjuïc. En total 

són 141 estacions i més de 134 trens funcionant en hora punta. 

Per tal de fer l’avaluació de l’accessibilitat per a deficiències visuals, primer ens hem 

d’informat de quines són les estacions que TMB considera com a accessibles a nivell general 

i quines no. 

En consultar l’apartat de “Transport Accessible” a la web de TMB, trobem la següent 

informació: 

• Des de l’any 1992, les estacions de la xarxa de metro que es construeixen o es 

rehabiliten, garanteixen l’accessibilitat. 

• Estan treballant per a fer el metro més accessible per a tothom adaptant 

progressivament les instal·lacions, incorporant sistema de navegació per veu, 

encaminadors i dispositius lluminosos de tancament de portes cada dia en més trens. 

• Des de 2012 està disponible un mapa amb relleu de la xarxa de metro i una guia de 
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metro en Braille en els punts TMB de informació i atenció al ciutadà. 

• Tota la xarxa de metro de BCN és accessible excepte algunes estacions: 

L1: Rambla Just Oliveras, Plaça de Sants, Espanya, Urquinaona i Clot 

L3: Zona Universitària, Espanya, Poble Sec i Vallcarca 

L4: Maragall, Verdaguer, Urquinaona, Jaume I, Ciutadella-Vila Olímpica i Poblenou 

L5: Virrei Amat, Maragall, Verdaguer, Plaça de Sants i Collblanc 

Bibliografia:  [TMB 2]. 

Tenint en compte aquesta informació, hem fet una tria de estacions que serien interessants 

d’avaluar. 

De les estacions que TMB considera accessibles, hem escollit les següents estacions: 

• Barceloneta (L4) 

• La Sagrera (L9/L10) 

• Trinitat Nova (L11) 

De les estacions que TMB considera no accessibles, hem escollit les següents estacions: 

• Urquinaona (L1 i L4) 

• Espanya (L1 i L3) 

• Ciutadella-Vila Olímpica (L4) 

De cada estació citada, hem omplert les taules 1, 2 i 3, que respectivament corresponen a 

accessos, vestíbuls i andanes. 

Pel que fa a la taula 4 que és la que especifica com han de ser els cotxes o material mòbil, 

hem omplert dues taules corresponents als 2 diferents tipus de tren que circulen per la xarxa 

de metro de Barcelona. 

Tren 1: vell 

Tren 2: nou 

Hi ha un altre tren distint que és automàtic i no te conductor, però que a nivell de disseny i 

d’accessibilitat és com el que anomenem com a “Tren 2”. 
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2.1.1 Disseny d’una taula de paràmetres d’anàlisi 

A continuació presentem les 4 taules que serviran per avaluar les estacions i els trens. Més 

concretament els accessos, els vestíbuls i les andanes de les estacions i els cotxes. 

Les taules estan estructurades en 4 apartats principals, els quals indiquen detalladament 

quines són les recomanacions que proposa la ONCE (apartat A.5.1.) de com haurien de ser 

els accessos, els espais i el mobiliari de les estacions ferroviàries de metro amb l’objectiu 

d’aconseguir una millor accessibilitat per a persones amb algun tipus de deficiència visual. 

Els 4 apartats principals estan diferenciats en columnes, la primera és l’àrea general, la 

segona les recomanacions concretes de cada element, la tercera columna que és la més 

estreta està en blanc perquè es la meva valoració de si aquestes recomanacions es 

compleixen en les estacions reals i físiques que estudiarem del Metro de Barcelona. Els 

apartats que si que es compleixin es marcaran amb un √ i els que no, es deixaran en blanc. 

La última columna és per a observacions i comentaris que siguin necessaris per a la avaluació. 

En alguns apartats s’indicarà el símbol ∅, aquest significa que aquell element no hi era a 

l’estació en qüestió i per això no pot ser avaluat. 

La metodologia d’aquest apartat B ha estat escollir les estacions i els elements a avaluar en 

cadascuna d’elles, elaborar les taules d’anàlisi, el mètode per omplir-les i traduir els resultats 

a redactat. 

2.1.2 Presa de dades 

El metro de Barcelona disposa de vuit línies, cinc convencionals (L1, L2, L3 i L4) i tres 

d’automàtiques (L9/10 i L11). 

Segons TMB, tota la xarxa de metro de BCN és accessible excepte en 16 estacions. 

Tenint en compte aquesta informació, hem escollit 3 estacions que TMB considera com a 

accessibles i 3 estacions que TMB considera inaccessibles. 

De cada estació citada, hem omplert tres taules que ens ajudaran a avaluar com són aquestes 

6 estacions i 1 taula amb la que avaluarem els dos tipus de metro (el nou i el vell) i així 

comprovarem si compleixen les recomanacions que proposa la ONCE en el document citat 

anteriorment. Hem realitzat una taula per a cada gran concepte a avaluar; 1. Accessos, 2. 

Vestíbuls, 3. Andanes i 4. Trens, que es poden consultar a la memòria. 

Les taules inclouen la zona de l’estació, les recomanacions concretes de cada element 

(ONCE), la meva valoració del compliment de les recomanacions i comentaris que siguin 
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necessaris per a la avaluació. 
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Tipus de tren: 
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2.1.3 Anàlisi de resultats 

Ja tenint les taules omplertes, procedim a indicar els resultats de manera redactada i  

detallada. 

Hem dividit en dos apartats, les estacions que TMB considera com a no accessibles i les que 

considera com a si accessibles. Cal recordar que de totes les estacions, nomes la Sagrera i 

Trinitat Nova, formen part de les línies automàtiques, totes les altres són de línies 

convencionals. 
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2.2 Anàlisi subjectiva. Estacions No Accessibles 

 

• Urquinaona L1 i L4 

1. Accés 

A l’estació d’Urquinaona hem analitzat tant la línia 1 com la 4, les explicarem a la vegada 

perquè tenen els mateixos accessos i vestíbuls i les andanes són molt semblants L’accés per 

a les dues línies és el mateix, la senyal és el logo del metro a altura en colors vermells i blancs, 

per tant de bona localització, mida adequada i fàcil contrast, l’entrada a la boca però, no 

consta de franja senyalitzadora d’accés i no hi ha ascensor. 

Les escales tenen passamans als dos costats, però ni tenen terminació arrodonida, ni color 

contrastat (color platejat), ni placa d’informació. Si que hi consta franja senyalitzadora de 

canvi de cota de coloració contrastada (vermell) i de 120 cm d’amplada, però no és 

podotàctil. Tampoc consta de banda antilliscant. 

Les escales mecàniques tenen franja de canvi de cota metàl·lica de 120x120 cm, però no hi 

consta banda de 5cm groc fluorescent a la vora i laterals de cada esglaó i tampoc hi ha els 3 

esglaons, i n’hi ha 2. 

L’estació no consta de portes de cap tipus 

2. Vestíbuls 

La retolació dels vestíbuls i andanes, te contorns definits i coloració viva i contrastada, però 

nomes podríem qualificar com a macro caràcters el nom de l’estació en qüestió, perquè la 

mida de les lletres de les estacions de la resta de línia es força petit i tampoc disposa de 

llenguatge Braille. 

Hi trobem franja guia de direcció des de l’exterior fins a les màquines expenedores, però no 

fins a les andanes. 

A les taquilles no tenen ni mapes en relleu, ni maquetes. 

No comptava amb instal·lació d’altaveus 

Totes les taquilles i màquines expenedores acostumen a tenir fàcil localització, i les màquines 

estan equipades amb un servei per a persones amb limitacions visuals, el qual consta de 

macro caràcters amb molt contrast a la pantalla i sistema sonor que et va indicant els passos 

per comprar el bitllet que es necessiti. El que no hi trobem són destins, preus i informació en 

sistema Braille. 
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Les màquines cancel·lador es, només són automàtiques i ergonòmiques en una de les 3 

entrades que te l’estació, en les altres dues, es tracta de torniquets de pas. 

A les targetes i bitllets, sempre hi trobem mossegada orientadora. 

Les papereres sempre són prolongades fins al terra, i els bancs encara que no estan encastats 

a la paret, si que hi estan adossats i sense elements que sobresurten, els extintors estan 

malament ja que sobresurten i no prolonguen fins a terra, encara que la caixa on s’hi troben 

és vermella, es considera un perill important per a persones invidents. 

3. Andanes 

Hi consten els rètols amb el nom de l’estació i els noms de les estacions de la resta de línia i 

la indicació del sentit. També tenen contrast cromàtic entre el fons i la paret ja que són amb 

colors vermell i blanc. El nom de l’estació podríem considerar que està amb macro caràcters, 

però no els noms de les estacions de la resta de la línia. 

A la vora de l’andana si que hi consta una franja de 50 cm d’amplada, contrastada ja que es 

blanca i el terra gris, encara que el contrast podria ser més diferenciat. 

A la franja hi trobem una línia de textura diferent, però no es podotàctil. 

No hem trobat que hi hagi porta d’emergència a l’andana. 

No consta de paret de vidre que avarqui la longitud de l’andana, ni senyals tàctils o visuals a 

les andanes per a la localització de les portes dels cotxes. 

• Espanya L1 i L3 

1. Accés 

A l’estació d’Espanya hem analitzat la línia 1 i la 3, farem l’explicació conjunta ja que tenen 

els mateixos accessos i vestíbuls i les andanes són molt semblants. 

La senyal per a localitzar l’accés com sempre, es troba a altura i en colors vermells i blancs, 

per tant de bona localització, mida adequada i fàcil contrast. 

L’accés no te ascensor, només escales i escales mecàniques, tampoc consta de franja 

senyalitzadora de la boca del metro. 

Les escales tenen passamans als dos costats, però ni terminació arrodonida, ni color 

contrastat, ni comença i acaba 45 cm abans i després, ni hi ha placa informativa. 

Trobem franja senyalitzadora de canvi de cota podotàctil i de 120 cm d’amplada, però no te 
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color contrastat. La banda antilliscant la trobem a cada un dels esglaons, te 5 cm d’amplada, 

avarca tota la longitud i te textura diferenciada, però no el color. 

Les escales mecàniques tenen franja de canvi de cota metàl·lica de 120x120cm però no tenen 

franja senyalitzadora groc fluorescent ni els 3 esglaons enrassats. 

L’estació no consta de portes de cap tipus. 

2. Vestíbuls 

No hi ha ascensors en aquesta estació. 

La retolació dels vestíbuls i andanes, te contorns definits i coloració viva i contrastada, però 

nomes podríem qualificar com a macro caràcters el nom de l’estació en qüestió, perquè el 

mida de les lletres de les estacions de la resta de línia es força petit i tampoc disposa de 

llenguatge Braille. 

Hi trobem franja guia de direcció des de l’exterior fins a les màquines expenedores i fins a 

les andanes. 

A les taquilles no tenen ni mapes en relleu, ni maquetes. 

Compta amb la instal·lació d’altaveus a tota la zona. 

Totes les taquilles i màquines expenedores acostumen a tenir fàcil localització, i les màquines 

estan equipades amb un servei per a persones amb limitacions visuals, el qual consta de 

macro caràcters amb molt contrast a la pantalla i sistema sonor que et va indicant els passos 

per comprar el bitllet que es necessiti. El que no hi trobem són destins, preus i informació en 

sistema Braille. 

Les màquines cancel·lador es són diferents segons la línia, per la L1 són automàtiques i 

ergonòmiques, però en canvi per a la L5 incorporen torniquet de pas. 

Els bitllets sempre tenen mossegada orientadora. 

Les papereres arribaven fins al terra, i els bancs són com els de qualsevol plaça o carrer, 

alineats a un mateix costat i són prolongats fins a terra, però al ser adossats a la paret, 

sobresurten. Els extintors sobresurten perillosament. 

3. Andanes 

Hi trobem ròtols amb el nom de l’estació, els noms de les estacions de la resta de línia i la 

indicació del sentit. A més, els caràcters dels ròtols de l’andana, tenen molt bon contrast tant 

amb el fons com amb la paret, tot i que només trobem en macro caràcters el nom de l’estació 
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en qüestió. El sistema Braille no hi es present. 

A l’andana no hi trobem porta d’emergència A la vora de l’andana hi trobem franja de 50 cm 

de textura i coloració contrastada amb el paviment. 

• Ciutadella Vila Olímpica L4 

1. Accés 

La senyal del metro, com en totes les estacions, te fàcil localització, bon contrast cromàtic i 

una mida adequada. 

Aquesta estació no consta d’ascensor per accedir-hi. 

Les escales tenen passamans als dos costats, tenen la terminació arrodonida i comencen i 

acaben 45 cm abans i després, el que no tenen és coloració contrastada, ni placa 

d’informació. 

No hi consta franja senyalitzadora de canvi de cota abans de les escales, però si hi trobem 

bandes antilliscants a cada esglaó, de 5cm d’amplada que avarca tota la longitud i de textura 

diferenciada encara que color no contrastat. 

Hi ha escales mecàniques que tenen franja senyalitzadora de canvi de cota metàl·lica de 

120x120 cm, però falta la bada fluorescent a la vora i als laterals de cada esglaó, i per tant 

no hi ha bon contrast entre un esglaó i un altre. A més, tan sols hi ha 2 esglaons enrassats a 

l’inici i al final en comptes de 3. 

No hi trobem portes. 

2. Vestíbul 

No hi ha ascensors. 

Hi consten els rètols amb el nom de l’estació i els noms de les estacions de la resta de línia i 

la indicació del sentit. També tenen contrast cromàtic entre el fons i la paret ja que són amb 

colors groc i negre. El nom de l’estació podríem considerar que està amb macro caràcters, 

però no els noms de les estacions de la resta de la línia. 

No hi ha franja guia de direcció a cap part de l’estació. 

No hi ha franja guia de direcció a cap part de l’estació. 

A les taquilles no tenien ni mapes en relleu, ni maquetes. 
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Si que compta amb instal·lació d’altaveus. 

Les taquilles i màquines expenedores acostumen sempre a tenir fàcil localització, a més, les 

màquines estan equipades amb un servei per a persones amb dèficit visual, el qual consta 

de macro caràcters amb molt contrast de colors i sistema sonor que va indicant els passos 

per comprar el bitllet que es desitgi. El que no hi trobem són destins, preus i informació en 

sistema Braille. 

Les màquines cancel·lador es, són automàtiques i ergonòmiques, no incorporen torniquet 

de pas i els bitllets tenen mossegada orientadora per saber quina és la posició correcta. 

Les papereres arriben fins al terra, i els bancs estan adossats a les parets, tots alineats a un 

mateix costat i per últim els extintors, estan en molt mala posició ja que es troben a una 

certa alçada dins una caixa metàl·lica que sobresurt de la paret i de vèrtex punxeguts, molt 

perillós per a persones invidents ja que no ho detecten amb el bastó de mobilitat. 

3. Andanes 

Hi trobem ròtols amb el nom de l’estació, els noms de les estacions de la resta de línia i la 

indicació del sentit. A més, els caràcters dels ròtols de l’andana, tenen molt bon contrast tant 

amb el fons com amb la paret, tot i que només trobem en macro caràcters el nom de l’estació 

en qüestió. El sistema Braille no hi es present. 

A l’andana no s’hi observa porta d’emergència. 

A la vora, hi ha la franja de 50 cm d’amplada, contrastada amb el paviment ja que el terra és 

negre i la franja blanca. 

No consta de paret de vidre que cobreixi la longitud de l’andana, ni senyals tàctils o visuals a 

les andanes per a la localització de les portes dels cotxes. 

 

2.3 Anàlisi subjectiva. Estacions Accessibles 

• Barceloneta L4 

1. Accés 

Per identificar on es troba la boca del metro, s’observa la senyal de metro adequadament 

des de distància ja que el contrast dels colors del logo del metro és bo, els colors són el 

vermell i el blanc, a més està situat a alçada per ser vist des de lluny. 

L’accés a l’estació és assimilable amb ascensor però no te franja senyalitzadora. Només 
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consta de franja senyalitzadora de canvi de cota podotàctil, de 120cm i de color contrastat 

just abans de les escales. Aquestes gaudeixen de passamans als dos costats, però no tenen 

terminació arrodonida ni color viu i contrastat ja que són platejades amb terra gris. Tampoc 

hi consta placa d’informació. A cada esglaó de les escales hi trobem la banda anti-relliscant 

de 5 cm d’ amplada, que avarca tota la longitud però que no te coloració diferent i 

contrastada amb l’esglaó. 

Les escales mecàniques tenen la franja metàl·lica de canvi de cota de 120x120 com ha de 

ser, però no tenen ni banda de senyalització antilliscant de color groc ni els tres esglaons 

enrassats a la entrada i a la sortida, només en te dos. 

L’estació no consta de portes de cap tipus. 

2. Vestíbuls 

La retolació dels vestíbuls i andanes, te contorns definits i coloració viva i contrastada, però 

nomes podríem qualificar com a macro caràcters el nom de l’estació en qüestió, perquè el 

mida de les lletres de les estacions de la resta de línia es força petit i tampoc disposa de 

llenguatge Braille. 

S’hi pot observar franja-guia de direcció que prové des de les escales inicials fins les 

màquines expenedores i seguidament fins les andanes. 

A les taquilles no tenien ni mapes en relleu, ni maquetes. 

Si que comptava amb instal·lació d’altaveus. 

Les taquilles i màquines expenedores acostumen sempre a tenir fàcil localització, a més, les 

màquines estan equipades amb un servei per a persones amb dèficit visual, el qual consta 

de macro caràcters amb molt contrast de colors i sistema sonor que va indicant els passos 

per comprar el bitllet que es desitgi. El que no hi trobem són destins, preus i informació en 

sistema Braille. 

Les màquines cancel·lador es, són automàtiques i ergonòmiques, no incorporen torniquet 

de pas i els bitllets tenen mossegada orientadora per saber quina és la posició correcta. 

Les papereres no estan encastades, però si que s’elonguen fins a terra, i els bancs tampoc 

estan encastats però si que estan alineats al mateix costat. Els extintors sobresurten com 

hem explicat anteriorment. 

3. Andanes 

Hi consten els rètols amb el nom de l’estació i els noms de les estacions de la resta de línia i 
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la indicació del sentit. També tenen contrast cromàtic entre el fons i la paret ja que són amb 

colors groc i negre. El nom de l’estació podríem considerar que està amb macro caràcters, 

però no els noms de les estacions de la resta de la línia. 

A la vora de l’andana hi consta una franja de 50 cm d’amplada de coloració contrastada amb 

el paviment (el terra es vermell i la franja blanca). 

No consta de paret de vidre que avarqui la longitud de l’andana, ni senyals tàctils o visuals a 

les andanes per a la localització de les portes dels cotxes. 

Les línies L9/L10 i L11, són les línies més noves de la xarxa de metro de TMB, i com veurem, 

compta amb moltes noves modificacions i millores cap a una millor accessibilitat. 

• La Sagrera L9/L10 

1. Accés 

A l’exterior, no hi consta franja senyalitzadora, i la senyal de M de metro és com hem explicat 

que és en la resta d’estacions. 

Per accedir trobem ascensor i també escales amb passamans als dos costats amb terminació 

arrodonida i que comencen i acaben 45 cm abans i després. El color és platejat com a la resta 

d’estacions i per tant no contrasta, i no hi ha placa d’informació. 

No hi trobem franja senyalitzadora de canvi de cota, ni banda antilliscant a les escales, la 

textura és rugosa per no relliscar, però no hi ha contrast entre esglaó i esglaó. 

Anterior a les escales mecàniques si que trobem franja senyalitzadora de canvi de cota 

metàl·lica de 120x120cm, però tampoc hi ha banda groga a cada esglaó i per tant tampoc 

permet un bon contrast entre esglaó i esglaó. En aquestes escales mecàniques si que hi 

trobem 3 esglaons enrassats tant al principi com al final. 

Les portes de vidre que hi ha no tenen franja sinó un punt vermell, que també es correcte, 

les portes que hi ha són batents però sempre queden obertes. Els mecanismes d’obertura 

de les portes són barres vermelles molt ben contrastades. 

2. Vestíbuls 

Els ascensors no tenen franja senyalitzadora a l’accés exterior, però si a la part interior, és 

de 120x120 cm i podotàctil d’acanaladura, el que no te és color contrastat. 

La botonera de l’ascensor, és amb relleu, els caràcters són amb contrast però no són macro 

caràcters, hi apareix sistema Braille i indicador lluminós blau que s’activa en polsar-lo i 
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desactiva al arribar a la planta. També hi ha dispositiu sonor indicador de planta on es troba 

l’ascensor, dispositius de detecció que impedeixen el tancament de les portes al entrar o 

sortir i mecanismes auto anivelladors que eviten els desnivells entre cabina i ascensor. La 

porta i el marc exterior però, no estan contrastats, són platejats els dos elements. 

La retolació dels cartells, és de mida major a les estacions anteriors, però continuen sense 

tenir relleu, i per la resta de característiques són iguals. 

Trobem franja guia de direcció de l’accés exterior ininterrompudament fins les andanes. 

No hi trobem informació tàctil de cap tipus però si informació acústica a totes les zones. 

Les taquilles, màquines expenedores són les mateixes que en les estacions explicades 

anteriorment. I les màquines cancel·lador es són automàtiques i ergonòmiques, i els bitllets 

són els mateixos per a tota la línia de metro per tant tenen mossegada orientadora també. 

Les papereres i extintors per primera vegada són encastats a la paret i per tant, no 

sobresurten gens. Els bancs estan alineats a un mateix costat, però si que sobresurten, no 

estan encastats. 

3. Andanes 

La retolació a les andanes és igual que en les altres estacions. 

En aquesta estació si que trobem porta d’emergència, el color però no era contrastat sinó 

que era igual que les parets, platejat, i amb la barra per obrir de color vermell, a més el 

material era igual que la paret i la resta de portes. 

A la vora de l’andana la franja és de 20 cm d’amplada i de textura diferent, però coloració no 

contrastada. 

Al llarg de tota l’andana, hi consta una paret de vidre amb portes que s’obren 

sincronitzadament amb les dels cotxes del metro, a més a la llinda de la porta de l’andana 

s’encén una llum verda que assenyala la localització de la porta. 

• Trinitat Nova L11 

1. Accés 

La senyal del metro es com a totes les estacions. 

L’accés en aquesta estació està a cota zero, és a dir, a nivell de carrer. 

No hi trobem franja senyalitzadora de canvi de cota. 
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Les escales que les trobem ja dins l’estació tenen passamans als dos costats amb terminació 

arrodonida i que comencen i acaben 45 cm abans i després. El color és platejat com a la resta 

d’estacions i per tant no contrasta, i no hi ha placa d’informació. 

Gaudeixen de franja senyalitzadora de canvi de cota abans de les escales, podotàctil i de 

120cm d’amplada. A cada esglaó hi ha una banda antilliscant de 5 cm d’amplada que avarca 

tota la longitud i de textura diferent, l’únic és que el color no és contrastat. 

Les escales mecàniques tenen franja metàl·lica de canvi de cota de 120x120 cm, també 

banda de senyalització antilliscant de color groc fluorescent a la vora i laterals de cada esglaó, 

però només 2 esglaons enrassats a l’entrar i al sortir. 

2. Vestíbuls 

L’estació és a cota zero per tant no hi ha ascensor d’accés exterior. L’ascensor interior te 

franja senyalitzadora de canvi de cota de 120x120 cm, és podotàctil d’acanaladura i de 

coloració contrastada. La botonera no són macro caràcters en relleu, ni amb bon contrast 

cromàtic ja que és platejada, ni sistema Braille ni indicador lluminós. Tampoc hi ha dispositiu 

lluminós ni sonor per indicar a quin nivell està l’ascensor. Si que hi ha dispositius de detecció 

que impedeix el tancament de portes quan hi passa gent, i mecanismes auto anivelladors 

que eviti desnivells entre cabina i terra de planta. 

La retolació no és ni en macro caràcters ni en relleu, tampoc en Braille, però si que te 

coloració viva i contrastada com també contorns definits. 

La franja guia de direcció va des l’exterior fins les andanes ininterrompudament. 

No hi trobem informació tàctil de cap tipus però si informació acústica a totes les zones. 

Les taquilles, màquines expenedores són les mateixes que en les estacions explicades 

anteriorment. I les màquines cancel·lador es són automàtiques i ergonòmiques, i els bitllets 

són els mateixos per a tota la línia de metro per tant tenen mossegada orientadora també. 

Les papereres arriben fins al terra, i els bancs estan alineats però si que sobresurten, els 

extintors si que es troben encastats a la paret sense sobresortir. 

3. Andanes 

La retolació als accessos a les andanes és la mateixa en totes les estacions. 

