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Emmarcament general 

En aquest apartat es defineix el concepte d’accessibilitat i es descriuen els 

mecanismes de governança de l’accessibilitat a nivell europeu, espanyol i català. 

Tanmateix, es defineix el concepte d’accessibilitat, es desenvolupen els diferents tipus 

de barreres en els serveis de transport públic i de discapacitats, i es fa un resum de la 

situació de la discapacitat a Catalunya i una anàlisi dels resultats de l’EMEF 2018 en 

termes de discapacitat. 

Context 

La Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat, defineix l’accessibilitat com el conjunt 

de condicions de comprensibilitat i usabilitat que han de complir 

 l’entorn, els espais i els edificis; 

 els serveis i els mitjans de transport; 

 els processos i els productes; 

 els instruments, els aparells i les eines; 

 els dispositius i els mecanismes; 

 i els elements anàlegs 

L’accessibilitat és el conjunt de condicions de comprensibilitat i usabilitat que han de 

complir, entre d’altres, els mitjans de transport, perquè totes les persones els puguin 

emprar i en puguin gaudir amb seguretat i comoditat i de la manera més autònoma i 

natural possible. 

Els sistemes de transport han de seguir unes pautes de disseny d’accessibilitat 

universal per tal de poder oferir un servei apropiat a qualsevol usuari potencial, prenent 

en consideració la diversitat humana i els requeriments corresponents. Aquestes 

pautes es plasmen en un conjunt d'especificacions tècniques i operatives de disseny 

accessible en cadascun dels modes de transport per tal de fer front a les diferents 

barreres existents i abastar les diferents discapacitats. 

Les diferents barreres existents en els modes de transport es poden classificar en 

aquestes tres categories: 



Taula 1:  La tipologia de barreres d’accessibilitat  

Criteri Descripció 

Barreres físiques 

Barreres de caràcter físic que limiten o impedeixen la interacció de 
les persones amb l’entorn, ja siguin estructures edificades, 
instal·lacions o entorns construïts (estacions, parades) com en el 
material mòbil (busos i combois) 

Barreres en la 
comunicació i la 
informació (TIC) 

Barreres que limiten o impedeixen l’expressió i la recepció 
d’informació o de missatges, sia en la comunicació directa, sia en 
els mitjans de comunicació. Inclou aquelles vinculades a la 
interacció amb l'entorn (senyalització, pantalles, megafonia) i a la 
utilització de tecnologies de la comunicació i informació (màquines 
expenedores, Apps/pàgines web...) 

Barreres d'actitud, 
socials i culturals 

Actituds i hàbits socials i culturals que, directament o indirectament, 
per acció o per omissió, generen una situació discriminatòria per la 
persona amb discapacitat.  

  

Es poden diferenciar les següents quatre tipologies de discapacitats: 

Taula 2:  Descripció de les tipologies de discapacitats. Font: Elaboració pròpia 

Criteri Descripció 

Física 
Discapacitat que dificulta o impedeix la mobilitat o el moviment del 
cos, o part del cos 

Sensorial - visual Disminució parcial o manca total de la capacitat per a veure-hi.   

Sensorial - auditiva 
Disminució parcial o manca total de la capacitat per a percebre les 
formes acústiques.   

Cognitiva i/o 
intel·lectual 

Funcionament intel·lectual inferior al de la mitjana de la població i/o 
trastorns cognitius, d'afectivitat o de conducta.  

 

Factors clau en l’accessibilitat al transport públic 

Para analitzar l’estat actual de la accessibilitat en el transport és necessari identificar 

els elements clau a tenir en compta respecte a les necessitats dels usuaris: 

 Infraestructures o instal·lacions fixes del transport que engloben tant 

l’entorn urbà proper com la configuració de les mateixes (aeroports, 

intercanviadors de transport, estacions de tren, metro i tramvia o terminals 

d’autobusos) que s’hauran d’adaptar als requisits d’accessibilitat exigits pels 

edificis d’ús públic. Mentre que altres, s’hauran de dissenyar tenint en 



compte l’accessibilitat de l’entorn urbà com és el cas de les parades en 

superfície. 

 Material mòbil: vehicles utilitzats pel transport públic de passatgers: trens, 

autobusos, tramvies, metro, furgonetes, taxis, etc. en els que s’ha 

d’assegurar l’existència de places reservades i adaptades així com les 

mesures necessàries perquè puguin ser utilitzats pels usuaris. 

 Transició entre infraestructura i material mòbil: punt en el que l’usuari 

canvia entre l’un i l’altre i on a vegades es generen dificultats en 

l’accessibilitat. 

 Gestió i prestació del servei: on s’incorpora el factor humà. Aquest, ha de 

comptar amb una bona formació al respecte tant en el tracte com en la 

utilització dels diferents sistemes d’ajuda  ala mobilitat. 

 Sistemes d’informació: són fonamentals per a la presa de decisions de 

l’usuari. Aquest darrers aspecte és el més transversal atès que pot estar en 

tota la cadena del desplaçament. 

Situació de la discapacitat a Catalunya 

A Catalunya, l’any 2017, segons les dades de l’IDESCAT, hi havia un total de 551.439 

persones reconegudes legalment com a discapacitades, el que representava un 7,4% 

sobre el total de la població. A la següent taula es classifiquen segons el tipus: 

Taula 3:  Persones amb discapacitat reconeguda legalment, per tipologia. Font: IDESCAT. 

TIPUS DE DISMINUCIÓ PERSONES 

Motòrics 188.861 

Físics no motòrics 114.826 

Visuals 33.432 

Auditius 31.320 

Psíquics 57.647 

Malalts mentals 110.332 

No consta 15.021 

TOTAL 551.439 

 

Anàlisi de l’EMEF 

L’Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner (EMEF) es ve realitzant des de l’any 2004, i 

permet conèixer els patrons generals de mobilitat d'una part dels residents, l'evolució 

dels mateixos, les característiques especials, l'opinió i percepció que els residents 

tenen del transport i dels seus desplaçaments quotidians, entre d'altres, per tal de 

permetre orientar la planificació i la gestió, a curt i mig termini, del sistema de 

transport. 

Des de l’any 2017 s’analitza la mobilitat de les persones amb algun tipus de 

discapacitat, estudiant-ne diferents aspectes de forma independent, però també en 

relació amb la mobilitat de les persones sense discapacitat. 

En concret, es van incorporar 3 preguntes dirigides a aquestes persones: 



 Si tenen algun tipus de discapacitat reconeguda legalment 

 De quin grau és la seva discapacitat 

 Com es mouen i quin mitjà de transport fan servir habitualment 

A continuació es detallen els resultats obtinguts: 

El 14,8% de la població amb discapacitat enquestada no es va moure el dia anterior 

(respecte el 6,6% de la població sense discapacitat que no es va moure). Com major 

és el grau de discapacitat més alt és el percentatge de població que no es mou. 

Figura 1:  Població no mòbil i grau de discapacitat. Font: EMEF 2018 

 

La població amb discapacitat realitza menys desplaçaments que la població sense 

discapacitat (3,3 vs. 4,0). Com major és el grau de discapacitat, menys desplaçaments 

es realitzen. De les persones amb discapacitat, les que menys es mouen són les que 

van en cadira de rodes seguits dels que ho fan en crosses. 

Figura 2:  Grau de mobilitat segons discapacitat reconeguda legalment. Font: EMEF 2018 

 

Pel que fa al repartiment modal, no hi ha grans diferències en l’ús del transport públic 

habitual entre les persones que tenen reconeguda una discapacitat i les que no. En 

canvi, sí que hi ha diferències en els mitjans de mobilitat activa i del vehicle privat: les 

persones amb discapacitat en fan un menor ús. 