A la vora de l’andana hi trobem franja de 50 cm d’amplada, de textura diferent i coloració 

contrastada. 
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En aquesta estació no hi ha paret de vidre ni senyals visuals de localització de les portes dels 

cotxes. 

2.4 Trens 

 TREN VELL (1) 

Els trens antics, no tenen elements pensats per a una millor accessibilitat, és nota que quan 

els varen fer no se li donava gaire importància a aquest tema. A més l’espai està menys 

aprofitat de la manera en que estan orientats els seients. 

En comparar la realitat amb les recomanacions de la ONCE, observem el següent: 

Segons les recomanacions, el terra del tren sempre hauria de quedar al mateix nivell que 

l’andana com és fàcil d’entendre, però aquest factor depèn molt de l’andana de l’estació en 

la que ens trobem. És a dir, si és una andana que està a la mateixa alçada que el terra del 

metro o si és una andana que queda per sota el terra del metro, en aquest cas, s’han 

d’instal·lar unes plataformes almenys a una de les portes del metro que acostuma as ser la 

porta de cap o la de cua. 

El terra, no podem considerar que sigui acabat mate, però si que es força antilliscant. 

Les portes del metro no tenen coloració viva i contrastada amb la resta del cotxe. Són de 

color blanc i la resta del tren també ho és. I el mànec és de color negre i sobresurt. 

No hi ha dispositiu sonor i lluminós situat a la part central de la llinda de la porta. 

Hi consta equip de megafonia en cada cotxe per informar la propera parada, però no hi ha 

panels actius ni informació bàsica en macro caràcters. 

No hi ha cap mena de senyalització visual o sonora que indiqui a quin nivell es realitzarà 

l’obertura de les portes del cotxe. 

Els elements de subjecció són de color negre i estan col·locats que queden sobresortits. 
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 TREN NOU (2) 

Al tren nou en canvi, s’observa una millora assimilable i positiva cap a una millor 

accessibilitat. 

El nivell del terra del metro torna a tenir a veure amb l’estació en la que ens trobem. 

El terra si que és antilliscant i amb acabat mate. 

Les portes també són blanques com la resta del metro i per tant no són contrastades. 

A la llinda de la porta, trobem el dispositiu sonor i lluminós de color taronja que emet so i 

s’encén quan es tanquen les portes. 

El polsador per la obertura de la porta, verd i sobresurt. 

Consta d’equip de megafonia en cada parada de cotxe per informar de la propera parada i 

també hi ha panels actius on s’informa de la pròxima estació. 

No hi trobem informació bàsica amb macro caràcters contrastats, ni tampoc senyalització 

visual ni sonora que indiqui a quin constat es realitzarà l’obertura de la porta. 

Els elements de subjecció són de color gris. 
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2.5 Proposta d'introducció de millores 

Després d’haver avaluat cadascuna de les estacions, haver-me fixat en les característiques 

de cada element detalladament i haver-les comparat respecte a les recomanacions 

d’accessibilitat visual de la ONCE, podem treure les següents idees principals: 

TMB considera com a accessibles aquelles estacions que tenen ascensors i com a 

inaccessibles les que no en tenen, és a dir, concep com a principal deficiència, la discapacitat 

física, aquesta mesura es lògicament entesa ja que és la discapacitat que limita més a nivell 

de mobilitat. 

El tema que ens ocupa en aquest treball com ja sabem és l’accessibilitat visual, per tant ens 

basarem en els elements que podríem potenciar per a aconseguir una millor accessibilitat 

per a les persones amb baixa visió o invidents. 

Accessos 

Segons el document de la ONCE, l’accés ha d’estar a cota zero o tenir ascensor o tenir 

pendent inferior a 6%. Penso que les persones amb poca visió o cegues, no tenen gaires 

dificultats en pujar i baixar i per tant, no crec que sigui imprescindible que hi hagi un 

ascensor, almenys per a ells. 

No hi havia franja senyalitzadora a cap de les estacions analitzades i penso que podria ser un 

bon element sobretot per a invidents per tal de trobar més fàcilment la boca del metro. 

Les senyals del metro són iguals en totes les estacions, penso que el logo del metro de 
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Barcelona és força vistós gràcies als colors vermell i blanc ben contrastats, a la mida del ròtol 

i l’alçada en la que es troba. 

Les escales és un important element que penso que hauria d’estar més cuidat a nivell 

d’accessibilitat ja que a gairebé totes les estacions falten elements. 

Les sis estacions tenen passamans als dos costats, i comencen i acaben 45 cm abans i 

després, però cap consta de passamans de color viu i contrastat, tots són de color platejat, 

es pot intuir que és degut a que estèticament queda millor. La terminació arrodonida no és 

fàcil de trobar i hauria de ser-hi a tots els passamans ja que pot ser perillós fer-se un cop amb 

la vora. 

Gairebé totes les estacions tenen franja senyalitzadora de canvi de cota, però no segueixen 

cap patró, algunes tenen diferent textura, altres diferent color, altres les dues coses, etc. Des 

del meu punt de vista, abans d’unes escales sempre hi hauria d’haver una franja 

senyalitzadora de canvi de cota de les mateixes característiques per entendre la senyal 

correctament. 

Excepte a l’estació d’Urquinaona, les escales tenen banda de senyalització antilliscant a cada 

esglaó, de textura diferent, de 5cm i que avarca tota la llargada, però no a totes hi ha el color 

viu, quan el tema del color és molt important per tal d’aconseguir un millor contrast entre 

esglaó i esglaó per poder diferenciar i saber on posar els peus. 

Hi ha escales metàl·liques a totes les estacions analitzades, i totes compleixen tenir la franja 

senyalitzadora de canvi de cota, però en moltes faltava la banda de color groc fluorescent a 

la vora i lateral de cada esglaó, com acabem d’explicar aquesta banda amb color diferenciat 

facilita molt el contrast entre esglaó i esglaó. Respecte als esglaons inicials i finals que 

haurien de ser 3 enrassats al entrar i al sortir de les escales, només es dona a l’estació de la 

Sagrera, que hi ha gran quantitat d’escales mecàniques i estan amb correctes condicions 

d’accessibilitat. A totes les altres estacions, només trobem 2 esglaons enrassats. 

De portes no acostumen a haver-n’hi, punt positiu per a persones amb discapacitat visual ja 

que es podrien considerar un perill en no visualitzar-les bé. 

Vestíbuls 

De les estacions analitzades, ascensors només n’hi ha a l’estació de la Barceloneta, la Sagrera 

i Trinitat nova, és a dir, les que TMB considera accessibles, com ja hem comentat 

anteriorment. 

Difícilment trobem franja senyalitzadora a nivell de carrer. A nivell de vestíbul si que trobem 

franja senyalitzadora de mida 120x120cm, podotàctil d’acanaladura, però també amb color 
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contrastat només a Trinitat Nova. 

La botonera de l’ascensor de l’estació de Sagrera, és la més ben habilitada ja que els caràcters 

tenen bon contrast, relleu, hi consta sistema Braille, existeix indicador lluminós que s’activa 

en posar-lo en marxa i es desactiva en arribar a la planta (encara que es força petit). A més 

a l’ascensor també hi ha dispositiu sonor que indica a quin nivell es troba l’ascensor, hi ha 

dispositius que impedeixen el tancament de portes quan algú està entrant o sortint i consta 

de mecanismes auto anivelladors que no permeten desnivells entre cabina i terra de planta. 

Per tant podríem concloure que l’ascensor de l’estació de Sagrera podria ser model gairebé 

perfecte per a excel·lent accessibilitat visual. 

La senyalització i informació no varia massa entre estacions, els ròtols són sempre de 

contorns definits, coloració viva i contrastada i totes les estacions amb el mateix tipus de 

tipografia, mateixa mida, mateix sistema, però diferent coloració segons la línia en que et 

trobes. Com ja hem dit anteriorment, podem considerar que són macro caràcters les lletres 

del nom de l’estació en la que ens trobem, però els noms de la resta de línia són d’una mida 

de lletra molt petita i difícil d’assolir. 

Les franges-guia de direcció que van de l’accés exterior fins les andanes 

ininterrompudament, són un element que faciliten la mobilitat per l’interior de l’estació, 

sobretot a aquelles persones que utilitzen el bastó de mobilitat. Franja-guia de direcció les 

trobem en totes les estacions excepte la de Ciutadella. 

En cap de les estacions hem trobat informació tàctil, ni mapes, ni maquetes. No crec que 

facin falta maquetes a totes les estacions, però no estaria de més dissenyar un mapa que 

pogués interpretar-se amb Braille o un mapa amb macro caràcters. 

A totes les estacions hi consta instal·lació d’altaveus a totes les zones, però els comunicats 

que fan no ajuden a persones amb discapacitat visual, no són comunicats que tinguin una 

finalitat orientativa. 

Cap estació de les analitzades, té taquilles per a comprar els bitllets, els bitllets s’han de 

comprar a les màquines expenedores, però si que sempre hi ha un treballador de TMB a una 

cabina per a qualsevol incidència. 

Les màquines expenedores acostumen a tenir sempre una fàcil localització. Aquestes 

gaudeixen d’un servei especial per a persones amb discapacitat visual, tracta de grans 

caràcters amb accentuat contrast de color, quatre tecles en Braille i navegació per veu. És 

una mica rudimentari haver de comprar un tiquet amb aquest servei, però seria possible. De 

totes maneres, en informar-me a taquilla, les persones amb discapacitats visuals, ja porten 

bitllet perquè en tenen un d’especial o del contrari, els treballadors que són allà, els poden 
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ajudar a adquirir el que necessitin. 

Les màquines cancel·ladores acostumen a ser gairebé sempre automàtiques i ergonòmiques, 

però en algunes estacions com Urquinaona i Plaça Espanya encara tenen algun accés amb 

torniquets de pas, aquest element dificulta el pas i l’accessibilitat. 

Als bitllets sempre hi trobem la mossegada orientadora per notar la posició correcta per 

introduir-lo a la màquina cancel·ladora. Aquest tipus de senyal és imprescindible per saber 

com col·locar la targeta de manera ràpida i eficaç. 

Segons la ONCE, les papereres han de ser o elongades fins al terra o encastades a la paret, 

de les estacions avaluades en 5 arribaven fins a terra i a la sagrera, la paperera estava 

encastada a la paret. Si totes les papereres poguessin ser encastades a la paret, segurament 

seria més fàcil per a les persones amb poca visió de no xocar-hi. 

Els bancs els trobem a totes les estacions alineats a un lateral, o al mig en el cas de que hi 

hagi una andana per a dues vies. En cap de les estacions analitzades, els bancs estan 

encastats a la paret, i per tant tenen elements que sobresurten. 

Els extintors només els trobem encastats a la paret, que és com hauria de ser a les estacions 

de Sagrera i Trinitat Nova, és a dir, les més noves. 

 

Andanes 

La retolació a les andanes és la mateixa a totes les estacions, l’únic que canvia és el color. A 

cada andana hi ha un panel principal amb el nom de l’estació en macro caràcters, contorns 

definits i de color de fons que varia segons la línia, però en general ben contrastat. I un altre 

panel amb el nom de les estacions de la resta de línia i la indicació del sentit, però en aquest 

cas són lletres de mida no massa gran, difícils de veure per a algú amb deficiència visual i 

aquest segon panel és en totes les estacions de fons negre i amb els noms de les estacions 

en blanc. 

El contrast cromàtic entre el caràcter i el fons del rètol i entre el rètol i la superfície on es 

troba, penso que esta força ben aconseguit en totes les línies ja que el contrast és bo. El fons 

del panel del nom de l’estació acostuma a ser d’un color vistós com vermell, verd o blau amb 

els caràcters amb lletra blanca excepte la L4 que al ser groga, la lletra és de color negre per 

aconseguir un millor contrast. 

El cas de la L9 i L10 que són de fons taronja i blau clar respectivament i amb la lletra blanca, 

crec que podria haver-hi un millor contrast amb la lletra negra com en el cas del fons groc. 
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En cap cas la retolació és en sistema Braille. 

A la vora de l’andana acostuma a haver-hi franja senyalitzadora, però en totes les estacions 

avaluades era diferent. 

- Ciutadella: paviment negre i franja blanca 

- Urquinaona: paviment gris i franja blanca 

- Pl.Espanya: paviment gris i franja blanca 

- Trinitat Nova: paviment negre i franja blanca 

- Sagrera: paviment gris i franja blanca 

- Barceloneta: paviment vermell i franja blanca 

El color de la franja sempre es diferent al del paviment, però no hi ha un canvi de color ben 

contrastat ni un canvi de textura assimilable fàcilment. 

Senyals tàctils i visuals de localització de les portes dels cotxes a les andanes, són difícils de 

trobar. De les estacions analitzades, només hem trobat senyals visuals a l’andana de l’estació 

de Sagrera, ja que tenia una paret de vidre amb portes que coincidien amb les portes del 

metro i a més a la llinda de la porta de l’andana, s’encén una llum verda quan arriba el metro 

i les portes s’obren. 

Paret de vidre que ocupi tota la longitud, com acabem de comentar, només en trobem a 

l’estació de Sagrera. 

Trens 

El terra del tren queda segons l’alçada andana, per tant és important que és tingui en compte 

en quines andanes hi ha desnivell per tal de almenys posar una plataforma a l’andana per 

assolir el nivell d’on queda el terra del metro i així sigui més fàcil d’entrar i sortir. 

Al terra del metro més vell es produeix una mica de reflex de les llums i potser es podria 

buscar un material mate que reflexes el menys possible. El terra del metro nou, és totalment 

antilliscant, però te com uns elements brillants (com una mena de purpurina) amb la llum 

que pot produir reflexos. 

Les portes no estan contrastades amb la resta del cotxe en cap dels dos trens. S’entén que 

és un aspecte estètic ja que queda més homogeni tot el tren de color blanc, però per a una 

millor accessibilitat, les portes haurien de ser d’un color contrastat amb la resta, com per 

exemple de color vermell. 
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El dispositiu sonor i lluminós situat a la llinda de la porta, emet so i s’encén només per avisar 

que les portes es tanquen, però seria bo que també s’utilitzés en un altre color i amb un altre 

tipus de so quan les portes s’obren per a que les persones amb deficiència visual tinguin més 

facilitat a l’hora de localitzar la porta per sortir o entrar. Ja que no hi ha cap tipus de 

senyalització visual ni sonora que indiqui a quin costat es realitzarà l’obertura de les portes 

del cotxe. 

La palanca que obre la porta del tren vell és molt poc adient perquè no es fàcil d’entendre el 

mecanisme per l’obertura, i tenint en compte els pocs segons que para el metro a cada 

parada penso que hauria de ser un mecanisme d’obertura més senzill i visual com el del 

metro nou, un polsador de color viu com és el verd i força gran que a més s’il·lumina en 

polsar-lo i està sobresortit. 

Als dos tipus de metro hi trobem equip de megafonia que informa de la pròxima parada, ja 

que és essencial per a persones amb dèficit visual o invidents per saber en quin moment han 

de baixar. 

Als dos tipus de metro hi trobem també panels actius que indiquen el nom de la propera 

parada, les correspondències, totes les altres parades de la línia i el destí final. S’indica amb 

una llumeta vermella permanent quan ja ha passat la parada i amb una llumeta en 

pampallugues la pròxima estació, les demes estacions queden amb la llum apagada fins que 

toca el seu torn. 

A més de panels actius, als nous trens també hi ha pantalles on s’informa i adverteix d’altres 

temes, i a l’inferior de la pantalla hi consta el nom de la següent estació tot i que en caràcters 

molt petits i de poc contrast. Penso que aquestes pantalles serien de més utilitat si 

informessin de la següent estació o de la direcció de la línia de manera més clara, amb 

caràcters més grans i coloració contrastada. 

En cap cas hi trobem informació bàsica en macro caràcters dins els trens. 

Els elements de subjecció al tren vell són de color negre i al nou de color platejat. El color 

hauria de ser d’un color més contrastat com seria el vermell o el groc per tal que sigui més 

fàcil localitzar un punt de suport. 

Als dos tipus de tren les barres de subjecció estan en sentit vertical, però al nou, hi ha moltes 

més barres de subjecció i això és important per quan va ple de gent a hora punta. 
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RESUM INTRODUCCIÓ DE MILLORES 

• Incloure franja senyalitzadora podotàctil i de color contrastat perpendicular a la 

marxa a tots els accessos de les estacions per localitzar més fàcilment la boca del 

metro. 

• Franja senyalitzadora de canvi de cota abans de cada grup d’escales que sigui 

podotàctil i de color contrastat i que segueixi el mateix patró a totes les estacions. 

• Escales amb franja senyalitzadora antilliscant de color groc que ocupi tota la 

longitud de l’esglaó per tal de millorar el contrast i evitar caigudes. 

• Escales mecàniques amb franja senyalitzadora de 5 cm d’amplada i de color groc a 

la vora i als laterals de cada esglaó. 

• Els ascensors han de tenir botonera amb relleu, de color contrastat, indicador 

lluminós que s’activi al posar-lo en marxa i es desactivi al arribar i sistema Braille. Així 

com dispositiu sonor que indiqui a quin nivell es troba l’ascensor. 

• Incloure un panel on hi hagi la línia sencera, parades i destins finals amb macro 

caràcters en relleu, color contrastat i sistema Braille. 

• Les franges-guia de direcció podotàctils que vagin realment des de l’accés exterior 

ininterrompudament fins les andanes. 

• Elaboració d’un mapa en relleu, textures, macro caràcters i Braille de tota la xarxa 

de metro. 

• Millorar el sistema de compra de bitllets a les màquines expenedores i donar a 

conèixer el servei. 

• Les màquines cancel·ladores a part de ser automàtiques i ergonòmiques han de 

deixar el temps suficient de pas ja els moviments de les persones amb deficiència 

visual són més i molts viatgen amb gos guia. 

• S’hauria d’intentar tenir els bancs sempre encastats a la paret i sense elements que 

sobresurtin, de la mateixa manera que els extintors ja que són un important perill. 

• Franja senyalitzadora a la vora de l’andana de color vistós com es el groc i textura 

diferent, aquest element també hauria de seguir sempre el mateix patró a totes les 

estacions. 

• Introduir paret de vidre a tota la longitud de l’andana a totes les estacions, amb 
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portes que s’obrin i quedin acoblades amb les del metro i que tinguin a la llinda de la 

porta senyals visuals i acústiques diferents durant l’obertura i el tancament de la 

porta. 

• Resoldre el problema d’espai que queda entre l’andana i el tren en algunes 

estacions. 

• Pintar les portes d’un color viu i contrastat amb la resta del tren com seria el color 

vermell. 

• Que tots els polsadors d’obertura de portes siguin de color viu i contrastat, amb 

il·luminació, grans i sobresortits. 

• Que les pantalles de l’interior del metro s’aprofitessin per anunciar amb caràcters 

grans i contrastats la propera parada, les correspondències i la destinació final. 

 

2.6 Conclusions 

La conclusió final és que l’accessibilitat a la xarxa de metro de Barcelona està força 

descompensada ja que a les estacions noves les condicions d’accessibilitat són gairebé ideals, 

i en canvi a les estacions més antigues, que són la majoria i les més transitades, es nota que 

s’han anat introduint gradualment millores d’accessibilitat i que s’ha fet d’una manera 

diferent a cadascuna, per tant, les senyalitzacions no tenen un patró únic i característic. 

Aquest fet dificulta l’orientació de les persones amb discapacitat visual. Les principals 

manques que hi ha a nivell d’estació, són la localització de l’entrada al metro, la limitada 

informació en Braille i en sistema acústic, el contrast de les escales i la dificultat d’orientació 

dins l'estació per manca de caminadors i cartells amb relleu o macro caràcters que marquen 

la direcció. I referent als trens, el més urgent és solucionar la diferència de nivell entre 

andana i el terra del metro i la senyalització visual i acústica de les portes. Encara hi ha molt 

per fer i s’ha de continuar treballant per a una millor integració d’aquestes persones que 

tenen una mobilitat tant limitada, incloent la necessitat d’una anàlisi a fons de la usabilitat 

de les mesures realitzades.  
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PART II. LES TECNOLOGIES D’INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ (TIC); 

ACCESSIBILITAT AL TRANSPORT 

3 INTRODUCCIÓ 

Quan parlem en general de ceguesa o deficiència visual ens estem referint a condicions 

caracteritzades per una limitació total o molt seriosa de la funció visual. 

Les persones que pateixen aquesta deficiència necessiten unes ajudes especials. I quan 

parlem de la tecnologia molt més. En els temps en els quals vivim avui dia que és l'era de la 

tecnologia, les persones que pateixen alguna deficiència visual ho tenen molt més difícil. 

Això passa bàsicament per ignorància dels desenvolupadors de la tecnologia. 

La tecnologia ha de ser accessible per a tothom i aquestes persones tenen limitacions en 

aquest aspecte. Aquestes persones necessiten sentir-se com qualsevol altra persona amb les 

mateixes facilitats, i una manera d’ajudar-les en el seu dia a dia seria fer la tecnologia més 

accessible a ells. Quan es parla de tecnologia es refereix sobretot a pàgines web, a dispositius 

mòbils, tauletes i Apps. 

La tecnologia avença a passos de gegant, en canvi, l'accessibilitat sempre es queda 

endarrerida i això és un gran problema. 

En els ordinadors i pàgines web ja existeixen eines per fer-los més accessible. Però no prou 

com perquè les persones que pateixen limitacions visuals, poden usar-los de manera 

autònoma i sense problemes. I el mateix passa amb les App que encara hi ha menys recursos 

per desenvolupar Apps accessibles. 

Avui en dia tenir un sistema mòbil i descarregar-se milions d'aplicacions és el pa de cada dia. 

I per això s'hauria d'invertir més temps en investigar com millorar-les perquè tothom pugui 

accedir-hi. 

Sobretot les Apps per al transport públic, bàsicament estan pensades per a la gent que no 

tenen cap tipus de limitació visual i els responsables de totes aquestes Apps han de ser 

conscients que no tothom té aquesta sort. 

D'altra banda, poden ser ells mateixos, els usuaris que pateixen qualsevol tipus de deficiència 

visual, els que sota la seva experiència, sensacions i col·laboracions ajudin els mateixos 

desenvolupadors amb les Apps. 

Ningú millor que ells van a saber els errors i restriccions que es poden trobar en utilitzar una 

App. Ja sigui pel color, les capçaleres, imatges que no s’entenen, formularis difícils de 

completar, botons mal utilitzats, etc. 
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Ells mateixos poden ser de gran ajuda per a solucionar el problema que hi ha encara en plena 

era de la tecnologia i al segle XXI sobre les Apps i els sistemes mòbils. 

Objectius: 

L'objectiu principal del treball és conèixer quines Apps hi ha per al transport públic i 

comparar quina accessibilitat tenen. Si és coherent o no amb les necessitats especials que 

necessites els usuaris amb alguna discapacitat visual. 

Per arribar a aquests punts, el primer que s'ha fet en la Part I és conèixer el món de la 

deficiència visual, començant per la seva definició, les possibles patologies que poden 

causar-la i finalment l'epidemiologia per saber fins a quin punt crear un món més accessible 

per tothom és de vital importància. 

Un altre objectiu és conèixer el món de la tecnologia i la comunicació començant per les 

pàgines web i com són d’accessibles i les normes que han de complir, els paràmetres que 

han de seguir i si es pot verificar o no la seva accessibilitat. 

I finalment, i ja entrem en el món de les apps (aplicacions). Conèixer que s'entén per una app 

accessible, les normes, si n'hi ha, i els paràmetres que s'ha de tenir troben a l'hora de 

dissenyar una app i si hi ha la mateixa manera que amb les pàgines web, alguna eina per 

verificar l'accessibilitat. I aplicar això a les apps existents sobre el transport públic. 

I finalment una llista d'apps, GPS i projectes d'investigació per a l'ajuda de l'orientació i 

mobilitat. 

Material 

En ser un treball bibliogràfic les principals fonts d'informació han estat: 

 Bases de dades Apple, Android, The date app 

 Associacions d'afectats ONCE, Discapnet, DOCE, MD SUPPORT, Fundació Sidar, 

Techonosite 

 Associacions de professionals com AMERICAN OPTOMETRIC ASSICIATION 

 Centres de recerca del nostre àmbit CIDAT 

 Pàgines de servei públic com  Renfe, TMB, FGC, Vodafone. 