 

Figura 3:  Ús habitual dels diferents modes de transport segons discapacitat reconeguda 

legalment. Font: EMEF 2018 



 

Els serveis de transport públic més ben valorats són el tramvia i FGC (principalment 

l’accés al vehicle). En canvi, un dels punts més mal valorats és la xarxa de punts de 

venda de títols de transport (en especial de l’autobús). 

Figura 4:  Valoració de l’accessibilitat i dels punts de venda dels serveis de transport 

públic. Font: EMEF 2018 

 

En resum, el fet que no es garanteixi el 100% d’accessibilitat és un dels motius pels 

quals les persones amb discapacitat presenten una mobilitat inferior a la mitjana. 

Actualment, un gran nombre de persones amb discapacitats de diversos tipus viuen 

situacions de dificultat a causa de l’existència de barreres físiques, en la comunicació i 

en l’actitud. 

 

El marc normatiu 

En aquest apartat es descriuen els mecanismes de governança de l’accessibilitat a 

nivell europeu, espanyol i català: les lleis i/o normatives actuals, les competències de 

les administracions i ens, i els mecanismes de participació existents. 



Les lleis i/o normatives actuals amb incidència a l’àmbit pdM relatives a l’accessibilitat 

al transport són d’àmbit comunitari, estatal o autonòmic: 

Taula 4:  Lleis i normes a l’àmbit del pdM. 

Òrgan de govern Normativa 

Comunitari European Accessibility Act 

Estatal 

Llei 51/2003, del 2 de 
desembre 

Reial decret legislatiu 
1/2013, del 29 de 

novembre 

Autonòmic 

Llei 20/1991, del 25 de 
novembre 

Llei 13/2014, del 30 
d’octubre 

 

Normativa comunitària 

Si bé és cert que la Decisió 2008/164/CE i la Directiva 2001/85/CE ja abordaven 

l’accessibilitat al ferrocarril i a l’autobús, respectivament, fins ara no hi havia cap 

regulació europea específica per a l’accessibilitat de persones amb discapacitats. 

El 2 de desembre de 2015, la Comissió Europea va publicar una proposició de llei, 

coneguda com a European Accessibility Act (EAA), amb l’objectiu de convertir 

diversos productes i serveis accessibles a tothom a Europa, establint un mínim grau 

d’accessibilitat als mateixos. 

El 13 de març d’enguany el Parlament Europeu va aprovar la versió definitiva de 

l’European Accessibility Act, i el 9 d’abril el Consell Europeu va adoptar-ne el text final; 

només resta la publicació al Diari Oficial de la UE per segellar el procediment 

administratiu i fer oficialment públic l’European Accessibility Act. 

L’European Accessibility Act pren la forma d’una directiva, que serà de compliment 

obligat per a tots els estats membres de la Unió Europea. 

Això no obstant, l’European Accessibility Act ha exclòs els vehicles de transport i el 

seu àmbit, de forma que estableix que les màquines i aplicacions mòbils han de ser 

accessibles però no així les estacions ni els vehicles per exemple. 

Normativa estatal 

A nivell espanyol, el marc legal en matèria d’accessibilitat va ser configurat 

principalment per la Llei 51/2003, del 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no-

discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat (LIONDAU), 

basada en els principis de vida independent, normalització, accessibilitat universal, 

disseny per a tothom, diàleg civil i transversalitat de les polítiques en matèria de 

discapacitat. Aquesta llei va establir les condicions bàsiques d’accessibilitat i no-

discriminació, sens perjudici de les competències constitucionalment i estatutàriament 

atribuïdes a les comunitats autònomes, i de les atribuïdes a les corporacions locals. La 

Llei, d’una banda, establia l’accessibilitat en els àmbits d’actuació següents: els espais 

públics urbanitzats, l’edificació i les infraestructures, els transports, els béns i serveis 



envers el públic, les telecomunicacions, la societat de la informació i les relacions amb 

les administracions publiques; d’altra banda, mitjançant un ampli desplegament 

reglamentari, presentava mesures de desenvolupament, execució i control sobre 

l’accessibilitat i les formes de suport per a les persones amb discapacitat. 

En relació a la LIONDAU i l’accessibilitat de diferents modes de transport, es van 

promulgar els següents reglaments de desenvolupament de la Llei: 

 Medi físic: Reial Decret 505/2007, de 20 d’abril, pel que s’aproven les 

condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb 

discapacitat per a l’accés i la utilització dels espais públics urbanitzats i 

edificacions. 

 Transport: Reial Decret 1544/2007, de 23 de novembre, pel que es 

regulen les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a 

l’accés i utilització dels modes de transport per a persones amb 

discapacitat. 

Posteriorment, aquesta llei va ser derogada pel Reial decret legislatiu 1/2013, del 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. Aquest text refon i harmonitza el contingut 

de les lleis 13/1982, 51/2003 i 49/2007, d’acord amb el mandat de la disposició final 

segona de la Llei de l’Estat 26/2011, de l’1 de agost, d’adaptació normativa a la 

Convenció internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat, que establia 

nous preceptes per a reforçar el compliment dels compromisos adquirits per mitjà de la 

ratificació de la Convenció. 

Normativa autonòmica (Llei 13/2014 i Decret 135/1995) 

A nivell català, fa més de vint anys que la Generalitat va aprovar el Decret 135/1995, 

del 24 de març, pel qual es desplegava la Llei 20/1991, del 25 de novembre, de 

promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i s’aprovava el 

Codi d’accessibilitat. Aquestes normes van establir les bases per a la supressió de 

barreres arquitectòniques i en la comunicació i per a la promoció d’ajudes tècniques 

per a millorar la qualitat de vida i l’autonomia de les persones amb discapacitat o amb 

mobilitat reduïda. 

El marc normatiu estatal va sumar a la legislació catalana un ventall de normes en 

matèria d’accessibilitat que generava dificultats i complexitat a l’hora d’interpretar-la i 

aplicar-la. La generalitat va renovar la legislació catalana i es va adequar als 

manaments legals en matèria d’accessibilitat mitjançant la Llei 13/2014, del 30 

d’octubre, d’accessibilitat. D’acord amb l’esperit de simplificació normativa, aquesta 

norma pretenia constituir un text integrador que, en el marc de les condicions 

establertes per la legislació bàsica i per les directrius internacionals, permetés de 

desplegar en un cos normatiu únic la diversitat de disposicions d’accessibilitat i 

permetés d’unificar, coordinar i establir els criteris d’aplicació, execució i control de la 

norma, d’acord amb els principis de proporcionalitat i d’ajustos raonables. 

Entre d’altres, la Llei 13/2014 preveu un pla sectorial específic sobre l’accessibilitat al 

transport a Catalunya, i estableix l’obligatorietat de tots els municipis de disposar d’un 

Pla d’Accessibilitat municipal. 



Síntesi 

A Catalunya, fa més de 20 anys (1995) que es va desplegar la primera llei relativa a 

l’accessibilitat al transport, la Llei de promoció de l’accessibilitat i de supressió de 

barreres arquitectòniques, i que es va aprovar el Codi d’accessibilitat. 

En l’àmbit estatal, no va ser fins a l’any 2003 que es va aprovar la Llei d’igualtat 

d’oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb 

discapacitat (LIONDAU), tot i que aquesta i altres lleis van ser harmonitzades l’any 

2013 en la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió 

social. 

Per adequar-se al nou marc normatiu, la Generalitat va aprovar l’any 2014 la Llei 

d’accessibilitat, per simplificar i unificar criteris. 

A nivell europeu, la regulació en termes d’accessibilitat és molt recent, i encara no 

inclou els vehicles de transport i el seu àmbit. 

Figura 5:  Resum de la normativa existent 

 

Conclusions 

 No s’ha desplegat la Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat, 

mitjançant un nou Codi d’accessibilitat. 

 No hi ha cap pla sectorial específic sobre l’accessibilitat al transport a 

Catalunya, tot i que l’article 21 de la Llei 13/2014 preveu aquest instrument 

de planificació. 

 Tampoc existeix un òrgan de governança per l’accessibilitat del transport. 

 En general, cada administració / operador adopta la seva pròpia solució 

dificultant la homogeneïtzació del sistema. 

 En definitiva, la governança de l’accessibilitat a la mobilitat és un aspecte 

pendent. 
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Rol de les Administracions 

Descripció dels àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya, Diputació de 

Barcelona, AMB, ATM i Ajuntaments. 

Al títol II de la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, es tracten les 

competències en matèria d’accessibilitat de les diferents administracions i ens públics 

presents en territori català. 

Generalitat de Catalunya 

L’article 4 descriu les competències de l’Administració de la Generalitat: 

1. Correspon a l’Administració de la Generalitat d’adoptar les mesures necessàries per 

a fer efectiva la igualtat de les persones en matèria d’accessibilitat, d’acord amb el que 

estableix l’article 1. 

2. Correspon al Govern, dins l’àmbit de les pròpies competències: 

a) Desplegar i executar aquesta llei i la normativa sectorial relacionada amb 

l’accessibilitat. 

b) Exercir el control de les mesures necessàries per al compliment d’aquesta llei i de la 

resta de normativa aplicable en matèria d’accessibilitat. 

c) Dur a terme l’activitat de foment de l’accessibilitat, dins l’àmbit de competències de 

cada departament. 

3. Correspon al departament competent en matèria de promoció de l’accessibilitat: 

a) Vetllar per l’aplicació d’aquesta llei, en col·laboració amb la resta d’administracions 

públiques i amb els altres òrgans implicats, i dur a terme les actuacions corresponents 

d’inspecció i de control. 

b) Establir els mecanismes de coordinació necessaris per a garantir que la normativa 

d’accessibilitat s’apliqui amb els mateixos criteris a tot el territori. 

c) Impulsar actuacions i estratègies que garanteixin l’assoliment dels objectius de la 

normativa d’accessibilitat d’una manera eficaç i completa. 

d) Facilitar la resolució de dubtes interpretatius sobre l’aplicació de la normativa 

d’accessibilitat i, si escau, a petició de les parts interessades, emetre els informes 

corresponents, per mitjà de l’òrgan a qui pertoqui. 

e) Dur a terme les actuacions que escaiguin, d’acord amb la legislació de règim local, 

en cas d’inactivitat dels ens locals en matèria d’accessibilitat o d’incompliment de llurs 

obligacions en aquest àmbit, sens perjudici de les competències que aquesta llei 

atribueix als altres departaments del Govern. 

 

Ens locals 

L’article 5 descriu les competències dels ens locals supramunicipals i municipals: 

1. Correspon als municipis: 



a) Aplicar la normativa d’accessibilitat, en l’àmbit de llurs competències, d’acord amb la 

normativa municipal i de règim local de Catalunya, sens perjudici de les normes 

específiques que estableix la legislació sectorial corresponent. 

b) Elaborar, aprovar i executar el pla municipal d’accessibilitat i les revisions 

corresponents, i també els plans d’actuació i gestió en àmbits concrets amb 

afectacions en matèria d’accessibilitat, i determinar anualment les actuacions que 

s’han de dur a terme i el pressupost corresponent. 

c) Establir i coordinar els serveis de transport adaptat de viatgers. 

2. Correspon als ens locals supramunicipals: 

a) Aplicar la normativa d’accessibilitat, en l’àmbit de llurs competències, d’acord amb la 

normativa municipal i de règim local de Catalunya, sens perjudici de les normes 

específiques que estableix la legislació sectorial corresponent. 

b) Elaborar plans d’actuació i gestió d’accessibilitat, referits a llur àmbit territorial, que 

poden incloure aspectes supramunicipals i de seguiment de l’elaboració, la revisió i 

l’execució dels plans dels municipis. 

c) Fer el seguiment de les actuacions que es duguin a terme en l’àmbit territorial 

respectiu en matèria d’implantació de l’accessibilitat. 

d) Establir i prestar serveis públics mínims en cas de dispensa dels municipis o 

supòsits especials i serveis supramunicipals complementaris, o exercir competències 

municipals per delegació o conveni en matèria d’accessibilitat. 

e) Coordinar, per raons d’interès territorial, els serveis municipals pel que fa a 

l’accessibilitat i prestar als municipis assessorament, especialment per a l’elaboració 

de plans i programes en matèria de gestió i de promoció de l’accessibilitat, i també per 

al desenvolupament de les tasques de control, de seguiment i d’actualització de les 

actuacions en matèria d’accessibilitat. 

Sens perjudici de les competències de l’Administració local, com ja s’ha esmentat 

abans, és l’Administració de la Generalitat qui té la capacitat última per a emprendre 

les actuacions reglamentàries de control, de foment i de difusió necessàries per a 

aconseguir fer efectives unes condicions d’accessibilitat adequades. 

Plans d’accessibilitat municipal 

El Pla d’Accessibilitat és l’instrument que identifica i planifica les actuacions que cal dur 

a terme perquè s’assoleixin les condicions d’accessibilitat requerides. 

146 dels 311 municipis del SIMMB (el 46,9%) disposen d’un Pla d’Accessibilitat: 

 16% tenen més de 20 anys 

 58% tenen entre 10 i 20 anys 

 27% tenen menys de 10 anys 

Figura 6:  Mapa dels municipis del SIMMB que disposen d’un Pla d’Accessibilitat 



 

En resum, molts municipis no disposen d’un Pla d’Accessibilitat municipal, tot i la seva 

obligatorietat segons l’article 5.1 de la Llei 13/2014. 

La meitat dels municipis del SIMMB no disposen de Pla d’Accessibilitat municipal, i, 

d’aquells que sí en disposen, quasi tres de cada quatre tenen més de 10 anys. 

Òrgans / Mecanismes de participació establerts amb els principals agents 

implicats 

L’òrgan de participació en termes d’accessibilitat és el Consell per a la Promoció de 

l’Accessibilitat. En aquest apartat es descriu la seva composició i funcions. 

Consell per a la Promoció de l’Accessibilitat 

Al títol VIII de la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, s’introdueix el Consell 

per a la Promoció de l’Accessibilitat, que és l’òrgan col·legiat de participació externa i 

de consulta en matèria d’accessibilitat i és adscrit al departament competent en 

aquesta matèria. 

A l’article 81 es descriu la seva composició: 

1. El Consell per a la Promoció de l’Accessibilitat és integrat pels membres següents: 

a) El conseller del departament competent en matèria de promoció de l’accessibilitat, 

que n’exerceix la presidència. 

b) El secretari sectorial o el director general competent en matèria de promoció de 

l’accessibilitat o, si escau, el secretari general del departament competent en aquesta 

matèria, que n’exerceix la vicepresidència. 

c) Un nombre de vocals determinat per reglament en representació de: 

1r. L’Administració de la Generalitat. 

2n. L’Administració local. 

3r. Les entitats associatives de representació dels col·lectius de persones amb 

discapacitat. 

4t. Els experts en l’àmbit de l’accessibilitat. 



2. Poden assistir a les reunions del Consell per a la Promoció de l’Accessibilitat els 

representants dels sectors afectats o els experts en matèries específiques que hi 

siguin convocats. 