 

Les paraules clau més utilitzades en la memòria són: accessibilitat, pàgines web, aplicacions, 

transport públic, verificació, baixa visió, deficiència visual, normativa, legislació, GPS, 

transport públic, Renfe, TMB, FGC, entre altres. 
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4 MARC TEÒRIC 

4.1 DISCAPACITAT VISUAL 

4.1.1 DEFINICIONS 

Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i amb acord amb la Classificació 

Internacional de Malalties (CIE - 10, actualització i revisió de 2006), la funció visual es 

subdivideix en quatre nivells: 

 Bona visibilitat  

 Discapacitat visual moderada 

 Discapacitat visual greu 

 Ceguesa 

La discapacitat visual moderada i la discapacitat visual greu es reagrupen comunament sota 

el terme de "baixa visió". La baixa visió i la ceguesa representen conjuntament el total de 

casos de discapacitat visual. 

Segons l'ONCE, les persones amb deficiència visual, amb la millor correcció possible, podrien 

veure o distingir, encara que amb gran dificultat, alguns objectes a una distància molt curta. 

En la millor de les condicions, algunes d'elles poden llegir la lletra impresa quan aquesta és 

de suficient mida i claredat, però, generalment, de forma més lenta, amb un considerable 

esforç i utilitzant ajudes especials. 

Una altra condició que genera deficiència, és la pèrdua de camp visual. La capacitat per 

identificar els objectes situats davant, conegut com a pèrdua de la visió central, o, pel 

contrari, per detectar els objectes quan es trobes als costats, pèrdua de visió perifèrica. 

Per tant, les persones amb deficiència visual a diferència d'aquelles amb ceguesa, conserven 

encara una resta de visió útil per a la seva vida diària. 

Els paràmetres que utilitza l'OMS per diferenciar ceguesa de baixa visió són els següents: 

- Ceguesa: agudesa visual inferior a 0.05 amb la millor correcció o un camp visual 

inferior o igual a 10 º al voltant de la fixació central en el millor ull. 

- Baixa visió: agudesa visual menys de 0.33 i millor que 0.05, amb la millor correcció 

possible en el millor ull. 

Malgrat les suggeriment sobre les definicions que aporta l'OMS, i pel fet que ells implica 

prestacions econòmiques, cada país presenta la protesteu de marcar aquestes limitacions, 

en aquest sentit, és Espanya la ceguesa legal es presenta amb una AV ≤ 0.1 i un CV ≤ 10º. 

(OMS, 2006) 
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4.1.2 PREVALÈNCIA 

Segons l'OMS (OMS, 2010) 285 milions de persones tenen discapacitat visual, de les quals 39 

milions són cegues (figura 1). S'estima que 120 milions de persones pateixen discapacitat 

visual per errors de refracció no corregits. El 90% de les persones amb discapacitat visual 

viuen en països d'ingressos baixos o mitjans. Per a aquestes persones, l'accés a serveis de 

prevenció, educació i tractament, així com de rehabilitació, encara no és universal. S'estima 

que el 82% de totes les persones amb ceguesa són majors de 50 anys. Es preveu que aquest 

nombre augmenti amb l'envelliment de la població mundial. La principal causa de ceguesa 

entre aquestes persones són les cataractes, que és un trastorn curable. El 28% de les 

persones que pateixen discapacitat visual moderada i greu estan en edat de treballar. Les 

limitacions visuals afecten la capacitat dels treballadors per portar una vida productiva. Això 

menyscaba les seves possibilitats de trobar feina i mantenir-se a si mateixos i les seves 

famílies. Les malalties de la retina són la principal causa de discapacitat visual en els països 

d'ingressos mitjans-alts i alts. Fins al 80% dels casos de discapacitat visual i ceguesa en adults 

són previsibles o tractables. Per aconseguir una reducció substancial cal informar al públic 

general sobre les mesures de prevenció. El sistema d'atenció de salut ha d'incloure serveis 

d'oftalmologia per tal d'aconseguir la cobertura sanitària universal. Uns 1,4 milions de nens 

són cecs. L'OMS vol reduir les discapacitats visuals en un 25% per 2019. La 66.a Assemblea 

Mundial de la Salut va aprovar un pla d'acció destinat a reduir les discapacitats visuals en un 

25% per 2019. Aquest és un objectiu assolible que requereix la col·laboració de governs, 

organismes de desenvolupament, sector privat i ONG. 

 

 Figura 1. Estimació global del nombre de persones amb discapacitat visual a l'any 2010 

(Mariotti, World Health Organization, 2012). 

A continuació s'incorporen algunes dades, taules i gràfiques sobre ceguesa i discapacitat 

visual a nivell mundial. Com es pot observar a la figura 2, 285 milions de persones estan 

afectades per alguna discapacitat visual i que d'aquests 285 milions, 246 milions pateixen 

baixa visó i els altres 39 milions pateixen ceguesa. 

Una altra classificació és geogràficament (figura 3) on es pot observar que països com la Xina 

o l'Índia són on més persones pateixen alguna discapacitat visual. 
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Figura 2. Estimació global de la gent afectada per una discapacitat visual (Mariotti, Pascolini, 

& Ophthalmol, World Health Organization, 2012). 

 

 

Figura 3. Distribució geogràfica de la discapacitat visual a nivell mundial (Mariotti, Pascolini, 

& Ophthalmol, World Health Organization, 2012). 

 

 

Totes les dades, gràfics i mapes descrits anteriorment són a nivell mundial. 

A continuació, es parlarà a nivell estatal, és a dir, a nivell d'Espanya. 

En aquesta taula podem observar el nombre d'afiliats de l'ONCE a l'any 2014 per cada 

comunitat autònoma (figura 4). 
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AFILIATS A LA ONCE (ANY 2014)  

COMUNITAT

AUTÒNOMA 

De 0 a 18 a. De 19 a 64 a. De 65 i més 

a. 

SUBTOTALS TOTAL 

H M H M H M H M H+ M 

ANDALUSIA 610 556 4.510 3.607 2.764 3.622 7.884 7.785 15.669 

ARAGÓ 63 67 472 410 429 710 964 1.187 2.151 

ASTÚRIES 45 44 461 370 275 419 781 833 1.614 

BALEARS 56 39 370 340 210 263 636 642 1.278 

CANÀRIES 150 102 1.079 1.011 559 710 1.788 1.823 3.611 

CANTÀBRIA 17 14 255 215 161 253 433 482 915 

LEÓN 128 105 948 857 854 1.306 1.930 2.268 4.198 

LA MANCHA 98 106 847 624 485 701 1.430 1.431 2.861 

CATALUNYA 331 219 2.606 2.250 2.098 2.971 5.035 5.440 10.475 

EXTREMADU

RA 
47 51 583 516 338 537 968 1.104 2.072 

GALÍCIA 138 121 1.057 889 639 876 1.834 1.886 3.720 

LA RIOJA 12 8 143 120 136 194 291 322 613 

MADRID 328 244 2.478 2.144 1.855 2.768 4.661 5.156 9.817 

MÚRCIA 98 70 711 661 434 620 1.243 1.351 2.594 

NAVARRA 30 26 223 164 146 221 399 411 810 

PAÍS BASC 63 41 768 700 741 1.214 1.572 1.955 3.527 

VALÈNCIA 234 166 1.798 1.385 1.116 1.420 3.148 2.971 6.119 

TOTALS 
2.448 1.979 

19.30

9 

16.26

3 

13.24

0 

18.80

5 
34.997 

37.04

7 
72.044 
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Figura 4. Afiliats a la ONCE a l'any 2014. (ONCE, 2014). 

També es pot trobar dades a nivell estatal de les persones afiliades a l'ONCE segons el rang 

d'edat (figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Distribució del total d'afiliats de l'ONCE per trams d'edat (ONCE, 2014). 

I finalment, també es troben dades sobre les persones afiliades a l'ONCE i classificades 

segons el tipus de pèrdua visual, ceguesa o baixa visió, (figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Distribució total d’afiliats a la ONCE per tipus de pèrdua (ONCE, 2014). 
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4.1.3 LIMITACIONS FUNCIONALS I PATOLOGIES CAUSANTS 

Com s’ha descrit anteriorment la discapacitat visual pot ser donada per una reducció del 

camp visual o per una disminució de l'AV. (Esquema 1) Diferents patologies, poden englobar-

se en limitacions similars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1. Distribució de les principals patologies en funció del tipus de limitació. 

 

També podem observar que segons quina sigui la causa, la persona que pateix les 

discapacitats té uns símptomes, signes i sensacions diferents. I per tant unes necessitats o 

unes altres. Tot això ho podem observar en les diferents imatges de la figura 7. 

Quan la persona presenta una limitació visual del camp visual central (figura 7c) pot 

presentar els següents efectes visuals: AV molt pobre, alta sensibilitat a la llum i tenen visió 

perifèrica, és a dir, on miren no veuen. Tenen dificultat per llegir lletres petites, escriure, 

reconèixer cares, realitzar activitats de la vida diària com cosir, manualitats, llegir panells 

informatius, nom de carrers, rètols, visió dels colors .... D'altra banda no tendeixen a 

VISIÓ 
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Cataractes Miopia Magna Leucoma Aniridia
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presentar dificultat en els desplaçaments, llegir lletres amb grans dimensions o llegir 

paraules amb curt nombre de lletres. (Del Castillo, J.M.G., Herrera Ruiz, S., setembre 2008). 

 

Figura 7. Diferents 

observacions en 

funció de les 

limitacions 

funcionals. 

(Del Castillo, J.M.G., 

Herrera Ruiz, S., 

setembre 2008). 

a) Bona visió 

       

 

 

b) Borrositat generalitzada 

c) Escotoma  Central 

d) Escotoma perifèric 

 

 

Si la limitació és del camp visual perifèric (figura 7 d) els efectes visuals són: ceguesa 

nocturna, AV pot estar bé, no té visió perifèrica i hi ha enlluernaments i necessitat de llum. 

Tenen dificultat per als desplaçaments, càlcul de distàncies, detecció d'obstacles i desnivells, 

localitzar semàfors, punts d'interès ... i adaptar-se a nivells d'il·luminació baixos. D'altra 

banda no tendeixen a presentar dificultat per llegir lletra de mida estàndard, reconèixer 

cares i veure detalls. (Del Castillo, J.M.G., Herrera Ruiz, S., setembre 2008). 

 

Si el que presenta la persona és una pèrdua d'agudesa visual (visió borrosa) té dificultats per 

veure detalls en objectes, de prop i lluny, objectes poc contrastats, colors i lletres i objectes 

petits (Figura 7b). (Del Castillo, J.M.G., Herrera Ruiz, S., setembre 2008). 

 

Segons l'OMS les causes de la discapacitat varien en funció de la zona del món que es valori. 

Ara tot seguit es descriurà breument les principals patologies en el món occidental: 

 DMAE  patologia degenerativa de la màcula, part de la retina responsable 

de la visió central. Trobem dos tipus: 
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 DMAE SECA (NO NEOVASCULAR)  (Figura 8) aparició de druses 

(taques) a la zona macular que van atrofiant aquesta zona. L'evolució 

d'aquesta patologia és lenta, pot durar anys. 

 DMAE HUMIDA O EXSUDATIVA (NEOVASCULAR) (Figura 

9) aparició de nous vasos sanguinis per sota de la retina produint 

hemorràgies. Els nous vasos conformen una membrana coneguda com a 

membrana neovascular. L'evolució d'aquesta patologia és molt ràpida, 

podem estar parlant de dies o setmanes. La podem diferències en dos 

tipus: 

 OCULTA  els nous vasos que creixen a la retina no són molt 

protuberants. 

 CLÀSSICA   els nous vasos que creixen a la retina són molt 

evidents. (García, R., 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LEUCOMA  (figura 10) Cicatriu que es forma a la còrnia en forma de taca 

blanca. 

 

 

 

 
 
Figura 8. DMAE seca (eye  Surgeons of 

Indiana) 
 
 

 

 
 

Figura 9. DMAE húmeda. (Sociedad 
española oftalmología, 2013) 
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      Figura 10. Leucoma (Jalisto, 2012) 

 

 DESPRENIMENT DE RETINA  (figura 11) patologia que consisteix és la 

separació de la retina neurosensorial de l'epiteli pigmentari de la retina, a 

conseqüència de l'acumulació de líquid. 

 

 

 

Figura 11. Despreniment de retina (Dr. Nadal, J.) 

 

 GLAUCOMA  (figura 12) patologia irreversible del nervi òptic. El factor de 

risc més important d'aquesta patologia és una pressió intraocular elevada. Podem 

classificar-los en diversos tipus: segons el seu origen (primari i secundari), segons 

l'amplitud angular (Obert i tancat). 

 

 

Figura 12. Nervi òptic amb glaucoma (Dra. Canut Jordana, I.) 

 

 RETINOPATIA PIGMENTÀRIA (figura 13) patologia degenerativa, que 

consisteix en una alteració dels gens (hereditària) que ocasiona degeneració i 
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apòptosis dels fotoreceptors. La evolució d’aquesta patologia és lenta i silenciosa. 

(Dr. Santos Muiñoz) 

 

 

Figura 13. Retinopatia pigmentària (EuroCanarias, clínica oftalmològica) 

 

 RETINOPATIA DIABÈTICA   (Figura 14) és una patologia que consisteix en 

el deteriorament dels vasos sanguinis de la retina. Aquests gots es dilaten i 

provocar la fuita de fluid o es pot cloure deixant a la retina sense l’arribada de sang. 

(Dr. Elizalde, J.) 

 

 

Figura 14. Retinopatia diabètica (Sebastián, 2008) 

 

 CATARACTES   (figura 15) és una patologia del cristal·lí, en què la lent perd 

la seva transparència natural. (Clinica Barraquer, 2014) 

 

 

Figura 15. Cataracta (Martín Hernández, E., Santos Plaza, C. M,) 

 

 MIOPIA MAGNA  (Figura 16) aquesta patologia està present en pacients amb 

més de 6 diòptries o amb una longitud d'ull major de 26mm. Com a conseqüència 
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d'aquesta miopia tan alta ha un allargament excessiu del globus ocular i amb això 

un estirament anòmal de les estructures de l'ull, sobretot de la retina que s'aprima 

en excés. (Dr. Abengoechea, S.) 

 

 

 

Figura 16. Atròfia coriorretiniana en el pol posterior (Dr. Abengoechea. S.) 

 

 ANIRIDIA  (figura 17) aquesta patologia consisteix en l'absència total o gairebé 

total de l'iris. Pot ser causada per un traumatisme o cirurgia, encara que gairebé 

sempre és congènita i bilateral. (Dr. Pesic, M.) 

 

 

Figura 17. Aniridia (Dr. Pésic, M.) 

 

Un cop explicades les diferents patologies més comuns. Es va a presentar una sèrie de dades, 

gràfiques i taules tant a nivell mundial com a nivell estatal del que nombre de persones 

afecten aquestes patologies i que prevalença tenen. 

A nivell global podem observar que les principals patologies que causen tant ceguesa com 

discapacitat visual són les cataractes i errors refractius (figura 18). 
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Figura 18. Causes globals de discapacitat visual. (Mariotti, World Health 

Organization, 2012). 

 

També a nivell mundial, les principals causes del dèficit visual són les cataractes i els errors 

refractius no corregits. I les patologies que causen ceguesa són les cataractes i el glaucoma 

(figura 19). 

 

 

Figura 19. Patologies que causen discapacitat visual i ceguesa.  (Mariotti, Pascolini, & 

Ophthalmol, World Health Organization , 2012) 

 

 

 

 

DR: retinopatia diabètica 

AMB: opacitats corneals 

AMD: DMAE 
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Seguidament, parlant a nivell estatal, segons l'ONCE les principals patologies que causen 

ceguesa o deficiència visual són la miopia magna i les degeneracions retinianes seguida de 

les maculopaties amb un nombre d'afiliats de 15.329 i 10.237 respectivament. (Figures 20). 

 

Figura 24. Patologies visuals dels afiliats en la ONCE L’ANY 2014 (ONCE, 2014) 

 

  

PATOLOGIES VISUALS DELS AFILIATS A LA ONCE.  (31/12/2014) 

 

Patologies Visuals 

Número de 

afiliats  

% sobre 

total  afiliats   

Altes en 

l’any 

2014 

% sobre total 

altes en l’any 

2014 

Miopia Magna 15.329 21,28% 501 15,28% 
Degeneracions Retinianes 10.237 14,21% 365 11,13% 
Maculopaties 8.743 12,14% 822 25,07% 
Patologia del Nervi Òptic 8.053 11,18% 337 10,28% 
Patologia Congènita 5.109 7,09% 83 2,53% 
Retinopatia Diabètica 4.660 6,47% 292 8,91% 
Glaucoma 2.985 4,14% 283 8,63% 
Patologia Vies Òptiques 2.955 4,10% 152 4,64% 

Altres 2.587 3,59% 67 2,04% 
Nistagmus 2.029 2,82% 83 2,53% 
Patologia Cornial 1.983 2,75% 84 2,56% 
Despreniment de Retina 1.893 2,63% 67 2,04% 
Altra Patologia Vascular 

Retiniana 

1.492 2,07% 58 1,77% 
Coriorretinosis 1.299 1,80% 38 1,16% 
Cataractes 905 1,26% 25 0,76% 
Uveïtis 716 0,99% 16 0,49% 
Ptisis Bulbi 560 0,78% 6 0,18% 
Causa Desconeguda 509 0,71% 0 0,00% 

TOTAL 72.044 100,00% 3.279 100,00% 



  
 Visual PMR 

              

 

  
115 

 

4.1.4 ACCESIBILITAT 

4.1.4.1 ACCESIBILITAT UNIVERSAL 

Segons l'article 2.k del 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, l'Accessibilitat Universal és la condició que han de complir els entorns, processos, 

béns, productes i serveis, així com els objectes, instruments, eines i dispositius, per ser 

comprensibles, utilitzables i practicables per totes les persones en condicions de seguretat i 

comoditat i de la forma més autònoma i natural possible. Pressuposa l'estratègia de «disseny 

universal o disseny per a tothom», i s'entén sense perjudici dels ajustos raonables que 

s'hagin d'adoptar. (CEAPAT, 2015) 

4.1.4.2 CARACTERÍSTIQUES DE LA ACCESIBILITAT EN LA DISCAPACITAT VISUAL 

Com s'ha exposat anteriorment en el treball, aproximadament 285 milions de persones al 

món sencer estan afectades per un discapacitat visual. I d'aquests 285 milions al 86% tenen 

baixa visió i el 14% tenen ceguesa. 

Basant-nos en aquestes dades és molt important fer un món més accessible per a aquestes 

persones. Però el tema es centrés en la discapacitat visual. 

Ara es plantegés els paràmetres que són més importants per a la funció visual, per després 

poder adaptar-los per a les persones amb aquesta deficiència. 

Segons l'ONCE, en el document, sobre l'accessibilitat per a persones amb ceguesa i 

deficiència visual, els quatre paràmetres importants són la mida, la luminància, el contrast i 

el temps. 

 MIDA DE L’OBJECTE 

 És un dels factors més importants. Hi ha l’augment per reducció de la distància, (figura 1) si 

es disminueix la distància a la quarta part, la imatge retinina augmenta quatre vegades. 

 

 

 

 

Figura 1. Aument per distància. (Tomas, N.) 

Un altre tipus d'augment, és augmentar la mida de l'objecte sense modificar la distància 
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(figura 2). En augmentar la mida de l'objecte s'augmenta la imatge retiniana. Si es duplica la 

mida de l'objecte el mateix passa amb la imatge retiana. 

 

 

 

 

Figura 2. Aumento por tamaño. (Tomas, N.) 

 LUMINÀNCIA 

La luminància d'una superfície és la intensitat lluminosa emesa per unitat de superfície en 

una direcció donada. Es mesura en candeles per metre quadrat (cd / m2). (Boscarol, M., 

2007) 

L = 
Superficie

l
 = 

2m

C
 

 

La luminància depèn de la intensitat de la llum i de la proporció d'aquesta que es reflecteix 

en direcció a l'ull. Per tant, un objecte fosc necessita major il·luminació per tenir la mateixa 

luminància que un altre més clar. 

Un altre terme a tenir en compte relacionada amb la luminància, és la il · luminació (I), com 

en la figura 3, on es pot observar com augmenta la il · luminació recomanada segons si la 

tasca a realitzar és més complerta a realitzar, repartit per diferents àrees. La il·luminació o 

nivell d'il·luminació es defineix com el flux lluminós que incideix sobre una superfície. La seva 

unitat de mesura és el Lux. (ICV, CSIC, FREMAP). 

 

ILUMINÀNCIA (E) = 
Superfície

Flux
 = 

2m

lm
 = LUX 

 

L = Llum 

C  = candela 

m2 = metre quadrat 

 

Lm = flux lluminós en 

lúmens (lm) 

m2 = superfície en m2 
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Figura 3. Nivells d'il·luminació en funció de les tasques realitzades. (Guash Farràs, J.) 

 CONTRAST 

El contrast és la diferència de lluminàries en relació amb la luminància de fons (figura 4). (CIE, 

1992) 

CL = 
L.fons

L.detallL.fons 
 

 

Hem de ressaltar la importància que tenen per a una persona que té dificultats visuals: 

 el contrast i el color. 

 el to - brillantor (clar / fosc). 

 la saturació - matis (pálid / intens). 

 

 

 

 

C = contrast 

L. fons = luminància de fons 

L. detall = luminància de detall 
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Figura 4. Ejemplo de diferentes contrastes (Guía de accesibilidad en el Ámbito de la Cultura, 

Ocio y Deporte) 

 TIEMPS 

El temps de què es disposa per veure alguna cosa va a determinar la nitidesa o no d'una 

percepció. La percepció de les imatges no és instantània, requereix cert temps per poder ser 

transmesa fins a la seva interpretació cerebral. Com més temps tinguem per veure una cosa, 

més facilitat hi haurà a l'hora d'apreciar els seus detalls, sobretot si la il·luminació és escassa. 

Per a una visió ràpida es requereix més llum (ONCE. 2003) 

 

4.1.4.3 ADAPTACIONS PER A PERSONES AMB DEFICIÈNCIA VISUAL 

 

a. Adaptacions en la iluminació 

Les persones que pateixen alguna deficiència visual poden necessitar nivells d'il·luminació 

diferents a les persones amb bona visió, així com els nivells de contrast o la mida mínima de 

lletres que necessiten per a un bon confort. I també necessiten més temps per observar un 

objecte. 

Les persones amb bona visió en general en augmentar la il·luminació també augmenten la 

resolució visual. No passa el mateix amb les persones amb deficiència visual a les quals cal 

personalizarles quin tipus de llum és la més adequada, ja que moltes vegades depèn de la 

patologia que pateixin, que sensibilitat al contrast tenen i que adaptacions tenen a diferents 

nivells de llum . 

 

b. Adecuació del tamany 

Per a una persona amb deficiència visual amb una visió aproximada d'un deu per cent, l'espai 

mínim dels rètols (atenent a l'alçada de la lletra mesura en la «e» de l'optotip de Snellen) 

dependran de la distància a la qual poden ser llegits. (Figura 5 / taula 1) 
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c. Adecuació de color / contrast 

La utilització del color ha de servir com a ajuda en l'orientació, tant contrastos de color, com 

de llum, augmentar la brillantor o no de la pantalla del dispositiu, canviar al format de colors 

negatius o escales de grisos ... doncs hi ha persones amb deficiència visual que, encara que 

no poden diferenciar ni identificar els colors, sí que poden distingir els diferents tons que 

aquests presenten. El color pot servir per localitzar i identificar elements camp visual. 

Es recomana que: 

 El color dels indicadors, pictogrames, tingui contrast amb el fons per augmentar la 

seva visibilitat (taula 2). 

Combinacions recomanades color / contrast 

DETALLS SUPERFÍCIES GRANS 

Blanc Blau fosc 

Negre  Groc 

 

DISTÀNCIA 

MIDA  

MÍNIM RECOMENDABLE 

≥ 5 m  7,0 cm  14,0 cm  

4 m 5,6 cm 11,0 cm 

3 m 4,2 cm 8,4 cm 

2 m 2,8 cm 5,6 cm 

1 m 1,4 cm 2,8 cm 

50 cm 0,7 cm 1,4 cm 

 

Figura 5. E de Snellen Taula 1. Relació de la distància amb la mida de 

l’objecte recomanat  
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Verd Blanc 

Vermell  Blanc 

Blau Blanc 

Negre Blanc 

Groc Negre 

 

Taula 2. Combinacions recomandes color/contrast 

 

 En el cas que s'utilitzen indicadors amb text i seguint les recomanacions de The 

Canadian National Institute for the Blind (CNIB) respecte al color dels mateixos i la 

lletra depenent del color del fons en la qual seran col·locats, es recomanen els que 

es presenten a la següent taula, considerant, com a criteri bàsic, que aquests han de 

tenir un contorn nítid i una coloració viva i contrastada amb el fons i, al seu torn, tots 

dos contrastats amb la paret, porta, etc. a la qual estiguin adossats. (Taula 3) 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 3. Combinacions recomanades amb indicadors de text 

 El millor contrast per als cartells és el realitzat amb lletres clares i fons fosc. Per 

cartells que requereixin una localització i identificació a distància, el fons fosc i la 

lletra clara proporcionen major contrast i, en general, faciliten la seva lectura. 