3. El Consell per a la Promoció de l’Accessibilitat ha d’establir mecanismes de 

participació per a garantir la consulta prèvia a les entitats o col·lectius de persones que 

no hi siguin representats, amb relació a les actuacions o mesures que afectin sectors 

concrets, per mitjà de grups de treball, d’audiències prèvies o d’altres mecanismes. 

A l’article 82 se’n descriuen les funcions: 

Són funcions del Consell per a la Promoció de l’Accessibilitat: 

a) Assessorar i informar el Govern en matèria de promoció de l’accessibilitat i proposar 

criteris d’actuació en aquest àmbit. 

b) Fomentar les actuacions en matèria de promoció de l’accessibilitat. 

c) Avaluar el grau de compliment d’aquesta llei i els avenços produïts en matèria 

d’accessibilitat. 

d) Les altres que li siguin atribuïdes per reglament. 

Pel que fa al seu desplegament reglamentari, a l’article 83 es diu que s’han de regular 

per reglament la composició, les funcions i l’organització del Consell per a la Promoció 

de l’Accessibilitat, en el marc de la normativa sobre òrgans col·legiats de la 

Generalitat, d’acord amb el que estableix aquest títol i tenint en compte la pluralitat de 

la representació tant pel que fa a l’equilibri territorial com pel que fa a la diversitat de 

sectors i entitats. 

Proposta 

Descripció 

Les lleis d’accessibilitat al transport conformen el marc normatiu encarregat de garantir 

l’accessibilitat universal al transport. 

Les lleis i/o normatives actuals amb incidència a l’àmbit pdM relatives a l’accessibilitat 

al transport són d’àmbit comunitari, estatal o autonòmic, si bé a nivell europeu la 

regulació en termes d’accessibilitat és molt recent, i encara no inclou els vehicles de 

transport i el seu àmbit. 

A Catalunya, fa més de 20 anys (1995) que es va desplegar la primera llei relativa a 

l’accessibilitat al transport, la Llei de promoció de l’accessibilitat i de supressió de 

barreres arquitectòniques, i que es va aprovar el Codi d’accessibilitat. 

En l’àmbit estatal, no va ser fins a l’any 2003 que es va aprovar la Llei d’igualtat 

d’oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb 

discapacitat (LIONDAU), tot i que aquesta i altres lleis van ser harmonitzades l’any 

2013 en la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió 

social. 

Per adequar-se al nou marc normatiu i simplificar i unificar criteris, la Generalitat va 

aprovar l’any següent la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat. 



 

Aquesta Llei, però, no s’ha desplegat mitjançant un nou Codi d’accessibilitat. 

L’article 21 de la Llei 13/2014 preveu un pla sectorial específic sobre l’accessibilitat al 

transport a Catalunya. Actualment no existeix aquest instrument de planificació. 

A més a més, l’article 5.1 de la mateixa Llei estableix l’obligatorietat de tots els 

municipis de disposar d’un Pla d’Accessibilitat municipal. A dia d’avui molts municipis 

no disposen d’un Pla d’Accessibilitat municipal, i quasi tres de cada quatre plans 

d’accessibilitat tenen més de 10 anys. 

D’altra banda, tampoc existeix un òrgan de governança per a l’accessibilitat del 

transport. En general, cada administració / operador adopta la seva pròpia solució 

dificultant la homogeneïtzació del sistema. 

Com a resultat, un gran nombre de persones amb discapacitats de diversos tipus viuen 

situacions de dificultat a causa de l’existència de barreres físiques, en la comunicació i 

en l’actitud. 

A Catalunya, l’any 2017, segons les dades de l’IDESCAT, hi havia un total de 551.439 

persones reconegudes legalment com a discapacitades, el que representava un 7,4% 

sobre el total de la població. 

Segons la darrera EMEF, el 14,8% de la població amb discapacitat enquestada no es 

va moure el dia anterior (respecte el 6,6% de la població sense discapacitat que no es 

va moure). A més a més, la població amb discapacitat realitzava menys 

desplaçaments que la població sense discapacitat (3,3 vs. 4,0). De les persones amb 

discapacitat, les que menys es movien són les que anaven en cadira de rodes. 

El fet que no es garanteixi el 100% d’accessibilitat és un dels motius pels quals les 

persones amb discapacitat presenten una mobilitat inferior a la mitjana. 

L’aparició de les noves tecnologies i nous serveis de mobilitat que es presten a través 

de la digitalització suposa també un nou repte per a garantir l’accessibilitat en els 

desplaçaments, tot i que en general milloren l’accessibilitat en algunes ocasions deixen 

fora a molts col·lectius amb discapacitats sensorials o motrius. 

És per tots aquests motius que cal unificar el marc normatiu d’accessibilitat al transport 

i treballar per tal d’assegurar l’accessibilitat universal al transport. 
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Objectius 

Homogeneïtzar el marc normatiu relatiu a l’accessibilitat al transport: unificar la 

governança de l’accessibilitat. 

Treballar per l’assoliment complert d’aquest marc normatiu per tal d’eliminar les 

barreres físiques, en la comunicació i en l’actitud. 

Garantir l’accessibilitat universal al transport.  

 

Actuacions a dur a terme 

1. Desplegament de la Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat, mitjançant 

un nou Codi d’accessibilitat. 

2. Elaboració d’un pla sectorial específic sobre l’accessibilitat al transport a 

Catalunya, l'Estratègia de l’Accessibilitat al Transport Públic de Catalunya, el 

document marc pel desplegament de les línies estratègiques definides a la Llei 

d'Accessibilitat del 2014: 

 Revisió dels Criteris Marc d’accessibilitat al Transport (CMAT). 

 Redacció dels corresponents Plans d'Accessibilitat al Transport (PAT) per 

part d' operadors/titulars de serveis de transport públic. Període de vigència 

dels PAT: 5 anys. 

 Establir mecanismes d'avaluació i seguiment dels PAT per part de 

l'Administració o Autoritat pertinent- 

3. Implantació de la Taula d’Accessibilitat del transport com a òrgan de 

governança per a l’accessibilitat del transport. 

4. Integració de les dades sobre accessibilitat a l’Observatori de Mobilitat de 

Catalunya (OMC), assegurant el seu correcte manteniment i actualització. 

5. Promoció dels plans d’accessibilitat municipals. 

6. Promoció d’acords marc entre les diferents administracions per tal d’unificar 

criteris com per ex. les parades d’autobús tant en l’espai d’embarcament com 

en el seu entorn (urbanisme, itineraris accessibles, etc.). 

7. Elaboració d’un manual amb els requeriments tècnics per a la ubicació de 

parades a la via pública que faciliti l’accés universal. 

8. Definició dels criteris d’accessibilitat que han de complir els nous serveis de 

mobilitat (serveis a la demanda, mobilitat compartida, VTC) i de les condicions 

tècniques d’accessibilitat que han de complir les aplicacions digitals que els 

gestionen. 

Bona pràctica  

 El departament de transport del govern del Regne Unit ha elaborat “l’Estratègia del 

transport inclusiu”, amb què es vol convertir el concepte de “transport accessible” en el 

de “viatge inclusiu”. 



 

Valors de seguiment 

Indicador Valor 2019 Valor Objectiu Tendència 

Núm. de municipis amb 
PA(*) 

146 314  

Núm. de PA amb més de 
10 anys 

107 0  

Núm. de PAT (**)  4 (***) A l’alça 
 

(*)PA: Plans d’Accessibilitat 

(**)PAT: Plans d’Accessibilitat al Transport 

(***)Núm. PAT (2019): TMB, FGC, TRAM i Rodalies de Catalunya 



La cadena de viatge accessible 

Per tal que un servei de transport sigui accessible al 100% s’han de requerir el 

compliment de les especificacions d’accessibilitat establertes en cada un dels 

elements i etapes de la cadena del transport. 

Figura 7:  Cadena del transport. Font: Anàlisi Global del grau d’accessibilitat del transport 

públic a Catalunya, Josep Mª Llop i Rigol 

 

Planificar i orientar el viatge (+ intermodalitat) 

Les eines TIC ajuden a l’usuari a planificar la ruta des del punt d’origen a la destinació, 

tenint en compte opcions d’intermodalitat entre diferents mitjans de transport (horaris, 

itineraris, rutes, etc.). A la vegada, gràcies a la geolocalització, aquestes eines  presten 

un servei molt útil a l’hora d’orientar i guiar l’usuari a temps real ja sigui quan estar al 

carrer o pujat a dalt d’un comboi.  

En aquest sentit, les principals barreres d’accessibilitat són en la comunicació i 

recepció d’informació a través de les webs i Apps a disposició de l’usuari, les quals: 

 Cal que siguin accessibles per persones amb discapacitats, principalment la 

visual, però també auditiva, cognitiva, neurològica, física o de parla.  

 Cal que donin la informació de transport adaptada a les persones amb 

alguna discapacitat, sobretot física (per exemple, especificar si el mitjà de 

transport o la ruta és accessible) o que incorporin sistemes de lectura i 

comprensió fàcil per persones amb alguna discapacitat sensorial, cognitiva 

o intel·lectual (i que en tot cas beneficien a tothom). 

Altres sistemes per a la planificació i orientació del viatge són l’atenció a l’usuari: 

telèfon, email, SMS, xarxes socials, etc. 



Aspectes que cal millorar: 

 Millora de l’accessibilitat de les pàgines web: actuacions orientades a adequar 

les Webs dels serveis de transport públic a la normativa i legislació existent 

(Llei 34/2002 LSSICE, Llei 51/2003 LIONDAU, Llei 56/2007, Llei 23/2011 i la 

norma UNE 139803: 2012). La normativa més rellevant és la UNE 139803:2012 

“Requeriments d’accessibilitat per continguts web”, la qual segueix les pautes 

de WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines) de la iniciativa 

internacional WAI (Web Accessibility Initiative). 

 Millora de l’accessibilitat de les Apps: En el cas de les Apps, no hi ha cap 

normativa específica a nivell internacional o nacional que reguli l’accessibilitat 

de les Apps. Tot i així, les pautes de WCAG 2.0. es consideren un estàndard. 

Cal destacar que els sistemes operatius (Android, iOS) ja incorporen eines 

d’accessibilitat, per defecte, ja sigui motora, visual o auditiva. Exemples d’eines 

inclouen: TalkBack o VoiceOver (lectors de pantalla), S Voice (assistents de 

veu), Assitive Touch (per persones amb dificultats físiques i motores) o els 

ajustos d’accessibilitat (augment de la mida de text, canvi de velocitat, 

brillantor, contrast...). 

L’estudi Visual PMR fa esment a un parell d’estudis (de la ONCE i de 

Technosite) que avaluen l’accessibilitat de l’App de Renfe per a usuaris amb 

discapacitat visual. Problemes detectats inclouen: botons sense etiquetar, 

quadres de cerca que no responen bé, llistes flotants, tancament inesperat de 

l’eina TalkBack, etc. En el cas de l’estudi de Technosite, cataloguen l’App amb 

un nivell d’accessibilitat deficient (en iOS) o molt deficient (en Android). 

Segons la documentació analitzada, FGC ha dissenyat la App pensant en 

l’accessibilitat. La Fundació TMB, en el seu informe de gestió 2017 reporta 

haver fet una auditoria i guia d’accessibilitat digital de l’App on es desenvolupen 

les funcionalitats i tota la informació sobre accessibilitat de TMB, complint amb 

les directius internacionals i de la legislació vigent pel que fa a les barreres. 

Una altre App que avui per a avui no és accessible al 100% és la del Mou-te de 

la Generalitat de Catalunya. 

 Eines TIC d’ajut a la planificació de rutes accessibles: Algunes  Webs i Apps de 

serveis de transport públic incorporen cercadors de rutes i itineraris en funció 

de l’origen i destinació. Els estudis realitzats prèviament no han aprofundit en si 

aquests cercadors donen informació adequada sobre l’accessibilitat per 

persones en cadires de rodes o no. A continuació es presenta aquesta anàlisi 

per als cercadors de TMB, Renfe, FGC i TRAM així com les eines multi-modals 

del Mou-te i AMB Mobilitat (en Android): 



Taula 5:  Anàlisi de funcionalitats d’accessibilitat per eines de planificació de viatge. 

Operador Webs/Apps Anàlisi 

TMB 
www.tmb.cat 

TMB App 

No incorporen funcionalitats o informació específica per 
persones amb discapacitats. Tot i així es permet limitar el 
nombre de transbordaments, opcions de transport i  temps 
de caminar. 

Renfe 

www.renfe.com 

App Renfe 
cercanias 

Indica si els trens són accessibles per persones en cadira 
de rodes o no en funció del seu horari.  

FGC 
www.fgc.cat/ 

App FGC 

Indica si la parada és accessible o no. També inclou 
indicacions d’accessibilitat (punts d’entrada o sortida, 
ascensors, etc.). L’informe de l’estat de la situació 
(Desembre 2017) de FGC menciona una nova iniciativa, 
en curs, per al disseny d’un mòdul per a la determinació 
de rutes accessibles origen-destí per persones en cadires 
de rodes. 

TRAM 
www.tram.cat/ 

App TRAM 

Transport 100% accessible. No necessita cap funcionalitat 
d’accessibilitat per cadires de rodes.  

Mou-te 

https://mou-
te.gencat.cat 

App Mou-te 

No incorporen funcionalitats o informació específica per 
persones amb discapacitats. Tot i així es permet limitar el 
nombre de transbordaments, opcions de transport i  temps 
de caminar. 

AMB 

www.ambmobilitat.
cat 

App AMB Mobilitat 

No incorporen funcionalitats o informació específica per 
persones amb discapacitats. Permet triar mitjà de 
transport.  

 

Com a alternativa a les eines multimodals impulsades per l’administració pública (Mou-

te i AMB Mobilitat), existeixen varies aplicacions privades de serveis de mobilitat 

multimodal. Les més populars per l’àrea de Barcelona són Google Maps, CityMapper i 

Moovit. L’ultima versió de Google Maps ja incorpora funcionalitats per persones amb 

discapacitat. 

 

“Rutes accessibles per a persones en cadira de rodes” 

de Google Maps 

L’última versió de l’App ja incorpora com a tipologia de ruta 

la opció “adaptada per discapacitats”. Un cop l’usuari la 

selecciona, les opcions de rutes que es mostren son només 

aquelles amb accés per a persones en cadira de rodes. Al 

mes de Març de 2018, GoogleMaps va anunciar que oferia 

aquesta nova funcionalitat a 6 ciutats (Londres, Nova York, 

Tokio, Mèxic DF, Boston i Sidney) i que tenia la intenció 

d’oferir-ho en més ciutats. Tot i així, sembla ser que a Maig 

de 2018, aquesta opció ja està disponible a Barcelona. 

 

 

Nova opció “Weelchair 
accessible”  

http://www.tmb.cat/
http://www.renfe.com/
http://www.fgc.cat/
http://www.tram.cat/
https://mou-te.gencat.cat/
https://mou-te.gencat.cat/
http://www.ambmobilitat.cat/


Eines TIC d’orientació i guiatge a temps real: Existeixen algunes iniciatives en l’àmbit 

del sistema tarifari integrat (una de TMB i l’altre d’una empresa privada start-up Mass 

Factory) que proveeixen  als usuaris d’un “assistent de viatge” que guia als usuaris pas 

a pas. Aquestes eines fan ús de la geolocalització per GPS i la seva triangulació per 

wifi i 4G. 