 Perquè la lectura sigui més ràpida, es consideri la mida apropiat, definició clara i espai 

PARET FONS INDICADOR ROTULACIÓ 

Gris Negro Blanc / groc 

Blanc (Beix) Negro/ granat Blanc / groc 

Vermell Blanc Negre /Verd /Blau 

Verd Blanc Negre / Verd /Blau 

file:///C:/Users/patri/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.394/ACCESIBILIDAD%20PARA%20PERSONAS%20CON%20CEGUERA%20Y%20DEFICIENCIA%20VISUAL%20Parte%202.doc%23Rotulación
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entre lletres. 

 Es facin servir colors que contrastin amb el fons en el cas d'interruptors, endolls, 

timbres, etc. 

 Els poms i picaportes contrastin igualment amb el color de la porta on es troben. La 

ubicació dels mateixos s’establirà i es mantindrà, amb caràcter general, igual en totes 

les dependències. 

 

5 ACCESSIBILITAT WEB 

Avui dia, hi ha una manca normativa sobre l'accessibilitat de les APPs, però sí existeix per les 

webs. Per aquesta raó en aquest apartat es tractarà sobre l'accessibilitat web, la normativa 

i legislació existent, els paràmetres que s'utilitzen i els sistemes de verificació o comprovació 

sobre l'accessibilitat web. 

5.1.1 ¿Què és la accessibilitat Web? 

Quan parlem d'Accessibilitat Web és parlar d'una entrada universal a la web, 

independentment del tipus de maquinari, programari, infraestructura de xarxa, idioma, 

cultura, localització geogràfica i capacitats dels usuaris. 

Amb aquesta idea d'accessibilitat neix la Iniciativa d'Accessibilitat Web, coneguda com Web 

Accessibility Initiative (WAI). 

(W3C. Guia breu d'accessibilitat web). 

Segons la definició anterior, un lloc web accessible implica que les persones amb discapacitat 

el poden utilitzar de forma eficaç, amb independència de les seves limitacions. 

L'accessibilitat web suposa un enorme benefici especialment per a les persones amb 

discapacitat visual. Aquesta no només se centra en aquesta discapacitat sinó que també 

abasta altres discapacitats com l'auditiva, física, cognitiva, entre d'altres. 

Un sistema que presenti una bona accessibilitat web implica que persones amb discapacitat 

visual puguin realitzar activitats per internet de forma autònoma, com una persona sense 

aquest tipus de limitació. 

Els problemes d'accessibilitat que trobem a la majoria de les ocasions ón deguts 

exclusivament pel desconeixement de certes pautes per part dels desenvolupadors. 

(ONCE - CIDAT, 2013). 



  
 Visual PMR 

              

 

  
122 

 

 

5.1.2 Normativa i legislació 

Per que una pàgina web sigui accessible ha de complir unes normes i unes lleis. 

La WAI, és el màxim organisme encarregat de promoure i facilitar l'accés de les persones 

amb discapacitat al web. Es tracta d'una activitat desenvolupada pel Consorci World Wide 

Web (W3C) 

El 1999, la WAI públic la primera versió de l'especificació Web Content Accessibility 

Guidelines, realitzant posteriors actualitzacions amb l’objectiu d'adaptar-se als canvis 

tecnològics que s'han anat produint. D'aquesta manera en 2008, va publicar les WCAG 2.0, 

que són les pautes vigents actualment a nivell internacional. (Guia de referència: 

Accessibilitat de pàgines web, ONCE - CIDAT, 2013). Per aquesta raó, a partir d'ara explicarem 

breument els requisits del WCAG 2.0. 

Per tal de cobrir totes les necessitats, les WCAG 2.0 organitzen els documents en diferents 

nivells: 

 Principis fonamentals  és el nivell més alt. Aquí se situen quatre principis que 

proporcionen els fonaments d'accessibilitat web: perceptibilitat, operativitat, 

comprensibilitat i robustesa. 

 Pautes generals  situades per sota dels principis. Són dotze i proporcionen els 

objectius bàsics que s'han d'assolir per crear un contingut accessible. 

 Criteris d’èxit  criteris d'èxit verificables que permeten emprar les Pautes 2.0. 

 Tècniques  es poden aplicar per a cadascuna de les pautes i criteris d'èxit. 

 

 Principis fonamentals   

o Perceptibilitat la informació i els elements de la interfície d'usuari han 

de ser presentats als usuaris de manera que ells puguin percebre'ls. Es 

recullen quatre Pautes: 

  Pauta 1.1  Alternatives textuals. S'han de proporcionar 

alternatives textuals per a qualsevol contingut no textual. 
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 Pauta 1.2   Alternatives per multimèdia tempodependents. 

S'han de proporcionar alternatives per al contingut multimèdia 

basat en el temps. 

 Pauta 1.3  Adaptable. El contingut s’ha de crear de diverses 

formes pero sense perdre informació o escriptura.  

 Pauta 1.4  Distingible (vista i oïda). S’ha de facilitar als usuaris 

el veure i escoltar contingut.  

  

o Operativitat   els components de la interfísie i la navegació han de ser 

operables. Es recullen en quatre Pautes: 

 Pauta 2.1  Accés mitjançant teclat. Tota la funcionalitat ha 

d’estar disponible des del teclat. 

 Pauta 2.2  Suficient temps. La informació ha de permanèixer 

durant suficient temps per llegir i usar el contingut  

 Pauta 2.3  Centelleigs. No s’ha de dissenyar amb formes que 

puguin provocar atacs epilèptics. 

 Pauta 2.4  Navegable. S’ha de proporcionar als usuaris mitjans 

que ajudin a navegar, localitzar el contingut i determinar on es 

troben.  

 

o Comprensibilitat  la información y el maneig de la interfície d’usuari ha 

de ser comprensible. Es recullen 3 pautas: 

 Pauta 3.1  Llegible y entenedora. El contingut ha de ser llegible 

i comprensible. 

 Pauta 3.2  Predictible. L’aparença i la operabilitat de les pàgines 

web han de ser predictibles. 

 Pauta 3.3  Ajuda a la entrada de dades. S’ha d’ajudar als usuaris 

a evitar corregir els errors.    
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o Robustesa  el contingut ha de ser prou robust perquè pot ser 

interpretat per una àmplia varietat d'agents d'usuari, incloent-hi els 

productes de suport. Es recull una pauta el contenido debe ser 

suficientemente robusto para que puede ser interpretado por una amplia 

variedad de agentes de usuario, incluyendo los productos de apoyo. Se 

recoge una pauta: 

 

 Pauta 4.1  Compatible. La compatibilitat amb els agents d’usuari 

ha de ser màxima (tant amb els actuals com els futurs).  

(Accessibilitat Web. Element diferenciador per a l’accès universal) 

 Pautes  Per sota dels principis estan les pautes. Les 12 pautes proporcionen els 

objectius bàsics que els autors han d'aconseguir per tal de crear un contingut més 

accessible per als usuaris amb diferents discapacitat. Aquestes pautes no són 

verificables, però proporcionen el marc i els objectius generals que ajuden els autors a 

comprendre els criteris de conformitat i a implementar millor les tècniques. 

o Prioritat 1  són aquells punts que un desenvolupador web ha de complir 

ja que, d'altra manera, certs grups d'usuaris no podrien accedir a la 

informació del lloc web. 

o Prioritat 2  són aquells punts que un desenvolupador web hauria de 

complir ja que, si no fos així, seria molt difícil accedir a la informació per 

cert grups d'usuaris. 

o Prioritat 3  són aquells punts que un desenvolupador web hauria de 

complir ja que, d'una altra manera, alguns usuaris experimentarien certes 

dificultats per accedir a la informació. 

 

 (Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0, Fundació Sidar - Accés Universal. 

Gutiérrez i Restrepo, I., Benavidez, C., Benavidez, S.). 

Cada pauta WCAG 2.0 es desenvolupa en una sèrie de criteris d'èxit. En total s'han definit 60 

criteris d'èxit, o punts de comprovació o verificació que determinen el nivell d'accessibilitat 

(A, AA, AAA). 

Els criteris d'èxit estan ordinador segons el seu nivell de compliment associat (A, AA, AAA). 

Perquè una pàgina web sigui conforme amb les Directrius WCAG 2.0 ha de satisfer tots i 
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cadascun dels seus requisits de conformitat: 

o Nivell de conformitat A  tots els punts de verificació de prioritat 

1es satisfan. 

o Nivell de conformitat AA  tots els punts de verificació de 

prioritat 1 i 2 es satisfan. 

o Nivell de conformitat triple AAA  tots els punts de verificació de 

prioritat 1, 2 i 3 es satisfan. 

o Quan una pàgina compleix les Directrius WCAG 2.0 pot incloure en ella una Declaració que 

indiqui als usuaris que compleix amb W3C. 

El nivell de conformitat assolit es representa mitjançant els següents logotips (figura 1): 

 

 

Figura 1. Logotips nivell de conformitat. (Accessibilitat Web. Element diferenciador per a 

l'accés universal). 

 

Si s'utilitza alguns dels segells anteriors, aquest ha d'anar acompanyat per la següent 

informació: 

 Data en què es va realitzar el compliment. 

 Títol, versió i URI de les Directrius WCAG 2.0. 

 Nivell de conformitat assolit (A, AA, AAA). 

 Abast: enumeració precisa de les pàgines que compleix amb les Pautes 

WCAG 2.0. 

 Llistat de les tecnologies de les que despende el contingut. 

 

El nivell de conformitat només s'aplica a pàgines web completes, i no es pot aconseguir si 

s'exclou part de la pàgina web.(Accesibilidad Web. Elemento diferenciador para el acceso 

universal). 
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Figura 2. WCAG 2.0. (Elaboració pròpia) 

Un cop s'ha parlat de les Directrius WCAG 2.0 es passés a parlar de dues normes relacionades 

amb l'accessibilitat a la web. 

 

Norma UNE 139803:2004: "Aplicacions informàtiques per a persones amb discapacitat. 

Requisits d'Accessibilitat per Continguts al web ". És una norma espanyola publicada al 

desembre de 2004 per AENOR, en la qual s'indica les característiques i especificacions que 

han de complir les pàgines web perquè puguin ser utilitzades pel major nombre d'usuaris, 

incloent-hi les persones amb discapacitat i edat avançada. 

(Guia de referència: D'accessibilitat de pàgines web, ONCE - CIDAT, 2013). 

La certificació d'AENOR només admet els nivells de conformitat AA i AAA. 

Per demostrar el compliment amb els requisits d'accessibilitat que s'estableixen en la Norma 

139803: 2004 es poden optar per una de les següents opcions: 

o Certificat AENOR – Marca N de Accessibilitat TIC (Nivells de conformitat AA 

y AAA)  Certifica que el lloc web compleix amb les pautes d'accessibilitat i 

WCAG 2.0

Principis 

Perceptible

Operable 

Comprensible 

Robust 

Pautes 

Criteris de 
conformitat

Nivells 
d'accesibilitat 

A (el més baix)

AA (l'intermig)

AAA (el més 
alt)
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assegura aquest nivell d'accessibilitat en el temps. Per a això es fan seguiment 

semestrals de la certificació.  

o Certificat de conformitat amb la Norma 139803 (Nivell de conformitat A)  

Certifica únicament la conformitat d'un lloc web amb els requisits de la norma 

UNE 139803: 2004 de manera puntual en el moment de concessió del 

certificat. No implica que es mantingui accessible en el temps, per això no 

concedeix llicència d'ús de la marca. (Accessibilitat Web. Element 

diferenciador per a l'accés universal) 

Norma UNE 139803:2012: Donades les diferències entre les WCAG 2.0 i les WCAG 1.0 va 

sorgir la necessitat d'actualitzar el contingut d'aquesta norma UNE perquè els seus requisits 

concorden amb el contingut de les WCAG 2.0. Així, el 2012 es va actualitzar aquesta norma 

UNE per a adoptar directament les WCAG 2.0, assenyala directament quines parts de WCAG 

2.0 es consideren requisits i amb quin nivell de prioritat. 

La Secretaria de l'Estat d'Administracions Públiques ha subscrit un acord amb AENOR per a 

la distribució gratuïta d'aquesta norma mitjançant el Portal de l'Administració Electrònica 

d'Espanya. 

LEGISLACIÓ  

A partir de la publicació de les recomanacions d'accessibilitat del W3C, es va començar a 

implementar normativa relacionada amb l'accessibilitat a les legislacions de diferents països. 

Des de l'any 2002, a Espanya s'han promulgat diverses lleis que promouen la creació de llocs 

web accessibles i defensen els drets de les persones amb discapacitat. Les següents lleis es 

trobes més desenvolupades en l'annex I al final de la memòria. 

 La Llei 34/2002, de 11 de juliol de 2002, de Serveis de la Societat de la Informació i 

Comerç Electrònic coneguda com LSSICE. 

 La Llei 51/2003, de 2 de desembre de 2003, d'Igualtat d'Oportunitats, No Discriminació 

i Accessibilitat Universal de les persones amb discapacitat coneguda com LIONDAU. 
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Aquesta Llei estableix l'obligació gradual i progressiva que tots els entorns, productes 

i serveis han de ser oberts, accessibles i practicables per totes les persones. 

 La LLEI 56/2007, de 28 de desembre, de Mesures d'Impuls de la Societat de la 

Informació. 

 Es publica la Llei 26/2011, d'1 d'agost, d'adaptació normativa a la Convenció 

Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat. 

 Al juliol de 2012 es va aprovar la Norma UNE 139803: 2012. Requisits d'Accessibilitat 

per continguts a la web. 

En definitiva, des de Juliol de 2012 a Espanya les pautes d'accessibilitat per al contingut web 

2.0 són norma UNE exigida per llei per a les pàgines de l'Administració pública per a les 

pàgines web finançades total o parcialment amb fons públics i per a les pàgines de grans 

empreses. (Guia de referència: Accessibilitat de pàgines web, ONCE - CIDAT, 2013). 

5.1.3 Barreres de l’Accessibilitat per a les persones amb discapacitat visual 

És molt freqüent que es pensi que la gent que pateix una discapacitat visual és una minoria. 

Però com s'ha vist anteriorment en altres punts del treball això no és així. També és un error 

pensar que l'accessibilitat només afecta discapacitats físics i psíquics. El tema de 

l'accessibilitat afecta tot el món, com ara el simple fet dels problemes que sorgeixen amb 

l'edat i l'accés a les noves tecnologies com telèfons mòbils, tablets ... 

Aquests problemes no poden ser ignorats i menys avui en dia que estem en l'era de la 

tecnologia. 

Per tant, per a una empresa, independentment de les obligacions legals en matèria 

d'accessibilitat que hagi de complir, complir amb les normes d'accessibilitat web suposa una 

obligació moral. El seu no compliment pot ocasionar a l'empresa nombrosos inconvenients, 

afectant de manera directa a la seva imatge exterior. Una empresa no ha d'excloure ni 

ignorar a aquests usuaris. 

(Accessibilitat Web. Element diferenciador per a l'accés universal) 

Hi ha diferents grups de discapacitats on es poden trobar dificultats i barreres en 

l'accessibilitat web. La discapacitat visual, la discapacitat auditiva, la discapacitat motora i la 



  
 Visual PMR 

              

 

  
129 

 

discapacitat cognitiva. 

(Accessibilitat Web. Element diferenciador per a l'accés universal) 

Aquí es parlés bàsicament de les principals barreres per a la discapacitat visual. 

Els problemes més habituals són: 

 Impossibilitat d'accedir al contingut, o d'operar amb l'aplicació web, des del teclat de 

l'ordinador. 

 Absència de textos alternatius per als elements no textuals. 

 Formularis i taules de dades complexes i difícils d'interpretar correctament. 

 Utilització inadequada d'elements estructurals en les pàgines. 

 Manca d'estructuració en els seus continguts: absència de capçaleres de secció, 

definicions de llistes, agrupacions de controls, etc ... 

 Llocs amb pobra contrast de color o amb informació basada en el color. 

 Actualització automàtica de continguts sense intervenció de l'usuari. 

 Presència de Captchas en què no s'aporta solució accessible. 

 Dificultats amb els continguts flaix. 

 Absència d’instruccions de veu. 

(Guia de referència: Accessibilitat de pàgines web, ONCE - CIDAT, 2013). 

5.1.4 Ajudes tècniques 

A la web es pot trobar ajudes tècniques que fer la navegació i l'ús de l'ordinador més fàcil als 

discapacitats visuals. 

Es pot utilitzar un Lector o revisor de pantalla. Un lector de pantalla és una aplicació software 

que tracta d'identificar i interpretar allò que es mostra en pantalla i de presentar-lo a 

continuació a l'usuari mitjançant sintetitzadors de vós i / o braille. Normalment aquest 

programari és utilitzat per usuaris cecs. (Guia de referència: Accessibilitat de pàgines web, 

ONCE - CIDAT, 2013). 

En canvi, els usuaris amb resta visual utilitzar una eina anomenada Magnificador de pantalla. 

Es tracta d'un programari la missió principal és augmentar la mida dels elements que 

apareixen a la pantalla de l'ordinador. En l'actualitat les eines comercials utilitzades 
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majoritàriament a Espanya són: 

 El revisor de pantalla JAWS for Windows de Freedom Scientific (figura 3)  ofereix 

sortida de veu i Braille. (Freedom Scientific). 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. JAWS for Windows. 

 

 El magnificador ZoomText de AiSquared   és un programa de lectura d'ampliació i 

la pantalla completament integrada que augmenta, millora i llegeix en veu alta tot el 

que està a la pantalla de l'ordinador. (ZoomText). 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. ZoomText (Sight and Sound, Technology) 

 

 NVDA (NonVisual Desktop Access)  és un lector de pantalla amb sintetitzador de 

veu incorporat (Nnvaccess, Home of the NVDA screen reader). 

 

6 PARÀMETRES PÀGINA WEB ACCESSIBLE 

Per aconseguir un lloc web accessible és imprescindible que el lloc es creu sota les pautes 

d'accessibilitat WCAG de la WAI. 
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Per tant, en aquest apartat es farà referència als paràmetres i aspectes més interessants a 

esmentar. Cada apartat es troba més desenvolupat en l'annex I al final de la memòria. 

 ESTRUCTURACIÓ  és una part molt important en el disseny d'una web. En navegar 

per Internet un lector de pantalla proporciona informació detallada sobre 

l'estructura i l'organització de la pàgina, per la qual cosa analitza el seu codi HTML. És 

molt important identificar correctament els elements d'estructura bàsics com 

encapçalats, llistes, paràgrafs, taules de dades, etc., així com en què no s'han 

d'utilitzar amb altres finalitats que no siguin per a les que estan definits. (Guia de 

referència: Accessibilitat de pàgines web, ONCE - CIDAT, 2013). 

El primer que s'ha de fer és introduir tot el text, sense cap efecte ni estil. En aquest 

text s'identificaran els elements estructurals bàsics, com poden ser encapçalats, 

llistes, taules, etc. 

Cal tenir en compte que aquests elements s'introdueixen per afegir valor semàntic 

als continguts, no per afegir estils, destacar text, etc. 

(Accessibilitat Web. Element diferenciador per a l'accés universal) 

 

 IMATGES  Les imatges han de disposar d'una descripció textual alternativa que 

asseguri la comprensió del contingut de la pàgina quan aquestes no es mostrin. Les 

pautes WCAG detallen com realitzar aquesta tasca. 

 

 ENLLAÇOS  A nivell global es tracta d'un element fonamental en la navegació i 

interacció amb un lloc web i, des del punt de vista de l'accessibilitat, és important la 

seva correcta utilització.  

 

 CAMPS DE FORMULARI  Quan es creen formularis, és especialment necessari tenir 

cura de certs aspectes d'accessibilitat per a poder garantir una correcta interpretació 

dels continguts als usuaris de lectors de pantalla (consulteu les pautes WAI relatives 

a aquest tema). 

En navegar per una pàgina amb un Lector de pantalla, quan s'arriba a un control de 
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formulari, el revisor ha de poder identificar clarament de quin tipus de control es 

tracta, d'indicar el seu estat i d'anunciar l'etiqueta corresponent a aquest control. 

No obstant això, si els formularis no es creen seguint els criteris d'accessibilitat, el 

Lector de Pantalla no disposa d'informació suficient per a realitzar aquesta tasca i 

pot subministrar les dades de manera que l'usuari estigui interpretant les etiquetes 

dels controls en ordre erroni, no ser conscient. (Guia de referència: Accessibilitat de 

pàgines web, ONCE - CIDAT, 2013). 

 

 ACCÈS MITJANÇANT EL TECLAT DE TOTA LA FUNCIONALITAT  Per garantir 

l'accessibilitat d'una aplicació cal contemplar la funcionalitat i operativitat total a 

través del teclat de l'ordinador (excepte aquelles que de forma coneguda no poden 

realitzar-se amb el teclat com seria un dibuix a mà alçada). 

Si per exemple un botó només pot ser activat amb un ratolí, les persones que no 

veuen no seran capaços d'utilitzar el formulari. De la mateixa manera, si un menú 

només es desplega en passar el punter del ratolí sobre ell, tampoc serà operatiu per 

a les persones que no veuen. (Guia de referència: Accessibilitat de pàgines web, ONCE 

- CIDAT, 2013). 

 

 TECLES D’ACCÈS RÀPID  És possible assignar tecles d'accés a qualsevol enllaç o 

control de formulari per proporcionar-los una drecera mitjançant el teclat. En teoria 

això sembla molt interessant per als usuaris de lectors de pantalla ja que podrien 

activar fàcilment enllaços clau des de qualsevol lloc de la pàgina. No obstant això, en 

la pràctica no és convenient abusar de les dreceres de teclat causa que poden 

invalidar o xocar amb les dreceres definits pel lector de pantalla per les seves 

funcionalitats pròpies, ia més, atès que no hi ha una convenció, els llocs que els usen 

ho fan amb les assignacions que ells estableixen, per la qual cosa és bastant poc 

probable que els visitants gastin temps en informar-se de les dreceres particulars de 

cada lloc web i acostumar-se a ells. Per tant, en cas d'utilitzar tecles d'accés ràpid és 

convenient assignar-se exclusivament a elements o controls d'ús molt freqüent o de 
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difícil localització. (Guia de referència: Accessibilitat de pàgines web, ONCE - CIDAT, 

2013). 

 

 TÍTOL DE LES PÀGINES  Les pàgines ha de tenir un títol breu i identificatiu del seu 

contingut. Quan el lector de pantalla accedeix a una pàgina web el primer que fa és 

anunciar el títol de la pàgina. En moltes ocasions, aquest aspecte no es té cura i, o 

bé té assignat un text que no és representatiu, o bé figura una adreça URL, la qual 

cosa dóna lloc a lectures tedioses i incomprensibles quan es treballa amb una síntesi 

de veu. En realitat es tracta d'una informació que sempre figura a la barra de títol 

del navegador d'Internet, però és una dada que, de forma visual, sol passar bastant 

desapercebut no sent així amb una síntesi de veu. (Guia de referència: Accessibilitat 

de pàgines web, ONCE - CIDAT, 2013). 

 

 CANVIS EN EL CONTEXT SENSE EL CONEIXEMENT DE L’USUARI  Els canvis 

importants en el contingut d'una pàgina web, quan es fan sense el coneixement de 

l'usuari, poden desorientar els qui no poden veure tota la pàgina al mateix temps. 

En tot moment l'usuari ha de tenir el control sobre el lloc web, evitant els refrescos 

de pàgina, redireccions automàtiques, moviments, parpelleigs, etc. que pogués 

haver-hi en les pàgines que el constitueixen. Per exemple, una de les situacions a 

evitar és el cas d'una llista d'elements en la qual, quan es desplaça el focus pels 

diferents elements, de forma automàtica es van modificant els continguts de la 

pàgina. (Guia de referència: Accessibilitat de pàgines web, ONCE - CIDAT, 2013). 