 

“L’App que t’acompanya: App&Town Compagnon 

Gràcies a la geolocalització, un algoritme d’orientació precisa 

i el seu disseny universal, aquesta App proveeix a persones 

amb discapacitat (sensorial, cognitiva, intel·lectual) i/o 

disfuncions de memòria d’un sistema de transport assistit per 

la planificació, guiatge i monitoratge continu. També pot ser 

utilitzada per persones grans, nens i fins i tot nou vinguts 

(persones estrangeres que no coneixen la ciutat).  

Pàgina web: https://www.appandtown.com 

 

 

 

 

Nova funcionalitat del “Vull anar” de l’App de 

TMB 

L’última versió (Abril 2018) de l’aplicació 

TMB App per a  iOS ha afegit una nova 

funció al buscador de rutes “Vull Anar” 

consistent en un assistent de viatge en 

temps real. L’eina desgrana l’itinerari escollit 

sobre un mapa i gràcies a la geolocalització, 

l'assistent de viatge segueix la posició de 

l'usuari, tal com fa el sistema de navegació 

d'un cotxe.  

 

El mapa mostra l'origen, la destinació, les línies utilitzades i la situació de l'usuari en 
temps real i l’avisa quan ha de baixar del metro o bus. Inicialment, aquesta funció de la 
TMB App s'ha incorporat a la versió per a iOS d'Apple, perquè és l'utilitzat 
majoritàriament entre el col·lectiu invident, ja que compta amb eines d'accessibilitat 
avançada com el Voice Over. Cap a finals del 2018 està previst iniciar el 
desenvolupament d'aquesta funcionalitat també per als dispositius Android. 

El 2018, TMB també va portar a terme un projecte d’accessibilitat per a la discapacitat 

cognitiva al metro. En una primera fase (abril-setembre 2018), es va realitzar una 

prova pilot amb un grup de persones amb discapacitat intel·lectual, per provar el 

recorregut i poder fer un primer diagnòstic. En una segona fase (Juny 2018 – 

https://www.appandtown.com/


Setembre 2019) es vol demanar finançament (ajut de recerca REPTES o RecerCaixa) 

per desenvolupar un projecte amb component tecnològic.  

El repte dels sistemes actuals d’orientació és la pèrdua de localització quan no es té 

accés a wifi o 4G. Per tractar de resoldre aquest tema, al 2015-16, TMB juntament 

amb la Fundació Vodafone i l’ONCE van dur a terme un projecte tecnològic d’R+D per 

facilitar l'orientació de persones amb discapacitat en estacions de metro i parades 

d'autobús, mitjançant aplicacions de dispositius mòbils i balises de radiofreqüència 

(Beacons). Es van dur a terme dues proves en entorns reals: en una parada de bus i 

en una estació de metro. 

Guiatge des de l’accés fins a pujar al tren – Prova pilot de TMB, Fundació 
Vodafone i L’ONCE (estació de metro de Diagonal) 

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 a pujar al tren, i al revés. Seguint 
l'itinerari marcat pels encaminaments implantats en el paviment de l'estació, el sistema 
dóna informació direccional en cada derivació del recorregut. 

Conclusions 

 Webs/apps no dissenyades amb criteris d’accessibilitat. 

 Manca de personalització de les eines TIC de planificació i guiatge. 

Dificultats en l’orientació i el guiatge en temps real. 

 No es dota d’autonomia personal a les persones amb discapacitat 

cognitiva o intel·lectual; així com persones grans, turistes i/o amb bagatge 

cultural diferent. 

 Dificultats per obtenir informació ràpida, clara i detallada sobre 

accessibilitat i episodis d’incidències. 

 Desplegament limitat dels bucles magnètics. 

Arribada a l’estació i/o parada 

La unió entre la via pública i els accessos a les parades i estacions de transport públic 
s’ha de realitzar mitjançant itineraris de vianants o mixtos adaptats. 

No obstant, cal tenir en compte que el disseny, gestió i manteniment de l’espai públic a 
la rodalia de parades i estacions és competència de les administracions locals i no dels 
operadors o gestors de transport públic. Així doncs, és necessària una col·laboració 
activa entre els diferents agents implicats per tal de millorar les condicions 
d’accessibilitat i facilitar una transició segura i accessible entre la via pública i les 
infraestructures de transport. 

Quan s’arriba a una estació ferroviària o parada de bus/tram, cal que aquestes siguin 
accessibles des del punt de vista arquitectònic (rampes, ascensors, etc.) i que donin la 
informació necessària per guiar a l’usuari fins al seu mitjà de transport. 

Per tot això, s’ha de fer accessible aquesta transició mitjançant senyalització 
informativa i direccional, itineraris de vianants accessibles, places d’estacionament 
accessibles, etc. 

Pel que fa a les actuacions per superar barreres físiques (Transició de la via pública a 
les parades/estacions) s’ha dividit en: 



 Transport ferroviari: Les estacions ferroviàries es troben ubicades fora de la 

via pública, de manera que és necessari dissenyar correctament la transició 

entre ambdós espais. L’accés a les estacions ferroviàries des de la via 

pública és gairebé sempre accessible, llevat d’alguns baixadors. 

 Transport per carretera: La major part de les parades dels serveis de 

transport públic per carretera – ja sigui en forma de pals de parada o 

marquesines – es troben ubicades a la via pública, de manera que els 

problemes d’accessibilitat detectats estan relacionats amb un mal disseny 

urbanístic. 

Malgrat que l’eliminació de les barreres a l’entorn urbà vinculades a la mobilitat ha 

estat un punt prioritari tant per a les administracions com per als operadors, no s’ha 

garantit el 100% l’accessibilitat del sistema ferroviari per part de tots, només TRAM té 

el 100% de les seves parades accessibles. Renfe és l’operador amb menys 

percentatge, un 60%.  

La intermodalitat és l’altre element necessari per assolir l’accessibilitat, i no tots els 

intercanviadors són accessibles. 

Taula 6:  Accessibilitat de les estacions del sistema de transport. Font: Agenda d’accessibilitat 
del transport 
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TMB 14 9% 140 91% 154 

FGC 7 9% 71 91% 78 

Renfe 42 40% 64 60% 106 

TRAM 0 0% 56 100% 56 

Els problemes d’accessibilitat de les marquesines i pals de parada són deguts a mals 

dissenys urbanístics de la via pública. Les voreres estretes, els elements de mobiliari 

urbà o altres obstacles dificulten la integració de les parades d’autobús amb l’entorn i 

no garanteixen l’accessibilitat. 

Actualment a la ciutat de Barcelona hi ha 2.348 parades situades en vorera, de les 

quals 1.400 disposen d’encaminament. D’aquestes, 1.390 parades tenen 

l’encaminament en forma de paviment estriat però en 10 parades persisteix encara 

l’antiga franja de cautxú superposada al paviment de la vorera i a la plataforma que pot 

provocar ensopegades. En 948 parades no hi ha cap mena d’encaminament. 

Conclusions 

 Manca de continuïtat de l’itinerari entre l’espai públic i les parades 

d’autobús. 

 És necessària una col·laboració més activa entre els diferents agents 

implicats en el disseny, gestió i manteniment de l’espai públic a la rodalia de 

parades i estacions.  



 La senyalització informativa i direccional, itineraris de vianants accessibles, 

places d’estacionament accessibles, etc. són aspectes que encara no estan 

del tot resolts. 

Comprar el títol de transport 

Segons la documentació analitzada, hi ha un alt grau de compliment en l’accessibilitat 
(disseny universal) de les màquines expenedores de bitllets. Pel que fa a la venda 
online, la majoria d’operadors no tenen aquesta opció disponible a excepció 
d’abonaments turístics com ara HolaBCN! o els bitllets del Telefèric de Montjuïc i del 
Barcelona Bus Turístic que es poden comprar a través de la web: 
https://www.barcelonasmartmoving.com. 

A més, des de l’ATM s’està treballant pel canvi en el sistema de venda de bitllets amb 
la introducció de la nova targeta de transport T-Mobilitat que permetrà el prepagament, 
postpagament (mitjançant domiciliació bancària), la recàrrega per internet i el 
pagament per mòbil. El seu desplegament (primer al conjunt de l’ATM de Barcelona i 
més endavant a tot Catalunya) implica la instal·lació de 14.000 terminals a passos de 
control d’accés, màquines de venda i recàrrega, equipaments a autobusos i tramvies, 
taquilles, etc. 

Figura 8:  Sistema de pagament mitjançant telèfon mòbil. Font: ATM. 

 

Actuacions 

Les accions més comunes dutes a terme pel diferents operadors inclouen per tal de 
garantir l’accessibilitat a persones invidents: 

 Adaptació del mòdul de venda (sistema sonor /audioguia que va indicant els 

passos per comprar el bitllet, macro caràcters amb molt contrast a la 

pantalla i sistema de navegació mitjançant la veu). 

 El sistema Braille. 

 Localitzador acústic que s’activa amb el comandament a distància.  

Per tal de garantir l’accessibilitat a persones en cadira de rodes s’ha treballat en un 

disseny més ergonòmic que els hi permeti comprar el bitllet. 

Actuacions per superar barreres en la comunicació i la informació: 

Accessibilitat de les màquines expenedores  

Les accions més comunes dutes a terme pel diferents operadors inclouen: 

 Per garantir l’accessibilitat a persones invidents:  

 

Il·lustració 1 Fotografia del sistema de pagament per 

mòbil. Font: web ATM 



- Mòdul de venda adaptat (sistema sonor /audioguia que va indicant els passos 

per comprar el bitllet, macro caràcters amb molt contrast a la pantalla, sistema 

de navegació a través de veu). 

- Sistema Braille. 

- Localitzador acústic que s’activa amb el comandament a distància. 

- Sistema de rèplica de bitllets i d’assistència on-line (des del Centre de 

Supervisió d’Estacions). 

 Per garantir l’accessibilitat a persones en cadira de rodes:  

- Disseny més ergonòmic que permet comprar el bitllet a les persones amb 

cadira de rodes o d’estatura baixa.  

- Altres criteris d’accessibilitat física: fàcil localització, accés i itinerari fins a la 

màquina, espai lliure d’obstacles, il·luminació, etc.  

 

 

 

Figura 9:  Màquines expenedores de títols de transport públic adaptades. Font: FGC 

 
 

S’ha detectat que cal homogeneïtzar el funcionament de les màquines amb uns 

estàndards mínims i també garantir que de forma general el sistema funcioni a totes 

les estacions ferroviàries i d’autobús. També es destaca que paràmetres 

d’accessibilitat s’han de tenir en compte per a les taquilles i punts de venda de tiquets. 

Finalment, cal esmentar un parell de recomanacions: 

- La disposició de 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 les destinacions i el preu 

del bitllet en macro caràcters, en sistema Braille i en sonor. 

Conclusions 



 La diversitat de màquines expenedores de bitllets dificulta una accessibilitat 

universal en aquest aspecte. 

 

Espera a la parada/estació 

La configuració arquitectònica interior de les parades i/o estacions s’ha de concebre 

des d'un estricte plantejament funcional dels fluxos de viatgers i dels serveis prestats. 

Concretament, les parades i/o estacions han de complir amb els següents 

requeriments: 

 Els espais de serveis han d'estar units als accessos a les instal·lacions i als 

vehicles mitjançant itineraris adaptats.  

 Disposar d’una disposició estructural comprensible i diàfana, evitant les 

zones amagades. 

 Disposar d’un sistema d’informació i senyalització interior accessible. 

 Crear un clima interior confortable, amb una adequada il·luminació, 

sonoritat i ventilació. 

Pel que fa a la informació i la comunicació, existeixen elements bàsics d’informació 

(mapes, horaris) i de senyalització (panells i pantalles) que cal que siguin accessibles 

per persones amb alguna discapacitat. A la vegada, per grans infraestructures de 

transport (per exemple, intercanviadors) cal pensar en sistemes de senyalística i 

wayfinding1 que tinguin en compte la diversitat existent de persones i les seves 

capacitats.   

Actuacions  

Actuacions per superar barreres en la comunicació i la informació: 

- Text simultani en les pantalles informatives a les estacions: 

Actualment moltes estacions ferroviàries i d’autobusos estan dotades de 

pantalles que donen informació sobre els propers trens i les andanes 

corresponents. Aquestes també informen de manera simultània de tots els 

missatges que es diuen per megafonia per tal que les persones sordes o amb 

disminució auditiva puguin conèixer amb la immediatesa necessària totes les 

informacions verbals (per exemple en el cas d’una incidència) 

Figura 10:  Pantalles del SIC a les estacions d’FGC amb informació sobre les 

característiques del proper servei ferroviari. Font: FGC 

                                                
1
 Wayfinding: sistemes d’informació i orientació que guien a les persones a través d’ambients 

físics i milloren la seva comprensió i experiència de l’espai 



 

 

A les pantalles informatives també s’han incorporat canvis en la presentació i 

disposició de la informació (macro caràcters, contrast cromàtic) per tal de fer 

les pantalles més accessibles a persones amb disminució visual.  

- Informació en Braille, tàctil i audio-guia per a persones cegues: 

S’ha de remarcar la importància d’incorporar el sistema Braille en tots aquells 

llocs que ho permetin, així com proporcionar informació tàctil en forma de 

maquetes o mapes de relleu on les persones amb disminució visual puguin 

obtenir informació sobre la distribució espacial de l’estació, dels seus nivells, 

andanes, etc. En aquest aspecte, TMB ha creat una guia de metro en Braille: 

 

A la ciutat de Barcelona també s’ha implementat un sistema que permet als 

seus usuaris obtenir acústicament la informació que emeten les pantalles 

lluminoses de les parades. 423 parades disposen d’aquest sistema, però 

només en 350 d’elles el sistema funcionava correctament durant les presa de 

dades efectuada per al Pla de parades (2018).  

- Informació sobre estacions i parades accessibles: 

Tal com ja es mencionava en l’apartat de webs i Apps, mentre totes les 

estacions ferroviàries (metro, FGC, Renfe) no siguin 100% accessibles, cal 

que s’informi a l’usuari, mitjançant el símbol pictogràfic, de quines estacions 

dins la xarxa de transport són accessibles d’aquelles que no ho són. Aquest 

aspecte també afecta la informació que es dóna a les estacions ja sigui a les 

pantalles o en d’altres recursos informatius com ara mapes i fulletons. Segons 

la documentació aportada, Rodalies de Catalunya (Renfe) va implementar el 

2017 un pla que contempla la informació de l'accessibilitat dels trens, segons 

la programació real diària de trens i horaris planificats, mitjançant monitors i 

tele-indicadors de les estacions. 