 

 VISIBILITAT DEL FOCUS  En una pàgina web l'indicador del focus del teclat ha de 

resultar visible. Un exemple d'aplicació d'aquest criteri seria que quan els camps de 

text reben el focus, una barra vertical es mostri en el camp indicant que l'usuari pot 

inserir text, o tot el text en el camp és ressaltat per indicar que l'usuari pot escriure 

sobre el text. Un altre exemple és quan un control rep el focus, aconseguir que es 

mostri una vora visible al voltant del control o que destaqui de la resta amb un fons 
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diferent (figura 5). 

 

 

Figura 5. Control. (Guia de referència: Accessibilitat de pàgines Web, ONCE – CIDAT, 2013). 

 

 IDIOMES   El desenvolupador web ha d'identificar correctament l'idioma de cada 

pàgina. Això permet que els revisors de pantalla puguin adaptar automàticament 

l'idioma de la síntesi al definit a cada pàgina. D'altra banda, si per error una pàgina 

amb contingut en espanyol s'ha identificat amb el codi d'idioma anglès, la síntesi de 

veu llegirà el text en espanyol amb entonació anglesa. (Guia de referència: 

Accessibilitat de pàgines web, ONCE - CIDAT, 2013). 

7 EINES D’AVALUACIÓ DE L’ACCESSIBILITAT 

Detectar que un disseny web no és accessible no és obvi, només amb un navegador és difícil 

detectar possibles problemes d'accessibilitat. Cal una verificació. Seguint una sèrie de passos 

es podrà detectar de forma fàcil si la pàgina web compleix amb els requisits d'accessibilitat. 

(Accessibilitat Web. Element diferenciador per a l'accés universal) 

 

El procés d'avaluació de l'Accessibilitat d'un lloc web consta de dues fases: 

 

ANÀLISI  AUTOMÀTIC  mitjançant l'ús d'una sèrie d'aplicacions que es basen en el 

compliment dels estàndards d'accessibilitat s'analitza la pàgina web de forma 

automàtica. (Accessibilitat Web. Element diferenciador per a l'accés universal). 

Aquestes eines no supleixen la necessitat de realitzar una revisió manual ja que els 

mitjans automàtics no poden arribar a identificar tots els problemes d'accessibilitat. 

Així doncs, podria donar-se el cas de construir un web complint tots els estàndards 

d'accessibilitat, que superi les proves d'un validador automàtic en el nivell més alt, i 

no obstant això que sigui d'allò més inaccessible per a una persona discapacitada. 

(Guia de referència: Accessibilitat de pàgines web, ONCE - CIDAT, 2013). 
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Algunes de les eines de verificació automàtiques més conegudes són: 

TAW WCAG 2.0 beta (Fundació CTIC)  (figura 6) és l'eina d'avaluació d'accessibilitat 

en espanyol més estesa. (Accessibilitat Web. Element diferenciador per a l'accés 

universal). Servei en línia que permet revisar l'accessibilitat d'una determinada URL. 

Es pot seleccionar nivell A, AA, AAA. (Guia de referència: Accessibilitat de pàgines 

web, ONCE - CIDAT, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. TAW WCAG 2.0 (TAW, CTIC, centre tencològic) 

 

eXaminator  (figura 7) és un servei per avaluar l'accessibilitat una pàgina web, 

usant com a referència només algunes tècniques recomanades per la WCAG 2.0. 

eXaminator s'adjudica un puntuació entre 1 i 10 com un indicador ràpid de 

l'accessibilitat de les pàgines. (Benavidez, C.). 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. eXaminator (Benavidez, C.) 
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A part de les eines de verificació també es pot trobar eines per a la validació de la sintaxi del 

codi. Per que una pàgina web ofereixi informació extra requereix un codi ben format, però a 

causa de la falta de definició estricta en el llenguatge HTML, a la flexibilitat dels navegadors 

d'internet a l'hora d'interpretar el codi ia la utilització particular dels dissenyadors de pàgines 

web, s'ha donat lloc al fet que el web estigui plena de pàgines definides incorrectament però 

que es visualitzen d'una forma correcta en els navegadors. Des del punt de vista de 

l'accessibilitat és important que la sintaxi de les pàgines web sigui correcta. (ONCE - CIDAT) 

Hi ha diverses aplicacions per a la revisió de la sintaxi del codi font. És recomanable utilitzar 

les eines de validació proporcionades pel W3C: 

comprova la conformitat dels documents respecte a les gramàtiques del W3C i altres 

estàndards (X) HMTL. És una eina en línia, en anglès, que permet validar mitjançant URL, 

fitxer o inclusió directa de codi. (W3C) 

 

 

 

 

Figura 8. Validador (X) HTML. (W3C) 

 

Validador de CSS de W3C  (figura 9) És una eina gratuïta per validar els fulls d'estil 

CSS soles o presents en documents (X) HTML, comprovant d'aquesta manera si 

compleixen les especificacions del W3C. (W3C) 

 

 

 

 

Figura 9. Validador de CSS. (W3C) 
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ANÀLISI MANUAL  es realitza com a complement de l'anàlisi automàtic per 

identificar tots els problemes que no s'hagin pogut comprovar de forma automàtica. 

Hi ha problemes que només poden ser detectats mitjançant mètodes de verificació 

manuals i solen ser més intuïtius que els automàtics. (Accessibilitat Web. Element 

diferenciador per a l'accés universal). 

Malgrat els seus avantatges, també es poden trobar alguns inconvenients: 

 Requereixen més temps. 

 Cal utilitzar les eines o provar configuracions diferents. 

 Requereixen del judici personal de la persona que revisa. 

 Algunes situacions són difícils de simular. 

 Alguns errors pot no detectar-los. 

(Accessibilitat Web. Element diferenciador per a l'accés universal). 

Hi ha eines que faciliten el procés d'avaluació manual, com són extensions per als 

navegadors, algunes de les eines més conegudes són:  

Web Accessibility Toolbar (Internet Explore y Ópera)  (figura 10) aquesta barra 

d'eines ha estat desenvolupada per l'equip de "Accessible Information Solution (AIS)" 

del "National Information and Library Service (NILS)". (ONCE - CIDAT). S'instal·la en el 

propi navegador i permet realitzar una sèrie de proves per comprovar l'accessibilitat 

web. (Accessibilitat Web. Element diferenciador per a l'accés universal). Entre sus 

funciones destacan: 

 Modificar la mida del navegador. 

 Activar / desactivar les fulles de l'estil. 

 Localitzar característiques desfasades. 

 Analitzar la pàgina amb els validadors HTML o CSS. 

 Llistar o ressaltar les imatges presents o substituir-les pel text alternatiu. 

 Fer proves de color 

 Identificar i ressaltar els elementes estructurals o semàntics de la pàgina web 
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(capçaleres, llistes, taules de dades, frames ...). 

(Accessibilitat Web. Element diferenciador per a l'accés universal). (ONCE - CIDAT) 

 

 

 

Figura 10. Barra d’eines. (Internet Explore) 

 

 Web Developer Toolbar (Mozilla Firefox)  extensió que afegeix una barra d'eines. 

Entre les seves funcions més destacades es troben: 

 Deshabilitar javascript i fulls d'estil. 

 Substituir imatges per text alternatiu, 

 Identificar encapçalats en taules de dades, elements estructurals desaconsellats, 

marcs, enllaços, etc. 

(Accessibilitat Web. Element diferenciador per a l'accés universal).  

 

Figura 11. Barra de herramientas. (mozilla Firefox) 

I finalment parlar de les eines d'avaluació de color i contrast. 

Per la baixa visió és un requisit d'accessibilitat aconseguir un bon contrast, tant en les 

imatges com entre el fons i el text dels seus continguts. Quan es vulgui confirmar si una 

determinada combinació de colors és apropiada, es pot fer ús d'eines com l'esmentada a 

continuació: 

Color Contrast Analyser para páginas Web  (figura 12) és compatible amb el Web 

Content Accessibility Guidelines versió 2 (WCAG 2.0). L'eina va ser desenvolupada per 

Jun del Eines d'Accessibilitat Web Consortium en col·laboració amb Visió Austràlia i 

Steve Faulkner del Grup Paciello (Europa). 

És principalment una eina per al control de les combinacions de primer pla i color de 
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fons per determinar si proporcionen bona visibilitat de color. També conté la 

funcionalitat per crear simulacions de certes condicions visuals com daltonisme. La 

relació de contrast ajuda a determinar si el contrast entre dos colors pot ser llegit per 

les persones amb daltonisme o altres impediments visuals. 

(Vision Austràlia, Blindness and low visió sevices) 

 

 

Figura 12. Color contrast Analyser. (Vision Austràlia, blindness and low vision sevices) 

 

8 ACCESSIBILITAT A LES APLICACIONS (APP) I ALS SISTEMES MÒBILS 

Ens trobem en una època on la tecnologia i en aquest cas els dispositius mòbils o tauletes 

són uns objectes més en la nostra vida quotidiana. Aquest auge pot estar també provocat 

per la necessitat dels usuaris d'estar constantment connectats en xarxes socials i saber que 

passa al nostre entorn. Aquesta mateixa necessitat està present en els subjectes que 

presenten qualsevol tipus de discapacitat. No obstant això la realitat reflecteix com la 

tecnologia que permet l'ús i integració d'aquesta població es desenvolupa i s'incorpora amb 

posterioritat, sent avui dia en alguns sectors una assignatura pendent. 

Un factor important, pel que tots els dispositius han de ser accessibles, és la necessitat de 

normalització i integració. Els usuaris amb diversitat funcional són sensibles a les tendències 

del mercat i volen accedir, com tothom, als productes que es destaquen. Prefereixen triar 

com els altres, només en funció de les prestacions o el disseny que ofereixen els productes, 

no volen coses especials o adaptades a grups especials. 

(Gil González, S. febrer 2013). 
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Potencialment, tota persona amb un mòbil intel·ligent i accés a Internet pot ser usuari 

d'aquest tipus d'aplicacions que faciliten l'accés i ús a les tecnologies de la informació i la 

comunicació, actualment un 71% dels usuaris amb internet mòbil es descarrega aplicacions, 

segons The App Date. Per tant, és un deure dels seus responsables garantir l'accessibilitat 

d'aquestes aplicacions en condicions equivalents per a tots els usuaris. 

L'accessibilitat és una característica que beneficia a tots els ciutadans, encara que sol ser la 

manca de la mateixa la que fa prendre consciència de la seva importància. Per aquest motiu 

alguns grups de població, com les persones amb discapacitat, siguin els principals perjudicats 

per la falta d'accessibilitat, en concret en el mitjà online i en els dispositius mòbils. 

Les persones amb discapacitat constitueixen un sector de població heterogeni, però totes 

elles tenen en comú que, en major o menor mesura, necessiten garanties suplementàries a 

les habituals per viure amb plenitud de drets o per participar en igualtat de condicions que 

la majoria de ciutadans en l'accés a béns i serveis. (Discapnet - Technosite - fundació ONCE) 

8.1 Què és una aplicació (APP)? 

Una App, acrònim de l'anglès application, és un programa informàtic creat per a ser executat 

en sistemes mòbils (telèfons intel·ligents i tauletes). Es dissenya com a eina per a cobrir una 

tasca específica de ràpid i fàcil ús per a l'usuari comú no avançat, podent-se utilitzar tot i que 

s'està sense connexió a internet. (Gil González, S. febrer 2013). 

Segons l'informe, de The App dati de Setembre de 2014, sobre la usabilitat de les apps a 

Espanya, s'indica que hi ha 23 milions d'usuaris que utilitzen Apps, descarregant 3,8 milions 

d'apps al dia. En aquest informe s'indica com les apps destinades a la comunicació són les 

més descarregades i utilitzades amb un 88,4%, sent en un 68,4% les de localització. 

(Theappdate). 

El gran avantatge que aporten les App, és que tan sols amb un terminal mòbil, es poden dur 

a terme multitud de tasques per a les que, fins no fa gaire, es precisava de diferents 

dispositius, simplificant ara pràcticament en un que, a l'afegir-determinades aplicacions es 

converteix en un GPS, un reproductor de música o de llibres, un editor de textos, un escàner 
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(CIDAT). 

8.2 Quan una aplicació és accessible? 

 

Existeixen múltiples i variades definicions, que indiquen quan una aplicació accessible, entre 

les quals cal destacar dues: 

 Una app és accessible, quan qualsevol usuari, independentment de la seva diversitat 

funcional, pot utilitzar-la en el seu dispositiu mòbil satisfactòriament amb el seu 

sistema d'accés habitual. (Gil González, S. febrer 2013). 

 Segons Apple: "una aplicació és accessible quan tots els elements de la interfície 

d'usuari amb què els usuaris poden interactuar són accessibles. Un element de la 

interfície d'usuari accessible quan indica correctament que és un element 

d'accessibilitat ". 

Quan en la definició es refereix als element de la interfície d'usuari, en general són les vistes 

i els controls que han d'oferir una determinada informació perquè els serveis d'accessibilitat 

que funcionen en el sistema operatiu (programari o maquinari) puguin interactuar 

correctament i permeti l'accés de l'usuari al dispositiu. 

Però no només són aquests elements el que tenen relació amb la interfície d'usuari. Trobem 

altres elements com són, la forma en què estiguin relacionats els missatges d'ajuda o la 

documentació, l'organització dels elements de la interfície o altres aspectes gràfics, com la 

relació de contrast del color del text pel que fa al fons. Més endavant es parlés de tots 

aquests aspectes. (Punt 2.5 de la memòria). 

8.3 Normativa i Legislació 

Per saber si una app està desenvolupada amb una bona accessibilitat no hi ha cap normativa 

específica, nacional o internacional, per al desenvolupament d'Apps accessibles, encara que 

si per al desenvolupament programari, que són algunes de les que s'inclouen en aquest 

apartat. També es proporcionen altres normes amb recomanacions que han de complir les 

aplicacions instal·lades en dispositius mòbils. 
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Encara que aquestes normes tècniques no són d'obligat compliment, constitueixen un 

instrument de gran valor per a tots els agents involucrats.EN ISO 9241-910:2011 – Ergonomia 

de la interacció home-sistema. Part 910: Esquema per a les interaccions tàctils i hàptiques. 

 EN ISO 9241-410: 2008 - Ergonomia de la interacció home-sistema. Part 410: Criteris 

de disseny per als dispositius d'entrada físics (ISO 9241-410: 2008). 

 EN ISO 9241-410: 2008 / A1: 2012 - Ergonomia de la interacció home-sistema. Part 

410: Criteris de disseny per als dispositius d'entrada físics (ISO 9241-410: 2008 / AMD 

1: 2012). 

 ETSI EG 202.116 V1.2.1 (2002-09) - Guidelines for ICT products and services; 'Design 

for All'. 

 Guide For Making Programari Applications and Operating Systems Accessible - 

Section 508 Accessibility of Electronic and Information Technology for People with 

Disabilities  

 ISO 9241-210: 2010 - Ergonomics of human-system interaction. Part 210: Human-

centered design for interactive systems. 

 ISO 9241-12: 1998 - Ergonomic requirement for office work with visual display 

terminals (VDTs). Part 12. Presentació on information. 

 Section 508 Standards - Programari Applications & Operating Systems - 

 UIT-T F.790 (01/2007) - Directrius sobre la possibilitat d'accés a les telecomunicacions 

en favor de les persones d'edat i les persones amb discapacitats. 

 UNE 139802: 2009 - Requisits d'accessibilitat del programari. (ISO 9241-171: 2008) 

 UNE 139803: 2004 - Aplicacions informàtiques per a persones amb discapacitat. 

Requisits d'accessibilitat per a continguts a la web. 

 UNE-EN ISO 9241-20: 2009 - Ergonomia de la interacció persona-sistema. Part 0: 

Pautes d'accessibilitat per a equips i serveis de tecnologies d'informació / 

comunicació (TIC). (ISO 9241-20: 2008). 

 UNE-EN ISO 9241-129: 2011 - Ergonomia de la interacció home-sistema. Part 129: 

Directrius sobre la individualització de programari. (ISO 9241-129: 2010). 



  
 Visual PMR 

              

 

  
143 

 

 UNE-ISO / IEC TR 29138-1: 2012 IN - Tecnologies de la informació. Consideracions 

d'accessibilitat per a persones amb discapacitat. Part 1: Resum de les necessitats 

d'usuari. 

 UNE-ISO / IEC TR 29138-3: 2012 IN - Tecnologia de la informació. Consideracions 

d'accessibilitat per a persones amb discapacitat. Part 3: Directrius per al mapeig de 

les necessitats d'usuari. 

8.4 Accessibilitat als sistemes mòbils  

Cal reconèixer la fragmentació i diversitat de conceptes de disseny existents en el mercat de 

dispositius mòbils a causa, majoritàriament, a les diferències existents entre les diferents 

plataformes en el mercat. A això ha d'unir-se a les diferències entre els mecanismes 

d'accessibilitat pertanyents a cada plataforma. Aquestes diferències afectaran, directament 

o indirectament, a un o diversos perfils de discapacitat. (Discapnet - Technosite - fundació 

ONCE). 

També cal recordar que els sistemes operatius, per defecte, ja inclouen eines d'accessibilitat, 

per a tot tipus de discapacitat ja sigui motora, visual o auditiva entre d'altres. 

Aquí es centrarà en el tema visual i es trobaran diferents tipus d'eines per a la discapacitat 

visual ja que es trobaren dos blocs la ceguesa i la baixa visió. Com que aquesta discapacitat 

no té la mateixa repercussió en la persona, no usaran el mateix tipus d'eines d'accessibilitat. 

Les persones que pateixin baixa visió utilitzaran més les eines que es presenten per a la visió 

com ara el voice Assistant, etiquetes per veu, gestos d'ampliació, la lupa, canviar el color i el 

contrast de la pantalla .... I per a les persones que pateixen ceguesa a més a més d'utilitzar 

les eines de visió, també utilitzaran les motores i les d'audició com per exemple, activar tots 

els sons del mòbil, activar subtítols, canviar el tipus de so entre d'altres. 

Hem de tenir molt present quin tipus d'accessibilitat ens pot proporcionar cada sistema 

mòbil perquè d'aquesta manera poder desenvolupar aplicacions accessibles seguint les 

directrius de disseny. 

A la figura 1 s'observa la distribució dels sistemes operatius utilitzats en 2015, segons Nicolás 

Montés. Com es pot apreciar, els dos sistemes operatius més utilitzats en 2015 són Android 

i IOS. Per tant, es desenvoluparà l'accessibilitat d'aquests dos sistemes. 
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Figura 1. Sistemes operatius més utilizats en 2015. (Montés, N., 25 de febrero 2015) 

8.4.1. ANDROID 

Android presenta diverses eines per fer el dispositiu mòbil més accessible per a les persones 

amb discapacitat visual. Les eines són les següents: 

 TalkBack  (figura 2) és un servei de lector de pantalla preinstal·lat 

proporcionat per Google. Utilitza els missatges de veu per descriure els 

resultats de les accions com la descàrrega d'una aplicació, i esdeveniments 

com ara notificacions. (Android) 

 

 

 

 

 

Figura 2. TalkBack (Android) 

 

 Explore by Touch   és una característica del sistema que funciona amb 

TalkBack, el que li permet tocar la pantalla del dispositiu i escoltar el que està 

sota el dit a través de missatges de veu. Aquesta característica és útil per als 

usuaris amb baixa visió. (Android) 
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 Ajustos d’Accessibilitat  (figura 3) permeten modificar la pantalla del 

dispositiu i opcions de so, com l'augment de la mida del text, el canvi de la 

velocitat a la qual es parla de text, brillantor i contrast de la pantalla i més. 

(Android) 

    

Figura 3. Ajustos d’accessibilitat (download source) 

 

Android com a sistema operatiu no té assistent per veu. Però mòbils com la 

marca Samsung sí que tenen, com a exemple el S Voice, que reconeix la veu i 

pot accedir a qualsevol lloc del mòbil per la veu. (Figura 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. S Voice (Mendiola, J.) 

8.4.2. APPLE iOS 

Tal com té el sistema Android, IOS Apple també conté diverses eines per fer el dispositiu 

mòbil més accessible. 

 VoiceOver   (figura 5) és el primer lector de pantalla del món per a 

Mac i dispositius IOS basats en gestos. Permet als usuaris invidents o 
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amb dificultats de visió saber tot el que està passant al dispositiu, i els 

ajuda a controlar el propi dispositiu. (Apple) 

             

Figura 5. VoiceOver (iOS Developer Library) 

 

Els usuaris amb dificultats o problemes de parla poden comunicar-se de forma 

no verbal a través de videotrucada FaceTime (figura 6) utilitzant llengua de 

signes i expressions facials, com picades d'ullet o somriures. (Apple) 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. FaceTime (Apple) 

 

Les persones amb dificultats físiques i motores poden usar Assistive Touch 

(figura 7) en iOS per fer amb un sol dit els gestos Multi-Touch més comuns, 

com pessigar. (Apple) 

 

          

Figura 7. AssistiveTouch (Fernandez, R.) 
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 SIRI  (figura 8) és l'assistent personal intel·ligent que ajuda a fer tot el que 

li demanis. Permet fer servir la veu per enviar missatges, programar reunions, 

fer trucades i molt més. No cal utilitzar paraules clau ni pronunciar indicacions 

concretes, com un altre programari. Siri dir la forma natural de parlar i, si 

necessita més informació per completar una tasca, la demana amb preguntes. 

(Apple) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. SIRI (Moreno, R., 2012) 

 

Una altra prestació que té iOS, en el teclat té l'opció de micròfon, es pot dir el 

que vulguis escriure en comptes de teclejar. (Apple) 

 

A continuació es presentés una taula (taula 1) resum de les característiques 

d'accessibilitat dels telèfons intel·ligents, en ella s'observen les dues característiques 

visuals (ceguesa i baixa visió, les eines d'accessibilitat que es poden trobar en els 

diferents sistemes operatius dividits entre iOS i Android). 

Característiques 

Visuals 

Paràmetres 

d’accessibilitat 

Sistema operatiu 

iOS Android 

Existeix Nom Existeix Nom 

Ceguesa Lector de Pantalla si VoiceOver si TalkBack  

Assistent si Siri  si Cerca per 

veu 
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Tabla 1. Resum comparació Android/iOS 

8.5 Paràmetres per al disseny de APPS accessibles 

Aquest apartat se centra bàsicament en els principis bàsics recomanats per al disseny d'Apps 

accessibles, tot i que les recomanacions també serveixen per al sistema operatiu. 

En un estudi realitzat per la Technosite, han utilitzat les recomanacions de la W3C / WAI per 

establir els paràmetres que cal tenir en compte a l'hora de dissenyar un App accessible. La 

metodologia combina l'anàlisi tècnica de l'accessibilitat amb la valoració d'usabilitat i 

accessibilitat des de l'experiència dels mateixos usuaris. D'aquesta manera es combina la 

perspectiva tècnica-experta amb l'experiència pròpia de l'usuari. 

Tant per a l'anàlisi tècnic realitzat per experts en accessibilitat com per al de l'experiència 

d'usuari, s'han definit 12 aspectes o criteris que sintetitzen la majoria de les Pautes 

d'Accessibilitat al Contingut en la Web 2.0 del W3C / WAI (WCAG 2.0), corresponents als 

nivells a i AA, així com les Pautes de Millors Pràctiques de la Web Mòbil 1.0 l'W3C / WAI 

(MWBP). (Discapnet - Technosite - fundació ONCE) 

 

Els dotze criteris amb els seus subcriteris corresponents són els següents. Es poden trobar 

més desenvolupats en l'Annex II. 

 

 Accés  multi-dispositiu  analitza les condicions de visualització i 

funcionalitat de les diferents aplicacions amb diferents plataformes 

mòbils perquè sigui coherent en funcionalitat i visualització a través 

Micròfon si  si  

BV Magnificador Si  zoom no  

Alto Contrast Si  Invertir 

colors  

  

Brillo si  si  

Avisos sonors, 

visuals y hàptics  

si  si  
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de diferents dispositius. El seu incompliment, és a dir, l'aparició de 

problemes o diferències de visualització o funcionalitat segons el 

sistema operatiu i el dispositiu, afecta tant a persones sense 

discapacitat com a usuaris amb deficiència visual. 

 

 Recursos d’accessibilitat del sistema  L'aplicació ha d'utilitzar els 

serveis oferts pel sistema operatiu per facilitar la seva accessibilitat. 

Sempre que sigui possible, l'aplicació haurà d'utilitzar elements 

comuns i estàndard de la interfície d'usuari. Aquest criteri és essencial 

per a la compatibilitat amb els productes de suport. Criteri que està 

íntimament lligat amb la compatibilitat amb els serveis d'accessibilitat 

que diu el següent: "l'aplicació no ha de desactivar o interferir en les 

característiques d'accessibilitat del sistema operatiu o d'altres 

productes, utilitzant elements comuns i estàndards de la interfície 

d'usuari del sistema "i amb el criteri dels controls estàndard:" 

l'aplicació haurà d'usar els controls d'interfície d'usuari integrats del 

sistema operatiu sempre que sigui possible, ja que aquests 

components proporcionen per defecte el suport d'accessibilitat 

necessari perquè funcionin correctament els serveis de accessibilitat 

dels sistemes operatius i dels productes de suport ". 

 

 Navegació i orientació  amb l'anàlisi d'aquest criteri es pretén 

valorar la correcta estructura d'una interfície d'aplicació nativa perquè 

sigui més còmoda la navegació per la mateixa a través d'un dispositiu 

mòbil. 

 Formularis  amb aquest criteri es valora tant l'associació d'etiquetes 

amb els controls dels formularis, com l'ajuda que es proporciona a 

l'usuari per emplenar-los i sobre els possibles errors que pugui 
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cometre en fer-ho. Es divideix en quatre subcriteris que s’expliquen a 

l’Annex II.  

 Imatges  mitjançant aquest criteri s'avalua tant l'existència de textos 

alternatius a les imatges, com el grau de correcció d'aquests textos. Es 

divideix en subcriteris que s’expliquen a l’Annex II.  

 Ús del so  Tot contingut o funció que utilitzi el so com a mètode de 

transmissió d'informació ha de proporcionar una alternativa visible. 

 

 Estructura  amb aquest criteri s'avaluen dos subcriteris, la correcta 

estructura dels continguts textuals presents en l'aplicació mòbil, 

mitjançant capçaleres, i l'associació d'elements homogenis mitjançant 

llistes. Aquest criteri s'enfoca en avaluar l'estructura semàntica de 

documents i continguts textuals llargs, com manuals d'ajuda o 

informació sobre l'empresa o l'aplicació. També és aplicable a tot 

document mostrat a través de la interfície de l'aplicació mòbil. 

L'incompliment d'aquests subcriteris provocarà barreres d'accés 

sobretot a usuaris cecs que utilitzin ajudes tècniques (lectors de 

pantalla). 

 Color  aquest criteri avalua tres possibles barreres: el contrast de les 

imatges, el contrast del text amb el fons i l'ús semàntic del color. Els dos 

primers subcriteris afecten fonamentalment a les persones amb 

deficiència visual, i l'últim a les persones amb ceguesa del color o que 

no diferencien correctament els colors, així com als que tinguin alguna 

discapacitat intel·lectual. 

 Taules de dades  mitjançant aquest criteri s'avalua el marcat correcte 

de les taules de dades. Un marcat incorrecte de les mateixes impedeix 
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que els lectors de pantalla utilitzats per les persones cegues interpretin 

bé la informació i puguin associar els títols de les columnes amb el 

contingut de les mateixes. Aquest criteri s'incompleix si no es fa servir 

un control de visualització de dades tabulades apropiat a la plataforma 

mòbil de l'aplicació. 

 Ubicació del focus  aquest criteri avalua que el focus d'entrada quedi 

reflectit a la pantalla de forma inequívoca. La intenció d'aquest criteri és 

per assegurar que hi ha almenys una manera d'operació en la qual 

l'indicador de focus del control direccional (per exemple, a través de les 

tecles de cursor) pot ser localitzat visualment. Aquest criteri ajuda a tot 

aquell que necessita un control direccional per operar a la pantalla 

deixant visualment el component en el qual les operacions de 

l'esmentat control direccional van a interactuar en qualsevol punt en el 

temps. Les persones amb limitacions de l'atenció o les limitacions de 

memòria a curt termini, o limitacions en els processos executius es 

beneficien per ser capaços de descobrir on està situat el focus. 

 Multimèdia  amb aquest criteri es valoren diferents aspectes de les 

presentacions multimèdia presents com a recursos de les aplicacions 

mòbils. Les barreres relacionades amb aquest criteri poden provocar 

dificultats d'accés per a persones amb diverses discapacitats: visual, 

auditiva, intel·lectual ... 

 Organització de la interfície  amb aquest criteri s'assegura que l'usuari 

eviti desplaçaments (ús de scrolling) i pugui percebre les opcions de 

navegació i el contingut rellevant en el primer escombrat de l'aplicació 

(o en un cop d'ull inicial), ja que és important que l'usuari es faci una 

idea de l'aplicació després d'accedir a la mateixa. En ser les pantalles 

dels dispositius limitades en grandària, l'incompliment d'aquest criteri 
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obliga l'usuari a realitzar un desplaçament de la interfície per navegar, 

amb la dificultat que això implica en el dispositiu mòbil a alguns perfils. 

Es pot donar el cas que usuaris que no percebin el contingut o les 

opcions de navegació a la pantalla (abans de realitzar un desplaçament) 

es confonguin i suposin que aquest contingut o aquestes opcions no 

estan en l'aplicació.  

8.6 Verificació de la accessibilitat de les APP 

Un cop desenvolupada l'aplicació amb els paràmetres bàsics per al seu disseny i amb els 

requisits del seu desenvolupament, és molt important comprovar que l'aplicacions responen 

als criteris d'accessibilitat descrits. 

Es presenta una llista amb els aspectes més importants sobre la comprovació de 

l'accessibilitat que poden afectar la seva utilització per part dels usuaris amb diversitat 

funcional. 

 Accessibilitat del teclat  La millor manera de verificar l'accessibilitat 

del teclat és desconnectar qualsevol dispositiu apuntador i no utilitzar 

la pantalla tàctil. S'han de recórrer tots els elements de la interfície 

d'usuari que siguin interactius utilitzant les tecles de direcció o el 

tabulador, verificant que pot activar l'element del focus mitjançant la 

tecla entrar o la que tingui per defecte el sistema operatiu. 

 Control direccional  Verificar que l'aplicació pot utilitzar-se sense l'ús 

de la pantalla tàctil. Per a això, utilitzar només els controls de direcció 

per a realitzar les tasques principals de l'aplicació. Utilitza el pad 

direccional (D-pad) o la navegació per gestos. 

 Descripcions amb accés per gests  Verificar que els controls de la 

interfície d'usuari que proporcionen informació (gràfics o text), o 

permeten la intervenció de l'usuari, tenen descripcions d'àudio 

adequades quan l'accés per gestos està habilitat. No ha d'haver 

regions en què el contingut o els controls no proporcionen una 

descripció d'àudio. 
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 Mida de controls tàctils  Verificar que tots els controls seleccionables 

per l'usuari amb el dit tenen una àrea de 9x9mm (ample x llarg). 

Aquest requisit no hauria de ser inferior de 8x7mm. 

 Lector de pantalla  Verificar que els controls de la interfície d'usuari 

que proporcionen informació (gràfics o text) o permeten la 

intervenció de l'usuari tenen descripcions d'àudio clares i precises 

quan el lector de pantalla està activat i els controls tenen el focus. 

Utilitzar els controls de direcció per moure el focus entre els elements 

del disseny de l'aplicació. 

 Gests amb lector de pantalla activat  Verificar que els gests específics 

d'aplicació, com el zoom per a les imatges, de desplaçament de llistes, 

lliscar o passar una pàgina o controls de carrusel, funcionen 

adequadament quan el lector de pantalla està activat. Si els gestos no 

funcionen, llavors s'ha de proporcionar una interfície alternativa per a 

aquestes accions. 

 Relació de contrast del text visible  Amb alguna eina de contrast de 

color verificar que la relació de contrast del text visible és acceptable. 

Entre les excepcions s'inclouen elements d'interfície d'usuari que no 

són actius i logotips o textos decoratius que no transmet cap 

informació i es poden modificar sense canviar el significat. 

 Magnificació de la pantalla  Activant el servei d'accessibilitat de 

magnificació de la pantalla (si el sistema operatiu ho inclou), verificar 

que es pot arribar a tots els controls, que el text és visible i que els 

elements de la interfície no se superposen. 

 Retroalimentació auditiva i visual  Verificar que les notificacions i 

alertes auditives de l'aplicació disposen d'una alternativa visual o 

hàptica. 

 Controls que canvien de funció  Si en l'aplicació hi ha controls que 

canvien de funció verificar que la descripció del control també canvia 
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(per exemple, els controls de reproducció i pausa en reproductors 

d'àudio i vídeo). 

 Informació temporal  Si hi ha missatges o informació emergent que 

desapareix transcorregut un temps, comprovar que l'usuari pot llegir 

el seu contingut en el termini per defecte i que pot configurar 

l'aplicació perquè el missatge no s'extingeixi o perquè necessiti la 

confirmació de l'usuari abans de tancar-se. 

 Subtitulat: Si l'aplicació proporciona reproducció de vídeo, verificar 

que és compatible amb el subtitulat adaptat i subtítols d'idiomes per 

a usuaris amb problemes d'audició. Els controls de reproducció de 

vídeo ha d'indicar clarament si els subtítols estan disponibles per a un 

vídeo i proporcionar una forma clara d'habilitar els subtítols. (Gil 

Gonzales, S., 2013) 

 

Com es pot observar en el cas de les aplicacions no s'ha trobat cap programa que ens digui 

el grau d'accessibilitat que tenen les apps, com passava amb les pàgines web. Com s'ha dit 

anteriorment la millor manera de comprovar l'accessibilitat és amb els mateixos usuaris que 

pateixen les discapacitats visuals. 

 

9 APLICACIONS (APPS) PER AL TRANSPORT PÚBLIC 

9.1 APPS EXISTENTS  I LES CARACTERÍSTIQUES DE LA INFORMACIÓ APORTADA 

5.1.1 RENFE 

Amb l'aplicació de Renfe (figura 1) és possible: trobar horaris, guardar els trajectes que triïs 

en favorits, calcular itineraris en qualsevol moment, localitzar fàcilment els teus estacions de 

Rodalies més pròximes, conèixer les línies de cada nucli, fer consultes des pla. 

Per poder utilitzar totes les opcions de l'aplicació de RenfeTicket cal: ser usuari registrat de 

la Compra de bitllets de Renfe.com, tenir donada d'alta una targeta per comprar per mòbil. 

Haver realitzar almenys una compra amb la targeta en la Compra de bitllets de Renfe.com 

Els usuaris no registrats poden consultar els horaris d'AVE, Llarga Distància, Mitja Distància i 
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Avant, puntualitat de trens, consulta i fidelització de Punts Renfe, informació general de 

Renfe. 

 

Si ets usuari registrat a més a més, pots consultar els horaris d'AVE, Llarga Distància, Mitja 

Distància i Avant i dels bitllets es pot consultar, venda de bitllets (màxim 2 viatgers), canvi 

d'hora, anul·lació, detall dels viatges (pròxims i anteriors), afegir a l'agenda un recordatori, 

afegir els meus viatges a carteres virtuals (Passbook, PassWallet, etc.). Per als abonaments: 

consulta d'abonaments, consulta de viatges, formalització de viatges, anul·lació de viatges, 

associació d'abonaments adquirits en altres canals de venda. I finalment altres opcions: 

consulta i fidelització de Punts Renfe, puntualitat de trens i informació general de Renfe. 

(Renfe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. App Renfe 

9.2 FERROCARRILS CATALANS 

 

Amb l'aplicació d'FGC (figura 2) podràs conèixer l'horari i l'itinerari dels trajectes, els preus 

dels bitllets, consultar la xarxa i les estacions d'FGC i saber en temps real les incidències que 

afecten al servei. 

 

A més, FGC App està dotada d'un sistema de localització que dóna la possibilitat de saber 

que estació de FGC està més a prop en tot moment. 
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L'aplicació permet configurar-se en català, castellà i anglès. (Android) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. App FGC 

 

9.3 TMB 

És una aplicació gratuïta (figura 3) per a telèfons mòbils amb sistemes Android o iPhone que 

té la missió principal d'ajudar els usuaris a moure en transport públic. TMB App ofereix 

informació sobre el servei de bus i de metro, i conèixer, l'estat del transport públic de TMB, 

planificar un viatge o ser atès si tens qualsevol dubte. Es pot personalitzar l'aplicació i 

disposar de la informació que més t'interessi. Les línies que es marquen per rebre informació 

al registrar es mostren dins de "Les meves línies". Es pot registrar des d'aquest apartat o en 

iniciar l'aplicació. 

 

Permet afegir les línies de bus i de metro o les parades de bus preferides a l'opció "Els meus 

línies" a partir de la icona +. Se selecciona si es vol afegir una línia de metro o de bus a través 

del símbol de l'estrellita que apareix al costat. Si es vol afegir una parada de bus, s'entra en 

la línia i es va a l'apartat de parades, es selecciona la parada desitjada i marca l'estrellita que 

es troben a dalt de la pantalla. 

Es pot deixar de rebre informació en qualsevol moment de la línia o de la parada que es 

desitja, a partir de la icona + i desmarcant l'estrelleta que apareix al costat de cada línia o 

parada. 

 

L'aplicació sincronitza els favorits amb JoTMBé, de manera que si hi ha alguna alteració de 
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servei en alguna línia de bus o de metro que s'ha marcat en l'aplicació i no s'havia seleccionat 

quan es registri al Club JoTMBé, es rebrà un correu avisant perquè es pugui planificar amb 

temps els viatges. 

L'aplicació permet desvincular el compte JoTMBé a través de la configuració, el menú 

"Altres" seleccionant "Configuració" i "Sortir". S'ha de tenir en compte que si es desvincula 

el compte JoTMBé, l'aplicació no manté les línies de metro i de bus preferides, ni les parades 

i les estacions. Si es torna a autenticar, la pantalla "Els meus línies" es conservarà la 

informació sobre les línies de metro i de bus, però s'haurà de tornar a afegir les parades 

favorites. 

 

A través de l'apartat "metro", es tindrà accés a l'estat de servei de les línies de bus i de metro 

que s'hagin marcat com a favorits. Per això s'ha de registrar-te al Club JoTMBé o accedir si ja 

està registrat. 

Disposaràs d'informació de totes les línies en temps real. Els indicadors que es trobaran són: 

Al bus: "avís de servei", "desviament del recorregut de la línia" i "afectació a parades". 

Al metro: "servei parat", "servei alterat en circulació o estacions" i "el servei funciona amb 

normalitat". 

A més, es poden rebre missatges "push" d'afectacions per esdeveniments i recomanacions 

de transport si es tenen activades les notificacions. Per activar-les o desactivar-les es han 

d'accedir a "Altres", "Configuració", i marcar o desmarcar l'opció de "Notificacions". 

 

Metro  Des d'aquest apartat es podran veure totes les línies de metro i el seu estat, i, a 

més, es podrà, seleccionar la línia de metro que es vulgui i, dins d'aquesta: Accedir a l'horari 

de metro, accedir a la seva situació al mapa, comprovar si té cap alteració vigent en el 

moment i el seu detall, veure les estacions i les correspondències, accedir a més informació 

sobre cadascuna de les estacions (mapes, connexions, accessos) si les marques, canviar la 

selecció teus línies preferides. 

 

Bus  Des d'aquest apartat es podran veure totes les línies de bus i el seu estat, i, a més, es 
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podrà seleccionar la línia de bus que es vulguis i, dins d'aquesta: accedir a la seva situació al 

mapa, comprovar si té cap alteració vigent en el moment i el seu detall, veure les parades en 

el sentit de la línia desitjat accedir a més informació sobre cadascuna de les parades, si les 

marques (temps d'espera, horaris, mapes, connexions i l'opció de poder seleccionar les com 

preferides), canviar la selecció teus línies preferides. 

 

iBus  A través de iBus, es pot consultar, en temps real, quants minuts falten perquè arribi 

el proper bus de la línia a la parada. Només s'ha d'introduir el codi de la parada a cercar i 

prémer "acceptar". 

Vull anar a ... i On sóc: Mitjançant "Vull anar a ..." i "On sóc?", Es poden planificar els itineraris 

i tenir informació precisa sobre un viatge. 

Es pot buscar rutes per: Ubicació actual. Direcció indicant el municipi i l'adreça completa, 

tant d'origen com de destinació, inserint-la en el camp de text. Amb aquestes dades sobre el 

teu viatge, et oferirà la millor solució en transport públic per arribar-hi. Lloc de interés 

indicant un lloc concret des del qual sals i al que vols arribar. Transport indicant un mitjà 

de transport des del qual parts i fins al que vols arribar. A partir del mapa  marcant al mapa 

el lloc d'origen i el destí. 

També es pot combinar aquests camps entre ells i assenyalar, així, l'origen per adreça, lloc 

concret, mitjà de transport o lloc al mapa, i la destinació de la mateixa manera o de qualsevol 

altra. 

 

Es disposa també de les "recerques avançades", que permeten fer cerques més precises, 

mitjançant les opcions avançades, on es podrà assenyalar els mitjans de transports que es 

volen utilitzar i el dia i l'hora concrets en què es farà la ruta planificada. 

A més de planificar els itineraris, es pot saber de quins transports es disposen a prop, i la 

georeferenciació farà la resta. A més, es té l'opció de saber quins transports hi ha prop d'una 

adreça, un lloc concret, un altre mitjà de transport o un punt al mapa. Per a això només s'ha 

de marcar l'opció en elorigen "Transport proper a un punt". 
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    Figura 3. App TMB (TMB) 

 

 

9.4 COMPROBACIÓ DE L’ACCESSIBILITAT 

Tal com s'ha dit anteriorment en la memòria (apartat 2.7) no s'ha trobat una eina per poder 

comprovar el grau d'accessibilitat de les Apps tal com es podia fer en les pàgines web. 

S'han trobat dos estudis referits a l'App de la Renfe on s'expliquen els problemes 

d'accessibilitat que aquesta App té per als discapacitats en aquest cas visuals. Un estudi és 

de l'ONCE i l'altre Technosite. Els dos estudis s'han realitzat amb la mateixa comprovació de 

l'App per usuaris que pateixen la discapacitat visual. Que millor que ells mateixos que són 

els que necessiten aquestes atencions especials. 

 

Segons l'ONCE, l'accessibilitat d'aquesta app presenta diversos problemes, molts dels botons 

estan sense etiquetar, alguns quadres de cerca no responen bé (consulta de la puntualitat 

dels trens, per exemple), apareixen llistes flotants a les que no es pot accedir amb flick, ... 

Utilitzant Talback, l'aplicació es tanca inesperadament durant el procés de compra; 

concretament, en intentar seleccionar la data del viatge, emetent el missatge "Alerta, Renfe 

Ticket s'ha detingut". 

Es poden comprar, canviar i anul·lar bitllets, així com guardar fins al dia del viatge, integrant-

se amb eines com ara PassBook. També permet la gestió d'abonaments i operar amb 

targetes de fidelització. Pot consultar-se informació sobre la puntualitat de trens, punts 

obtinguts i viatges gestionats. 
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D'altra banda, gran part de les opcions d'aquesta aplicació només es poden utilitzar si l'usuari 

està registrat. El procés de registre s'ha de realitzar a través del web de Renfe. També s'ha 

observat que per a algunes compres remet a la pàgina web. 

Com a conclusió, el tancament inesperat que es produeix durant el procés de compra de 

bitllets no permet realitzar la funció més important d'aquesta aplicació. A més RenfeTicket 

presenta problemes greus d'accessibilitat a l'hora d'utilitzar la resta de les opcions que 

ofereix. Per tot això, no es recomana l'ús d'aquesta aplicació per part de persones que facin 

servir Talback. 

 

I l'estudi realitzat per Technosite, ha fet l'estudi amb dos sistemes mòbils, Android i Apple. 

En Apple cataloguen a l'App amb un nivell d'accessibilitat deficient i en Android com molt 

deficient. 

 

S'ha observat que les dues aplicacions presenten les mateixes funcionalitats en tots dos 

entorns (figura 4). 

Pel que fa a la visualització de l'aplicació en disposició horitzontal no canvia en pantalla 

giratòria en Android. 

En tots dos entorns, es detecten icones no coneguts. Per exemple, a la pantalla de "Itineraris" 

apareix una icona a la dreta de la part superior amb dues fletxes que no és prou clar sobre la 

seva funcionalitat, el mateix que amb la icona de Favorits. Aquesta icona de Favorits no és 

reconeixible per a un usuari amb problemes de contrast tant en la seva "manera on" com en 

el seu "mode off". De fet, els dos usuaris amb baixa visió que van provar l'app han declarat 

alguna dificultat amb el contrast del color a la interfície de l'aplicació. En aquest mateix icona, 

no hi ha cap tipus de notificació de text que indiqui que el botó de Favorits ha estat activat, 

de manera que l'usuari no rep cap feedback o retroalimentació al respecte. 
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Figura 4. Exemple d’icones diferents amb la mateixa funció en la versió de Apple i Android 

de Renfe. 

 

Un altre problema que s'ha detectat des del punt de vista de la navegació és la notificació o 

quadre de diàleg que s'obre al pressionar sobre el botó de "Renfe" de la barra superior de 

navegació en Android. La informació en aquest quadre de diàleg "Voleu tornar o anar a 

l'inici?" No és prou significatiu de presentar la funcionalitat de tornar a inici, ja que si es 

pressiona aquest botó, no s'aprecia cap canvi ja que l'aplicació roman a la pantalla actual. 

Cal esmentar a això que els usuaris amb discapacitat auditiva d'Apple i l'usuari amb 

discapacitat intel·lectual d'Android han apuntat certes dificultats en la comprensió d'aquest 

tipus de missatges d'informació i errors, la qual cosa pot afectar per tant a aquells potencials 

usuaris amb dificultats de lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Exemple de missatge poc comprensible en la versió d’Android de Renfe  
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A la pantalla d'Itineraris, Android presenta textos predeterminats en els diferents camps de 

formulari però iOS no presenta aquesta informació per defecte. Aquesta circumstància 

sembla no tenir una opinió clara entre els usuaris, ja que dos usuaris de cada plataforma 

han declarat disconformitat, els d'Android per oferir informació o valors per defecte, i els 

d'Apple pel contrari. 

Com a bona pràctica a ressaltar, en aquesta mateixa pantalla de visualització dels resultats 

de l'itinerari buscat, Android ofereix la possibilitat d'associar les capçaleres fixos de la taula 

amb les diferents dades de les diferents línies a mesura que l'usuari es mou sobre la pantalla 

tàctil (figura 6). Això no succeeix en iOS que, d'alguna manera, obliga l'usuari a recordar les 

capçaleres de la taula per saber a què es refereixen cada un d'ells. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Exemple de capçaleres de fila fixos d'Android de Renfe en comparació amb la versió d'Apple. 

 

Si s'introdueixen de manera incorrecta les dades de la connexió WiFi en l'ús de l'aplicació, 

apareix el següent missatge "S'ha produït un error de la connexió. Torneu a intentar-ho 

d'aquí a un moment "(figura 7). Si l'usuari aconsegueix configuració de la connexió WiFi de 

forma correcta, de nou, apareix el mateix missatge, però no s'ha observat un botó que 

indiqui d'alguna manera que es pugui "provar" o "Actualitza". 
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Figura 7. Exemple de missatge incomprensible en la versió d’Apple de Renfe 

 

Igualment, si s'escriu "Atocha" al camp de formulari de "Cerca" i es prem el botó de "Cercar", 

aquesta estació no apareix quan es torna a la pantalla anterior d'Itineraris. D'alguna manera, 

l'aplicació força a prémer l'estació en la llista de resultats però no avisa d'això. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Exemple de pulsació forçada sobre les opcions disponibles en la versió Apple de 

Renfe. 

 

El contrast de color en els enllaços no actius del menú de navegació en la part inferior en iOS 

no compleix els valors mínims (figura 9). Com s'esmentava abans, l'usuari amb baixa visió 

d'Apple, ha informat de certes dificultats trobades en la navegació, encara que no greus, a 

causa del incompliment del contrast en textos i imatges. 
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Figura 9. Exemple de contrast inadequat en la barra d’eines en la versió Apple de Renfe. 

 

En relació al criteri d'ubicació del focus en la interfície, a la mateixa pantalla de "Itineraris" 

no s'observa cap focus, igual que a la pantalla "Des de" en l'únic camp de recerca, o altres 

pantalles en l'aplicació. Els usuaris que necessitin navegar a través del teclat o altres 

dispositius diferents als gestos, o amb dificultats per visualitzar la pantalla i moure per la 

interfície, poden tenir problemes per navegar per l'aplicació. Així, alguns dels participants, 

com l'usuari amb resta visual d'Android, han penalitzat aquest aspecte per dificultats 

experimentades en la navegació a causa de l'absència del focus en la interfície. 

Pel que fa a la definició dels controls de l'aplicació, s'han trobat algunes disconformitats, com 

el fet que les diferents línies no són reconegudes com a elements activables pel lector de 

pantalla en l'entorn d'Android, o els textos "Des de" i "Fins" en la versió per iOS. A més, en 

l'aplicació d'Android, per accedir a la pantalla d'itineraris cal prémer en un botó reconegut 

com "Menú", que no és detectat en realitzar els gestos normals de navegació amb el lector 

de pantalles, únicament lliscant el dit per la mateixa. El mateix succeeix amb el contingut que 

es desplega en prémer en aquest botó, ja que és una capa que se situa a la part inferior de 

la pantalla el contingut no és reconegut mitjançant els gestos habituals de navegació, 

únicament lliscant el dit per la pantalla. 

En aquest sentit, els usuaris cecs de tots dos entorns han trobat dificultats importants en la 

navegació amb els seus productes de suport a l'advertir que molts dels controls en l'aplicació 

no informaven de la seva funcionalitat i havien d'anar provant per les opcions. En aquesta 

línia, els usuaris cecs han penalitzat aquest aspecte al trobar certes dificultats sobre això que 

els ha obstaculitzat la navegació. 
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S'han detectat algunes pantalles sense títols i capçaleres, com la pantalla en la qual es 

mostren els horaris, que no té títol, o amb les estacions de cada línia en la qual hauria d'haver 

una capçalera que així ho indiqués en iOS. Cal destacar en aquest sentit, que malgrat aquest 

incompliment, només un dels usuaris cecs d'Android, ha manifestat tenir alguna dificultat al 

respecte. 

Si l'usuari prem el botó maquinari d'indicació cap enrere del dispositiu mòbil a l'entorn 

d'Android, apareix la finestra de notificació amb la pregunta "Voleu sortir de l'aplicació?". 

S'ha detectat que el botó Renfe a la barra superior de la pantalla de l'aplicació no presenta 

la mateixa acció que el botó maquinari de darrere del dispositiu mòbil. Un dels usuaris de 

cada entorn ha registrat algunes dificultats amb les notificacions de l'aplicació, en no ser 

consistents en tot moment dificultant la seva comprensió. 

La presència de pestanyes en totes les vistes de pantalla de l'aplicació ha de ser obligatòria 

de manera que l'usuari pugui tornar al contingut que necessita. El model d'organització de 

navegació en iOS és "Tabbed menu" [Menú de Pestanyes], al qual els usuaris estan 

familiaritzats. Aquest menú permet a l'usuari ràpidament escanejar i comprendre la 

completa funcionalitat de l'aplicació una vegada que és llançada. En Android, però, l'usuari 

ha de prémer el botó de "Menú" del maquinari en el dispositiu mòbil per a la llançar al menú 

de pestanyes. 

El menú de navegació en iOS i en Android en l'aplicació de Renfe apareix a la part inferior de 

la pantalla. Des del punt de vista de l'accessibilitat, un menú de pestanyes a la part inferior 

de pantalla pot suposar problemes de localització a l'usuari per accedir als continguts 

principals de l'aplicació, si bé, només tres dels usuaris d'Android han apuntat lleus dificultats 

en aquest sentit, en no estar la navegació posicionada en la part superior. 

 

Cal esmentar també en positiu la pestanya "+ Renfe", que presenta un enllaç d ' "Ajuda" que 

orienta els clients de Renfe en els dos entorns de l'aplicació. 
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Figura 10. Puntuació d’accessibilitat en l’anàlisi tècnic per criteri de verificació en l’aplicació 

per a Apple i Android.  

 

Nova iniciativa en el transport públic 

Relacionat amb la TMB es va trobar una notícia on s'explica una nova idea sobre l'orientació 

en el transport públic per a les persones amb discapacitat. Fundacions com ONCE, Vodafone 

i TMB desenvolupen un projecte d'accessibilitat al transport públic. La iniciativa que també 

compta amb el suport de la Fundació Mobile World Capital de Barcelona, servirà per 

promoure dues proves pilot de solucions tecnològiques diferents per facilitar l'orientació de 

persones discapacitades en estacions de metro i parades d'autobús, mitjançant aplicacions 

en dispositius mòbils i balises de radiofreqüència. Per dur-les a terme es desenvoluparan 

prototips de serveis que es provin en entorns reals, concretament, en una estació de metro 

i en una parada de bus de Barcelona. 

En el cas del metro, les balises desplegades a les instal·lacions interactuen amb una aplicació 

instal·lada al dispositiu mòbil de l'usuari invident, per guiar-lo de manera segura en el seu 

trajecte des de l'accés exterior fins pujar al tren, i al revés. Seguint l'itinerari marcat pels 

encaminaments implantats en el paviment de l'estació, el sistema donarà informació 

direccional en cada estació del recorregut. A la parada de l'autobús, l'usuari rebrà de manera 

automàtica en el seu dispositiu mòbil la identificació del vehicle que s'atura aquest moment 

en la parada, amb el seu número de línia i destinació, mentre que el conductor serà informat 

que una persona cega es troba a la parada. Si les proves són satisfactòries, les solucions 



  
 Visual PMR 

              

 

  
167 

 

podrien aplicar-se al conjunt de les xarxes de transport de TMB i resultar d'utilitat per a una 

gran diversitat de col·lectius, amb i sense discapacitat. (ViaLibre, la revista del ferrocarril). 

 

10 ALTRES SISTEMES QUE PODEN AJUDAR A L’ORIENTACIÓ I MOBILITAT AL 

TRANSPORT PÚBLIC  

Hem de tenir present, a part de les Apps pròpies existents en el transport, que hi ha un altre 

tipus de dispositius que poden ajudar en l'Orientació i mobilitat dels pacients amb 

discapacitat visual severa. En aquest sentit, descriurem algunes d'elles. 

10.1 INSTRUMENTACIÓ 

Són múltiples els dispositius que es creen per millorar la integritat dels discapacitats visuals, 

entre ells hi ha els dispositius GPS, bastons, cascs etc. 

 

 TREKKER BREEZE 

Consisteix en un GPS de mà amb veu (figura 1). Anuncia verbalment noms de carrers, 

intercecsions i punts de referència mentre la persona camina. Sempre sap la ubicació si va 

a peu o en vehicle. Coneix el seu voltant, tan serveis públics com empreses. Rep 

instruccions pas a pas de principi a fi. La persona tindrà més independència i no tindrà 

necessitat d'aturar a ningú per saber on es troba. Preu aproximat 670 euros. (HumanWare) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Trekker Brezze. GPS. (Humanware) 

 

 KAPTEN MOBILITY 

És un navegador GPS per a les persones amb discapacitat visual (figura 2). Està basat en la 
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navegació de veu. És de mida butxaca, compacte i lleuger, dissenyat per facilitar la mobilitat 

de les persones amb discapacitats visuals i cecs. Conté un micròfon integrat i un altaveu. 

Navegació multitransporte, ja sigui a peu o amb vehicle. Diu els noms de ciutats, carrers, 

noms de les estacions de transport i números de carrer. Localitza on està l'usuari, vista del 

lloc on es troba, noms dels carrers de vianants, creus, punts d'interès (Ktags). Té l'opció de 

navegar pel mapa que integra Kapten i explorar l'àrea. També té l'opció de reproduir llibres 

i reproductor MP3. (Kapsys, Kapten Movility). 

 

 

Figura 2. Kapten Mobility. (kapsys, kapten movility) 

 

10.2 ALTRES APPS D’AJUDA 

Hi ha Apps que de formes diverses (magnificació, so, assistència, ...) proporcionen suport 

assistencial a l'usuari. En aquest sentit ha algunes conegudes que proporcional magnificació 

(big Launcher, Loowi, ..) o apps assistència els com BY MY EYES. A continuació es descriuen 

les seves característiques. 

 

 BIG LAUNCHER 

És una interfície per Android ràpida i senzilla, ideada per a gent gran i per a persones amb 

problemes de visió. Aquesta aplicació fa el mòbil més accessible a grans, nens i gent amb 
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malalties de visió. Els usuaris amb discapacitat visual o aquells que no estàs acostumats a la 

tecnologia poden utilitzar la interfície de forma senzilla i fàcilment llegible. 

BIG Launcher reemplaça la interfície d'usuari de qualsevol telèfon o Tablet. Utilitza icones 

augmentats (figura 3), els botons grans són fàcils d'usar, es controlen per tocs simples sense 

deixar lloc a errors. 

Es pot accedir a totes les funcions del telèfon mitjançant una interfície senzilla, sense 

confusió i sense complicacions. Té textos grans i icones diferenciats per colors que ajuden a 

distingir els elements fàcilment. 

Els missatges de SMS s'organitzen per conversa i fa servir un tipus de lletres gran i diferents 

colors. Conté esquemes de color d'alt contrast i tres mides de lletra. Porta incorporat el 

suport per al lector de pantalla Talkback que permet als usuaris amb ceguesa utilitzar el seu 

telèfon amb confiança i total comoditat. És una app gratuïta. (BIG Launcher) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. BIG Launcher. Proporciona icones augmentades  (Google Play- Big Launcher) 

 

 BY MY EYES 

Proporcionar assistència remota als usuaris amb discapacitat visual (figura 4a). Els usuaris 

cecs poden demanar l'ajut d'una persona vident i els usuaris vidents rebran la sol·licitud 

d'ajuda. Tan aviat com el primer usuari vident accepti la petició d'ajuda, una connexió 

d'àudio i vídeo en directe s'establirà entre els dos i l'usuari vident podrà dir-li a la persona 

cega el que veu quan l'usuari cec apunt amb el seu telèfon cap a alguna cosa usant la càmera 
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del darrere. 

La major part de la pantalla està ocupada per un sol control per connectar-se amb la primera 

persona que ofereix la seva ajuda (figura 4b). Amb un doble clic s'estableix la connexió que 

aquesta persona mitjançant vídeo i àudio. 

La primera vegada que s'obre l'aplicació es pregunta si necessita ajuda o desitja 

proporcionar-la, en qualsevol cas s'està obligat a registrar, ja sigui per via Facebook o donant-

se d'alta. 

En el cas que es registri com a ajudant, l'aplicació quedés oberta en segon pla, quan algun 

altre usuari sol·liciti la seva ajuda l'aplicació l'avisa. Si no contesta en uns 10 segons més o 

menys l'aplicació avisés la següent persona a la cua. És una aplicació gratuïta per a 

descarregar com per utilitzar. (Holton, B., 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. BY MYS EYES.  a) Tipus d’ajuda sol·licitada. b) Informació sobre possibles vidents. (iTunes) 

10.3 PROJECTES D’INVESTIGACIÓ 

A continuació es descriuen alguns dels projectes d'investigació l'objectiu rau en millorar la 

mobilitat i orientació dels discapacitats visuals, repercutint amb ells directament en la 

mobilitat en el transport. 

 GDAF. REALITAT AUGMENTADA PER A PERSONES AMB BAIXA 

VISIÓ 

L'objectiu del projecte és la creació d'un instrument que ajudi a persones amb pèrdua de 

camp visual a moure de forma més autònoma en exteriors i interiors. 
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Consisteix en unes Ulleres de realitat virtual (figura 5a) amb dos micropantallas, una càmera 

i un sistema de processament de baix consum portàtil i lleuger. Les ulleres són com les que 

es fan servir en videojocs i es connecten a un mini PC que rep les imatges de la càmera per 

USB. L'ordinador aconsegueix una imatge neta i clara dels contorns dels objectes (figura 5b). 

La persona veu projectada en el seu camp visual una imatge que li permet moure per l'entorn 

i distingir escales, portes o altres persones. (Grup de Displays i Aplicacions (GDAF), 

Universitat Carlos III de Madrid (UC3M)) 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Projecte GDAF. a) Gafes de realitat virtual. B) Imatge del contorn 

 

És un projecte d'investigació en fase de prototip desenvolupat pel grup de recerca Grup 

d'Displays i Aplicacions Fotòniques de la Universitat Carlos III de Madrid. Grandària i consum 

el més baix possible. I maneig senzill per als usuaris. 

 

 INDEPENDENCE DAY (MICROSOFT) 

El projecte, encara en fase de prova pilot, neix amb l'objectiu clar d'ajudar i millorar 

l'orientació de l'invident per les ciutats. 

Es basa en uns auriculars (Figura 6a) que funcionen amb tecnologia d'àudio 3D, que utilitzen 

la conducció òssia, plantejats per col·locar-se al voltant del cap (Figura 6b). Això permet 

augmentar la seguretat de l'usuari en el seu sentit més potent, l'oïda. 
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Figura 6.  a. Auriculars Independence Day (Mike Evans, Microsoft). b. So a través de conducció òssia 

(Microsoft develops smart headset to help blind people navigate). 

 

La novetat resideix que el so no es limita als timpans de l'invident, sinó que viatgés a través 

dels ossos del crani gràcies a les vibracions i ones. Això permet que l'usuari no quedi aïllat de 

l'exterior, aspecte que podria ser perillós per al discapacitat que utilitza com a primera i vital 

referència l'oïda per moure pel carrer. 

Aquests auriculars s'articulen gràcies a una xarxa de iBeacons que es comuniquen 

directament amb el Smartphone del discapacitat de manera sense fil. 

El iBeacon, es tracta d'un sistema denominat de "posicionament en interiors". És a dir, un 

tipus de transmissors que tenen molt baix consum i que resulten tremendament econòmics 

i interessants per a les grans empreses tecnològiques, les seves possibilitats i formes 

d'aplicació arriben fins on la imaginació abast. Això fa que aquesta classe de transmissors 

puguin notificar la seva presència i rodalies als dispositius mòbils, tant per a Android com per 

IOS. 

La dinàmica és que l'usuari pugui anar escoltant contínuament les indicacions verbals del 

navegador, temps que falta per arribar a una cruïlla, per trobar el carrer que busca, per torçar 

o canviar de sentit .... A més es completaria l'eina amb informació útil sobre el transport 

públic o llocs d'interès a manera de punt d'informació turística. (Fumanal, C. 11 novembre 

2014, publicat en: bloc, Magazine, Tecnologia). 

Aquest projecte és el resultat de la col·laboració entre Microsoft, l'organització de gossos 

guia (Guide Dogs) i d'altres socis, incloent Network Rail, Reading Busos, l'agència de 

planificació urbana Future Cities Catapult, el consell de ciutat de Reading. (Warnick, J., 2014). 
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10.4 APPS GPS 

 

 ARIADNE GPS 

És una aplicació que va ser creada per la direcció de Keynote d'Apple. Amb l'aplicació es pot 

conèixer la posició de la persona en qualsevol moment, informa que canvis hi ha en el camí, 

els números dels carrers, els noms dels carrers ... també ens avisa dels metres que van 

quedant per a la destinació mitjançant es va avançant, També conté l'opció de guardar llocs 

favorits i quan s'està fent una ruta avisar de quan ens acostem a un. L'aplicació avisa 

mitjançant so, vibració i fins i tot amb veu, utilitzant VoiceOver. 

Una altra característica interessant és que també té l'opció de poder explorar un mapa. 

Consisteix en resseguir el mapa amb el dit, se senten els noms dels carrers i els números, tot 

per VoiceOver. 

Aquesta aplicació està basada en Google Maps i és exclusiva per a iPad i iPhone. 

(Ariadne GPS. An innovative app foy your mobility) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Ariadne GPS (ariadne gps. An innovative app foy your mobility) 

 

 KAPTEN APP  

Aquesta aplicació funciona com GPS multitransporte, es pot utilitzar en cotxe, a peu o a bici. 

Anuncia noms de carrers i fa lectura de panells i navegació per les xarxes de ferrocarril. Té 

una funció Ktags, que permet guardar la posició de llocs preferits, d'interès personals. 
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(ITunes, Kapten GPS multitransporte) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Kapten app (iTunes, Apple) 
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PART III. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS EN ACCESSIBILITAT FÍSICA 

 

Un cop s'ha fet tota la recerca bibliogràfica, es pot arribar a la conclusió que el 

desenvolupament de la tecnologia no va lligat del desenvolupament de l'accessibilitat. Per a 

les persones que no tenen cap limitació visual aquest fet no té tanta repercussió com per a 

les persones que sí en pateixen alguna. I a més a més tenint en compte  l'època en què estem, 

al segle XXI i en plena era de la tecnologia on disposar d'un ordinador o d'un dispositiu mòbil 

és el pa de cada dia. 

Les persones que pateixen alguna deficiència visual, volen sentir-se capacitades i amb 

facilitats a l'hora d'utilitzar les noves tecnologies. Per això seria molt positiu que aquestes 

tecnologies fossin accessibles. Malauradament això no és així, fet que provoca que tinguin 

molts problemes a l'hora de navegar per internet o d'utilitzar alguna aplicació amb el sistema 

mòbil. 

Quan es va començar a buscar informació sobre l'accessibilitat tant referent a la web com a 

les Apps, es va trobar més informació de la web que no de les Apps. 

Per exemple, quan s'ha de verificar l'accessibilitat que és el més important abans de treure 

un nou software informàtic al mercat, es van trobar diversos verificadors per avaluar les 

pàgines web, on indicava el nivell d'accessibilitat que tenien. En canvi, per a les Apps, no es 

va trobar cap verificador enlloc, només paràmetres que s'han de tenir en compte a l'hora de 

dissenyar-la. 

Això és un error important, ja que dissenyant algun verificador per les Apps seria molt més 

fàcil avaluar el seu nivell d'accessibilitat. 

Un altre aspecte a tenir en compte és que els dos sistemes mòbils analitzats en la memòria, 

que són Android i iOS, tenen unes bones eines d'accessibilitat. Això seria útil si totes les Apps, 

especialment les de transport públic que són les que es comenten, respectessin la interfície 

que s'utilitza en aquest moment amb els sistemes mòbils, cosa que a vegades algunes Apps 

no ho respecten. 

 

Centrant-nos amb el tema principal de la memòria que són les Apps que existeixen per al 
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transport públic, només s'han trobat dos estudis que analitzen una de les aplicacions que és 

l'aplicació de Renfe. En tots dos es refereixen a l'aplicació com poc accessible. Sabent que les 

Apps del transport públic són de servei públic, haurien de ser molt més accessibles del que 

ho són en realitat. Això ens porta a pensar que els desenvolupadors no tenen molt en compte 

les necessitats de, en aquest cas, les persones amb deficiència visual. 

Un dels errors principals és no haver trobat una eina que ens verifiqui l'estat d'accessibilitat 

de les Apps. Una solució seria dissenyar alguna eina de verificació de l'estil com les que ja 

existeixen per a les pàgines Web, on es pogués introduir l'App que es vulgui analitzar i el 

mateix programa donar-nos el nivell d'accessibilitat que tenen i quins errors ha pogut trobar. 

Per que una App del transport públic sigui ideal a nivell d'accessibilitat, hauria de complir 

tots els paràmetres que la WCAG 2.0 exposa. Avui en dia això no és així, moltes vegades per 

desconeixement de les pautes. 

Un altre aspecte a tenir en compte seria instal·lar algun tipus de receptors pels carrers, per 

les estacions de bus i les parades de metro que es puguin sincronitzar amb els dispositius 

mòbils, i crear alguna aplicació especial per a les persones amb discapacitat visual que els 

puguin indicar on són, on han d'anar, el temps que falta per al proper bus o metro ... No hi 

ha cap App de transport públic especial per a ells. 

En la mateixa línia, hi ha algun projecte en via d'investigació, com ara un projecte de 

Microsoft, que utilitza un dispositiu que està sincronitzat amb receptors instal·lats als carrers 

que funcionen via Wifi i van donant indicacions als usuaris. 

I finalment, una altra proposta seria abans de treure al mercat qualsevol aplicació sigui o no 

sigui de transport públic, verificar-la sempre. I la millor manera seria que les mateixes 

persones que necessiten les aplicacions especials, siguin ells mateixos qui puguin verificar 

d'accessibilitat a través de qüestionaris o de qualsevol altra forma adient. Serien ells els que 

indiquin quins errors hi ha i que s'hauria de fer per millorar-los. Qui millor que ells per donar 

la seva opinió sota les seves pròpies experiències i sensacions.   
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ANNEXOS 

ANNEX I 

LEGISLACIÓ PÀGINES WEB 

 La Llei 34/2002, de 11 de juliol de 2002, de Serveis de la Societat de la 

Informació i Comerç Electrònic coneguda com LSSICE. 

Aquesta llei inclou el següent paràgraf en les seves disposicions addicionals: 

"Les administracions públiques han d'adoptar les mesures necessàries perquè 

la informació disponible en les seves respectives pàgines d'Internet pugui ser 

accessible a persones amb discapacitat i d'edat avançada d'acord amb els 

criteris d'accessibilitat al contingut generalment reconeguts abans del 31 de 

desembre de 2005. Així mateix , podran exigir que les pàgines d'Internet el 

disseny o manteniment financin apliquin els criteris d'accessibilitat abans 

esmentats ". 

(BOE) 

 

 La Llei 51/2003, de 2 de desembre de 2003, d'Igualtat d'Oportunitats, No 

Discriminació i Accessibilitat Universal de les persones amb discapacitat 

coneguda com LIONDAU. Aquesta Llei estableix l'obligació gradual i 

progressiva que tots els entorns, productes i serveis han de ser oberts, 

accessibles i practicables per totes les persones. Aquest mandat de la llei, en 

matèria d'accessibilitat web, es concreta en el Reial Decret 1494/2007, de 12 

de novembre. En la disposició addicional cinquena es regulen els Criteris 

d'accessibilitat aplicables a les pàgines d'Internet de les administracions 

públiques o amb finançament públic i s'estableixen els terminis de compliment. 

"La informació disponible a les pàgines d'Internet de les administracions 

públiques ha de ser accessible a les persones grans i persones amb 

discapacitat, amb un nivell mínim d'accessibilitat que compleixi les prioritats 

1 i 2 de la Norma UNE 139803:2004".  

(BOE) 
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 La LLEI 56/2007, de 28 de desembre, de Mesures d'Impuls de la Societat 

de la Informació.  

Finalment es revisa, actualitza i amplia el contingut de l'actual disposició 

addicional cinquena referida a l'accessibilitat de les pàgines d'Internet, a fi de 

garantir adequadament l'accessibilitat per a les persones amb discapacitat i 

d'edat avançada a la informació proporcionada per mitjans electrònics. 

"A partir del 31 de desembre de 2008, les pàgines d'Internet de les 

administracions públiques satisfaran, com a mínim, el nivell mitjà dels criteris 

d'accessibilitat al contingut generalment reconeguts. Excepcionalment, 

aquesta obligació no serà aplicable quan una funcionalitat o servei no disposi 

d'una solució tecnològica que permeti la seva accessibilitat ". 

«Les administracions públiques han d'exigir que tant les pàgines d'Internet el 

disseny o manteniment financin totalment o parcialment com les pàgines 

d'Internet d'entitats i empreses que s'encarreguin de gestionar serveis públics 

apliquin els criteris d'accessibilitat abans esmentats. En particular, serà 

obligatori el que expressa aquest apartat per a les pàgines d'Internet i els seus 

continguts dels centres públics educatius, de formació i universitaris, així com, 

dels centres privats que obtinguin finançament públic. 

Les pàgines d'Internet de les administracions públiques han d'oferir a l'usuari 

informació sobre el seu nivell d'accessibilitat i facilitar un sistema de contacte 

perquè puguin transmetre les dificultats d'accés al contingut de les pàgines 

d'Internet o formular qualsevol queixa, consulta o suggeriment de millora " . 

 (BOE) 

 

 Es publica la Llei 26/2011, d'1 d'agost, d'adaptació normativa a la 

Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat. 

En aquesta llei, es troba l'Article 16: Modificació de la Llei 34/2002, de 11 de 

juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, en el 

qual: s'addiciona un apartat nou a la disposició addicional cinquena de la Llei 

34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç 

electrònic, amb la redacció següent: 
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"Disposició addicional cinquena. Accessibilitat per a les persones amb 

discapacitat i d'edat avançada a la informació proporcionada per mitjans 

electrònics. 

Les pàgines d'Internet que serveixin de suport o canal a les xarxes socials en 

línia, desenvolupades per entitats el volum anual d'operacions, calculat 

d'acord amb el que estableix la normativa de l'Impost sobre el Valor Afegit, 

excedeixi els 6.101.121,04 euros, hauran de satisfer, a partir del 31 de 

desembre de 2012, com a mínim, el nivell mitjà dels criteris d'accessibilitat al 

contingut generalment reconeguts. Excepcionalment, aquesta obligació no 

serà aplicable quan una funcionalitat o servei no disposi d'una solució 

tecnològica que permeti la seva accessibilitat ".  

(BOE). 

 Al juliol de 2012 es va aprovar la Norma UNE 139803: 2012. Requisits 

d'Accessibilitat per continguts a la web. Com ja s'ha esmentat aquesta norma 

es basa en les WCAG 2.0. La implicació directa és que com la legislació 

espanyola obliga a complir amb la Norma UNE 139803, ara els continguts web 

han de complir el nivell d'adequació AA d'acord a les WCAG 2.0. 

 (BOE) 

 

PARÀMETRES PER QUE HI HAGI UNA PÀGINA WEB ACCESSIBLE  

 IMATGES  Les imatges han de disposar d'una descripció textual 

alternativa que asseguri la comprensió del contingut de la pàgina quan 

aquestes no es mostrin. Les pautes WCAG detallen com realitzar aquesta 

tasca. 

Es recomana a més tenir en compte el següent: En general en el cas de les 

imatges de text, si és possible aconseguir el mateix efecte visual mitjançant 

la tecnologia concreta que s'estigui utilitzant (per exemple, mitjançant 

CSS), s'ha d'utilitzar text en lloc d'imatges per representar la informació. 

Hi ha algunes excepcions acceptades com són els logotips. 

 (ONCE – CIDAT) 



  
 Visual PMR 

              

 

  
195 

 

o Els elements no textuals com imatges, objectes multimèdia .... 

Aquests elements s'afegiran només quan continguin informació 

rellevant i utilitzant textos alternatius. 

(Accessibilitat Web. Element diferenciador per a l'accés universal) 

A nivell global es tracta d'un element fonamental en la navegació i 

interacció amb un lloc web i, des del punt de vista de l'accessibilitat, és 

important la seva correcta utilització. S'ha de tenir en compte que: 

o Els textos dels enllaços han de ser breus i significatius. 

o S'ha d'arribar a ells per teclat amb Tab o Maj + tabulador i executar 

la seva acció amb ENTER. 

o Els enllaços de text han de distingir visualment d'una manera tal 

que aquests siguin obvis per als usuaris (subratllant-, invertint els 

colors, etc.) 

o Per a les imatges que són enllaços, l'existència de textos alternatius 

és l'única possibilitat perquè una persona cega pugui localitzar un 

determinat enllaç i per tant anar al seu destí. Si el lector de pantalla 

no troba cap text alternatiu associat, el resultat és la lectura del nom 

de l'arxiu o URL que conté la imatge, la qual cosa dóna lloc a 

lectures estranyes i gens comprensibles. 

o A vegades, amb la intenció d'afavorir a les persones cegues, es 

tendeix a incloure en el text que s'associa a un enllaç gràfic prefixos 

del tipus "Anar a ....", "Salta a ...", o "Enllaç a ...". En realitat això 

no és necessari, ni aconsellable ja que el lector de pantalla sempre 

precedeix la lectura del text alternatiu amb "Enllaç gràfic ...". En el 

cas dels enllaços que redirigeixen la sortida a una adreça de correu 

electrònic, el lector de pantalla també és capaç d'identificar-los com 

a tal, de manera que precedeix la seva lectura de la cadena "Enllaç 

a enviament de correu electrònic ...", per tant no cal aportar cap altra 

referència a això en el text alternatiu de l'enllaç. 

o El text alternatiu dels enllaços gràfics no té com a funció descriure 

l'aspecte visual de les imatges, sinó la seva finalitat. Per exemple, 
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quan un camp d'edició s'acompanya d'un enllaç gràfic, que és la 

imatge d'una lupa, de manera que l'enllaç gràfic realitza la funció 

d'executar la recerca, l'adequat és associar a l'enllaç gràfic un text 

alternatiu tal com " buscar "en comptes de" lupa ".  

(ONCE – CIDAT) 

 

EINES D’AVALUACIÓ DE L’ACCESSIBILITAT WEB 

o Wave  (figura 9) aquesta eina, a més d'assenyalar els errors, 

permet veure l'estructura de la pàgina o visualitzar-la en format text 

i no està disponible en català. (ONCE – CIDAT)  

 

 

 

 

 

Figura 9. Wave (web accessibility evaluation tool) 

 

o HERA (Fundación Sidar)  (figura 10) revisa l'accessibilitat 

segons les Directrius d'Accessibilitat per al Contingut Web 1.0. 

realitza una anàlisi automàtica preliminar i dóna suport per a 

realitzar una revisió manual de les pàgines web que s'estan 

visualitzant en el navegador web Mozilla Firefox. (Fundació Sidar) 

Figura 10. HERA 2.1 Beta (fundació Sidar) 

 

o Bobby (Watchfire)  (figura 11) és l'eina de validació 

d'accessibilitat més utilitzada en el món. La comprovació 

d'accessibilitat es basa tant en les pautes WCAG 1.0 com en les de 

la secció 508 (Estats Units).  
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Figura 11. Bobby (Thatcher, J.) 
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ANNEX II 

PARÀMETRES PER AL DISSENY D’APPS ACCESSIBLES 

 Navegació i orientació  amb l'anàlisi d'aquest criteri es pretén valorar la correcta 

estructura d'una interfície d'aplicació nativa perquè sigui més còmoda la navegació 

per la mateixa a través d'un dispositiu mòbil. Es divideix en diversos subcriteris: 

 

o Distribució coherent  els diversos controls visuals per a la navegació entre 

les seccions de l'aplicació mòbil han de ser lògics, homogenis i presentar un 

model de visualització apropiat per a la plataforma mòbil utilitzada per 

l'aplicació. Aquest model de distribució es defineix per la posició del control 

visual i per la seva agrupació amb controls propers. L'incompliment d'aquest 

subcriteri afecta persones tant amb discapacitat com sense. 

o Títols de secció  s'incompleix si els títols de secció no descriuen el 

contingut de la interfície o de la finestra. L'incompliment d'aquest subcriteri 

pot afectar qualsevol persona, però especialment a les persones cegues i 

aquelles amb discapacitat cognitiva, ja que no seran capaços d'orientar-si 

l'aplicació utilitza diverses finestres consecutives o presenten diverses 

seccions de funcionalitat en una mateixa finestra, i tampoc podran saber en 

quin pas d'un procés es troben si el títol de la finestra o secció no ho expressa 

amb claredat. 

o Identificació d’enllaços i botons  es produeix l'incompliment d'aquest 

subcriteri si el contingut dels botons, enllaços o controls activables no 

s'entén fora d'un context (per exemple, en una llista de botons o enllaços). 

Molts usuaris cecs que utilitzen productes de suport en els seus dispositius 

mòbils utilitzen la funció de salt entre enllaços per recórrer una pàgina web 

o la interfície d'una aplicació nativa de forma més ràpida i així poder 

localitzar la informació més còmodament. Aquest mètode de navegació 

també és utilitzat en algunes plataformes mòbils per saltar entre encapçalats, 

imatges, botons o caixes de text per part d'usuaris de lectors de pantalla. Per 

aquesta raó, cal que els controls activables com botons i enllaços posseeixin 

identificadors clars i amb significat complet fora del seu context. 

 

 Formularis  amb aquest criteri es valora tant l'associació d'etiquetes amb 

els controls dels formularis, com l'ajuda que es proporciona a l'usuari per 
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emplenar-los i sobre els possibles errors que pugui cometre en fer-ho. Es 

divideix en quatre subcriteris: 

o Etiquetatge de controls  avalua si hi ha controls de formulari que 

no tenen etiqueta, o si aquesta no està associada correctament amb 

el control. Aquesta barrera afecta principalment als usuaris cecs que 

treballin amb lector de pantalla i als usuaris amb discapacitat 

cognitiva. L'associació de controls amb etiquetes implica que 

aquestes ajudes tècniques identifiquin de forma correcta el valor 

que cal introduir en cada camp, de manera que, si els camps d'un 

formulari no tenen les etiquetes correctes o de la seva associació, 

aquests usuaris no sabran què valor d'introduir en cada camp. 

o Informació d’errors i suggeriments  s'incompleix si l'aplicació 

mòbil no informa adequadament dels errors comesos en emplenar 

un formulari, no ofereix ajuda per omplir camps que requereixen 

formats o valors concrets o no es disposa de suggeriments per fer la 

correcció. En donar-se aquesta situació, els usuaris poden no saber 

com omplir el formulari. Aquesta barrera afecta totes les persones. 

o Disponibilitat d'un mitjà de navegació per sortir de l'error i tornar al 

punt de partida anterior a l'error  s'incompleix si l'aplicació mòbil 

no ofereix a l'usuari la possibilitat d'escapar de l'error o la possibilitat 

de solucionar el mateix i seguir amb el procés d'introducció de 

dades. L'incompliment d'aquest criteri afectaria especialment a 

persones amb discapacitat cognitiva i persones grans que poden 

desorientar i no reconèixer com continuar amb el procés associat al 

formulari que hagi produït la notificació d'error. 

o Preselecció de valors per defecte  s'aconsella proporcionar valors 

preseleccionats per defecte quan sigui possible i especificar el 

format d'entrada quan sigui requerit. Donades les limitacions a 

l'entrada de dades dels dispositius, la interfície hauria de minimitzar 
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l'escriptura per part de l'usuari. Amb el seu compliment es reduirà el 

nombre de pulsacions de tecla i la possibilitat que l'usuari cometi 

errors en la introducció de dades, també serà útil en aquells casos 

on l'entrada de dades de l'usuari es restringeix (per exemple, aquells 

camps que només permeten caràcters numèrics). L'incompliment 

d'aquest subcriteri afectarà a tots els usuaris, especialment als 

usuaris amb dificultats de manipulació i als usuaris amb discapacitat 

cognitiva. 

 

o Consistència de les notificacions  Els missatges del mateix tipus, 

com missatges o avisos, han de ser clarament identificables: sempre 

han d'aparèixer en la mateixa posició de pantalla, han de tenir el 

mateix format i han d'estar etiquetats de forma unívoca i estàndard. 

La informació que subministren ha de ser compatible i utilitzable 

pels productes de suport. 

 Imatges  mitjançant aquest criteri s'avalua tant l'existència de textos 

alternatius a les imatges, com el grau de correcció d'aquests textos. Els 

subcriteris en què es divideix són els següents: 

o Existència d’alternatives  s'incompleix si les imatges existents a la 

interfície de l'aplicació mòbil es presenten sense una alternativa 

textual indicada a través de la capa d'accessibilitat de la plataforma 

mòbil. Si les imatges no tenen un text alternatiu, les persones que 

naveguin amb un lector de pantalla no podran accedir a la 

informació que ofereixen les mateixes. 

o Contingut de les alternatives  l'incompliment d'aquest subcriteri 

es produeix quan les alternatives proporcionades no es corresponen 

amb la funcionalitat de la imatge (per exemple, imatges decoratives 

amb alternatives que interfereixen amb l'accés). Els textos 

alternatius proporcionats en les imatges han d'expressar 

correctament el seu contingut. 
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 Estructura  amb aquest criteri s'avaluen dos subcriteris, la correcta 

estructura dels continguts textuals presents en l'aplicació mòbil, mitjançant 

capçaleres, i l'associació d'elements homogenis mitjançant llistes. Aquest 

criteri s'enfoca en avaluar l'estructura semàntica de documents i continguts 

textuals llargs, com manuals d'ajuda o informació sobre l'empresa o 

l'aplicació. També és aplicable a tot document mostrat a través de la 

interfície de l'aplicació mòbil. L'incompliment d'aquests subcriteris 

provocarà barreres d'accés sobretot a usuaris cecs que utilitzin ajudes 

tècniques (lectors de pantalla). 

o Ús de capçaleres  s'incompleix si no hi encapçalats o l'estructura 

jeràrquica dels mateixos no és l'adequada. En aquests casos, les 

persones que utilitzen lectors de pantalla no es faran una idea 

correcta de l'estructura del document que s'està llegint i tindran 

dificultats per saltar entre les diferents seccions. 

o Marcat de llista  l'incompliment es produeix si hi ha grups 

d'elements relacionats sense marcat de llistes, o si aquest marcat 

s'usa d'una manera incorrecta. Les llistes es solen utilitzar per 

agrupar els elements que formen part d'un menú o elements 

homogenis que es presten a una associació. Per conèixer les 

diferents opcions d'un menú, les persones cegues que treballen 

mitjançant alguns lectors de pantalla exploren els menús de 

navegació coneixent el nombre d'elements que contenen o es 

desplacen per les llistes presents en una pàgina o document per 

accelerar la navegació en el document , així que si aquestes no estan 

marcades de forma adequada o s'utilitzen per a altres qüestions, 

aquestes persones tindran dificultats per accedir a la informació 

d'una manera correcta o per comprendre l'estructura de continguts 

del document. 

 Color  aquest criteri avalua tres possibles barreres: el contrast de les 

imatges, el contrast del text amb el fons i l'ús semàntic del color. Els dos 
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primers subcriteris afecten fonamentalment a les persones amb deficiència 

visual, i l'últim a les persones amb ceguesa del color o que no diferencien 

correctament els colors, així com als que tinguin alguna discapacitat 

intel·lectual. 

o  Contrast en imatges  s'avalua que no hi hagi imatges amb textos o 

gràfics amb un contrast insuficient entre el primer pla i el fons. 

o Contrast del text   s'avalua que no hi Hagi imatges amb textos i 

gràfics amb 1 contrast Insuficient entre el primer pla i el fons. 

o Ús del color  l'incompliment es produeix si es transmet informació 

usant exclusivament el color com a indicador; per exemple, mitjançant 

avisos de camps obligatoris en formularis o llegendes en gràfics. Si no 

hi ha una alternativa textual a aquest ús, les persones cegues que 

utilitzin un lector de pantalla no tindran accés a aquesta informació i 

també prestarà a confusió a aquelles persones que veuen però tenen 

dificultat per diferenciar els colors.  

 Multimèdia  amb aquest criteri es valoren diferents aspectes de les 

presentacions multimèdia presents com a recursos de les aplicacions mòbils. 

Les barreres relacionades amb aquest criteri poden provocar dificultats 

d'accés per a persones amb diverses discapacitats: visual, auditiva, 

intel·lectual ... 

o Audiodescripció  el subcriteri s'incompleix si els continguts de vídeo o 

multimèdia de l'aplicació transmeten informació important de forma 

visual, però no disposen de l'audiodescripció necessària. 

o Subtítols  el subcriteri s'incompleix si els continguts de vídeo o 

multimèdia transmeten informació important de forma sonora, però no 

disposen del subtitulat necessari. 

o Interfície d’objectes o reproductores multimèdia  aquest subcriteri 

s'incompleix si la interfície dels objectes o reproductors de vídeo o 
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multimèdia incrustats és inaccessible mitjançant els gestos habituals dels 

productes de suport, o els seus components estan mal identificats. 

 Organització de la interfície  amb aquest criteri s'assegura que l'usuari eviti 

desplaçaments (ús de scrolling) i pugui percebre les opcions de navegació i el 

contingut rellevant en el primer escombrat de l'aplicació (o en un cop d'ull 

inicial), ja que és important que l'usuari es faci una idea de l'aplicació després 

d'accedir a la mateixa. En ser les pantalles dels dispositius limitades en 

grandària, l'incompliment d'aquest criteri obliga l'usuari a realitzar un 

desplaçament de la interfície per navegar, amb la dificultat que això implica en 

el dispositiu mòbil a alguns perfils. Es pot donar el cas que usuaris que no 

percebin el contingut o les opcions de navegació a la pantalla (abans de 

realitzar un desplaçament) es confonguin i suposin que aquest contingut o 

aquestes opcions no estan en l'aplicació. 

o Assegurar-se que el contingut important o més rellevant precedeix al 

que no ho és  s'ha d'ubicar el contingut important o més rellevant de 

tal manera que sigui visible sense necessitat de fer desplaçament. 

S'hauria de limitar al mínim les imatges decoratives, publicitat, etc. que 

precedeix al contingut més rellevant. 

o Navegació en la pantalla  les opcions de navegació hauria de 

posicionar-se en la pantalla de manera que sigui visible sense necessitat 

de fer desplaçament. És important per als usuaris que puguin reconèixer 

la navegació de l'aplicació una vegada que es carrega aquesta sense fer 

cap desplaçament. 
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ANNEX III 

DESCRIPCIÓ DE LES PATOLOGIES (Apartat 2.2. Limitacions visuals) 

 
1. Pèrdua de l’Agudesa Visual 
 
• Albinisme 
 
Condició hereditària que es manifesta des del naixement i es caracteritza per una disminució 

o absència del pigment que dona color a la pell, cabell i ulls (Figura 15). 

Les alteracions que provoca a nivell ocular són: Nistagmus, rotació o inclinació del cap, 

estrabisme, fotofòbia, defectes refractius, hipoplàsia de la fòvea, l’iris, te poc o cap pigment, 

i això impossibilita el bloqueig del pas de llum a través d’ell. 

En general, la visió propera és millor que la de lluny. Els pacients que tenen menor quantitat 

de pigment als ulls (casos més greus) són els que tenen pitjor visió. 

 

• Anirídia 
 
L’anirídia és una patologia ocular congènita i hereditària. El símptoma que crida més l’atenció 

és la falta de l'iris parcial o total (Figura 16), però en realitat és tracta d'una falta de 

desenvolupament del globus ocular durant la gestació, pel tant, a part de l'iris, totes les 

estructures de l'ull estan alterades, poc desenvolupades i provocant alteracions que 

repercuteixen en l'agudesa visual. 

L’anirídia acostuma a anar acompanyada d'altres alteracions importants com: les cataractes, 

el nistagmus, hipoplàsia macular i del nervi òptic, degeneració corneal, glaucoma, ambliopia, 

estrabisme... 
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Per tot això, les persones que pateixes anirídia, a més de patir gran nivell de fotofòbia per 

falta de l'iris, tenen una agudesa visual inferior a un 20% depenent de les alteracions 

associades en cada cas. 

 

 
• Cataractes 
 
Consisteix una opacitat a l’interior del cristal·lí que provoca que la llum es dispersi dins l’ull i 

no es puguin enfocar les imatges a la retina (Figura 17). Les cataractes es classifiquen segons 

la seva morfologia i la posició dins el cristal·lí i es graduen segons el grau de opacitat o 

“maduració” (Figura 18). 

Alguns dels símptomes més habituals són: visió borrosa i en ocasions es doble, freqüent la 

fotofòbia, es veu millor en dies ennuvolats que en dies assolellats, no fan falta ulleres per a 

veure-hi de prop, cada vegada es fa més difícil conduir de nit i canvis de refracció molt 

freqüents. 
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• Miopia Magna 
 
La miopia és un defecte de refracció visual, caracteritzada generalment per un allargament 

del globus ocular que fa que les imatges quedin enfocades per davant de la retina (Figura 

19). Això dona lloc a una visió borrosa i desenfocada dels objectes llunyans. 

 

Quan l’error refractiu és superior a -6 diòptries i que pot arribar fins a -25 D, parlem de 

miopia magna o patològica, en que existeix un allargament excessiu del globus ocular que 

dona lloc a un estirament anòmal de totes les estructures, inclosa la retina que queda més 
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prima i per tant, més dèbil i això pot produir risc i complicacions visuals com les cataractes, 

glaucoma o degeneració visual. 

La miopia magna s’inicia a la infància i encara que es desconeix exactament la causa 

d’aquesta patologia, comunament s’atribueix a predisposició genètica, també influenciada a 

factors ambientals. 

2. Pèrdua del Camp visual 
 
És una llarga llista la que formen les patologies que provoquen disminució del camp visual, 

però només mencionarem les que són més freqüents avui en dia. 

2.1. Pèrdua del Camp Visual Central 


Degeneració Macular Associada a l’Edat (DMAE)
 

La DMAE constitueix, actualment la principal causa de ceguesa en persones majors de 50 

anys en els països desenvolupats, amb una prevalença que oscil·la entre 2-10%. 

La degeneració macular associada a la edat (DMAE), és una malaltia que es caracteritza per 

la aparició d’una sèrie d’alteracions degeneratives a la màcula, como son la formació de 

druses, alteracions de l’epiteli pigmentari de la retina (EPR) com hipo o hiperpigmentació, 

atrofia geogràfica del EPR i la cori-capil·lar que afecta al centre de la fòvea i neovasos (en el 

cas de la maculopatia exudativa o neovascular). 

Existeixen diferents classificacions, però totes elles coincideixen en diferenciar entre estadis 

inicials (MAE, maculopatia associada a la edat) i estadis avançats (DMAE o MAE tardana). I 

dins dels estadis avançats diferenciar entre la forma atròfica (Figura 20) i la neovascular o 

exsudativa (Figura 21). 
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2.2. Pèrdua del Camp Visual Perifèric 
 
Glaucoma 
 

El glaucoma és una malaltia ocular que es caracteritza generalment per l’augment patològic 

de la pressió intraocular per falta de drenatge de l’humor aquós, encara que aquesta no n’és 

l’única causa. 

Té com a condició final comuna una neuropatia òptica que es caracteritza per la pèrdua 

progressiva de les fibres nervioses del nervi òptic i canvis en el seu aspecte que comporten 

que la visió perifèrica del pacient es vegi afectada (Figura 22). 

En la majoria dels casos, el glaucoma no presenta cap tipus de símptomes. La pèrdua de visió 

lateral que es produeix en la malaltia sol passar inadvertida sobretot al principi. 

És més endavant, quan la patologia està més evolucionada que si que és considerable el 

camp visual reduït en forma de “túnel” (Figura 23). 
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Retinosis pigmentària 
 

És una de les distròfies retinines hereditàries més freqüents. La forma més habitual de la 

retinosis pigmentaria es manifesta per una alteració primària dels bastons (Figura 24), 

responsable d’una hemeralopia (dèficit de visió crepuscular) i d’una reducció concèntrica del 

camp visual. 
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La retinosis pigmentària no és una única malaltia, sinó un grup de patologies degeneratives 

que afecten a l’ull i es caracteritzen per una pèrdua lenta i progressiva de la visió, que afecta 

durant les etapes inicials a la visió nocturna i perifèrica i que en alguns casos condueix a la 

ceguesa. 

Les persones amb retinosis pigmentària, tenen una important alteració de l’adaptació a la 

llum, és a dir, tarden molt a tornar a veure-hi en passar d’un ambient amb llum a un altre de 

fosc i també tenen importants molèsties amb els enlluernaments, és a dir, davant la 

excessiva lluminositat, i per això acostumen a dur filtres especials. 

2.3. Pèrdua de Camp Visual Múltiple 
 
Retinopatia diabètica 
 

És la primera causa de ceguera al món occidental. La retinopatia diabètica és el conjunt de 

lesions produïdes a la retina per les alteracions micro-circulatòries provocades per un control 

insuficient de la diabetis, que pot originar des de hemorràgies, exsudats o micro-aneurismes 

fins a edemes retinians i isquèmia amb proliferació neovascular, en les fases avançades, a 

nivell del fons d’ull(Figura 25). 

Així, aquesta patologia comporta una pèrdua progressiva de la visió. 

Existeixen dues formes en que la diabetis pot afectar a la retina: 

a) Retinopatia Diabètica de Base: Els vasos sanguinis alterats desprenen substàncies que 

creen edemes maculars que causen esborronament i disminueixen la visió central. En aquest 

cas, el pacient conserva la visió lateral. 

b) Retinopatia Diabètica Proliferativa: Els vasos sanguinis es tanquen i deixen sense reg 

amplies zones de la retina. Aquestes zones “moren” però formen una substància que intenta 

atraure nous vasos sanguinis (neovasos), però encara és pitjor, ja que es formen tan ràpid 

que tendeixen a trencar-se i produir hemorràgies vítries omplint tota la cavitat interna de 

l’ull de sang. 
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2.4. Pèrdua de Camp Visual Sectorial 
 
Els defectes campimètrics sectorials es produeixen per lesions al nervi òptic, al quiasme 

òptic, al tracte òptic o al cos geniculat lateral. I és segons on es produeix la lesió que provoca 

un tipus de defecte de camp visual o altre. Ja sigui ceguesa total, hemianòpsia bilateral o 

unilateral, quadrantanòpsia superior o inferior i bilateral o unilateral. 

Aquest tipus de pèrdua de camp visual és causada per patologies com la neuritis òptica, la 

neuropatia òptica isquèmica anterior (NOIA), l’oclusió d’un arc vascular, el glaucoma crònic 

o moltes altres malalties. 
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