- Sistemes de comunicació i informació per a persones sordes a les estacions:  

La documentació analitzada menciona un seguit d’actuacions destinades a 

millorar la comunicació i l’accés a la informació per persones amb discapacitat 

auditiva. Les actuacions principals són:  

o Nous punts d’informació i emergència de les estacions (també dels 

ascensors i vehicles) contemplant el protocol d’atenció als sords. En el 

cas dels ascensors, els usuaris poden prémer un botó i es connecta la 

càmera de TV. Reportat per FGC.  

o Mitjans de comunicació alternatius com ara missatges de text (SMS), 

Apps o correus electrònics en cas d’incidències a les estacions. ADIF, a 

través del seu servei DIALOGA, permet als usuaris establir una 

comunicació via text en temps real, sense interrupcions ni esperes. 

Actualment l’App d’ADIF (Telesor) no està disponible però sí en entorn 

web. 

o Bucles magnètics: Renfe, mitjançant el servei d’assistència 

personalitzada per a persones amb discapacitat, ATENDO, ha equipat 

algunes taquilles de Sants Estació amb bucles magnètics. Aquests 

estan degudament senyalitzats. FGC també ha implantat bucles 

magnètics en CACs. 

Bucles magnètics 

El bucle magnètic (també anomenat bucle 

d’inducció magnètica) és un sistema de transmissió 

d’àudio per a persones que tenen deficiències 

auditives i porten audiòfons dotats de posició T.   

Aquest sistema és força comú en grans auditoris, sales de concerts i 

espais polivalents. Per aquests espais es poden instal·lar bucles 

perimetrals, autocancel·lants o per a sistemes balancejats. Per taulells 

d’atenció al públic existeixen dos sistemes de bucles: un de fixe 

(instal·lat sota el taulell) i un altre de portàtil (a sobre del taulell). 

També existeixen dispositius mòbils que el personal d’atenció al públic 

pot portar a sobre. 

o Serveis d’intèrprets en llenguatge de signes: ADIF té disponible el  

servei Dialoga en 21 estacions de l’estat espanyol. A Catalunya està 

disponible a Barcelona Sants i Girona. FGC tenia un servei de 

videoconferència amb intèrprets de llenguatge de signes de FESOCA 

en CACs 



Estacions amb servei Dialoga d’ADIF 

Dialoga és un servei destinat a persones 
amb discapacitat auditiva que facilita la 
comunicació i l’accés a la informació de 
servei de les estacions.  

Dialoga inclou un servei de vídeo-
interpretació en llenguatge de signes 
espanyol a les oficines d’atenció al client 
(a través de la plataforma S VISUAL) i la 
emissió  en llenguatge de signes 
d’incidències, situacions d’emergència i 
altres missatges de caràcter general a 
través de les pantalles d’informació  

ADIF també posa a disposició de l’usuari 
un servei de informació a través de 
dispositius mòbils i comunicació via text 
utilitzant la plataforma web de Telesor 
(https://www.telesor.es). 

 

- Millores en la senyalització de les estacions/parades:  

L’orientació a les estacions ferroviàries i d’autobús requereix d’indicacions 

clares per a evitar confusions. Segons l’estudi de Josep Mª Llop, cal 

determinar tècnicament quines senyalitzacions cal indicar i acordar amb el 

sector de la discapacitat, sobretot visual, on cal ubicar aquesta senyalització. 

D’aquesta manera, una bona senyalització pot esdevenir un sistema molt 

econòmic, durador i útil, per a l’orientació i l’autonomia personal de persones 

amb baixa visió, amb discapacitat intel·lectual o cognitiva, beneficiant a tots els  

usuaris de transport públic. 

En l’estudi de Visual PMR, recull les recomanacions de la ONCE sobre 

accessibilitat en la senyalització al transport ferroviari: 

o Senyals que indiquen que els accessos han de ser fàcils de localitzar, 

estar ben il·luminats, presentar contrast cromàtic i mida adequada. 

o La retolació (pictogrames, logotips, rètols, indicadors) han 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 és possible.  

o A nivell de il·luminació, es recomana la combinació de llum natural i 

artificial, per evitar el canvi brusc d’il·luminació entre l’exterior i l’interior 

del vestíbul.  

o Es recomana situar franges-guia de direcció per guiar fins als 

ascensors, taquilles i/o màquines expenedores de bitllets i de manera 

ininterrompuda fins a les andanes. 

o 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. 



o Pel que fa a les operadores, TRAM està implementant una nova 

senyalística per tal de millorar la informació als seus usuaris i 

l’accessibilitat universal de les seves parades: 

Figura 11:  Nova senyalització a les parades de la xarxa de tramvia metropolitana. Font: 

TRAM 

  

Pel que fa a TMB, el seu Pla Director de 2010 inclou com a projecte 

corporatiu transversal la millora de la senyalística adequant-la als criteris 

d’accessibilitat universal. 

o Nova senyalística per a invidents: 

Tal i com es feia esment anteriorment, les eines TIC dels telèfons 

mòbils ofereixen sistemes de suport en la planificació i guiatge del 

viatge. A nivell de senyalística, TMB està duent a terme una prova pilot 

d’un sistema de senyalística adaptada per a persones invidents. La 

tecnologia, NaviLens, està basada en uns marcadors visuals (ddTags) 

que poden ser llegits pels telèfons mòbils i donar informació rellevant a 

l’usuari. 

Prova pilot de TMB del sistema NaviLens d’orientació i 
senyalística per a invidents 

El febrer de 2018, TMB va començar una prova pilot a l’estació Fira de 
la línia 9 del metro, a la línia H12 d’autobús i a les parades de la plaça 
d’Espanya amb el sistema NaviLens d’orientació i senyalística per a 
invidents que es troben en espais desconeguts.  

Els punts on cal proporcionar indicacions (marquesines, portes, 
escales, ascensors, vestíbuls, andanes) estan senyalitzats amb uns 
marcadors visuals anomenats ddTags (Distant Dense Speedy Tag), 
semblants als codis QR, però amb un codi de colors afegit que permet 
incloure-hi més informació i llegir-los a molta més distància (sense 
haver d’enfocar, com passa amb els codis QR). Un cop llegit, l’usuari 
rep les instruccions parlades a través del seu telèfon. 



  

 

Actuacions per superar barreres físiques: 

- Ascensors a les estacions: 

La normativa vigent a Catalunya - el Decret 135/1995 (Codi d’Accessibilitat de 

Catalunya) – estableix que cal instal·lar o preveure la futura instal·lació 

d’ascensors o d’altres mecanismes més accessibles per a persones amb 

mobilitat reduïda que permetin resoldre els canvis de nivell entre el carrer i les 

andanes. 

En aquest sentit, la major part de les estacions de ferrocarril i de metro 

disposen d’ascensors. No obstant, encara hi ha algunes estacions que no en 

tenen, bàsicament a la xarxa d’ADIF. Així mateix, les botoneres dels ascensors 

no són sempre homogènies, de forma que les persones cegues poden tenir 

dificultats inicials en la seva operativitat. 

- Barreres d’accés adaptades: 

FGC, TMB i Renfe disposen de barreres de control d’accés específiques per a 

cadires de rodes.  

- Itineraris lliures d’obstacles: 

La Direcció de Rodalies de Catalunya ha definit uns criteris bàsics per assolir 

un recorregut lliure d'obstacles a l’interior de les seves estacions. En aquest 

apartat s’hi inclou el pas entre andanes, que pot ser al mateix o a diferent 

nivell, utilitzant en aquest cas un pas inferior o una passarel·la elevada. La 

normativa vigent a nivell europeu (ETI 1300/2014, punt 4.2.1.15) estableix que 

es pot utilitzar l'encreuament a nivell de la via com a itinerari lliure d'obstacle 

d'acord amb les normes nacionals. El RD 1544/2007 indica que s'evitarà la 

disposició de passos a nivell en les vies en estacions amb una demanda 

superior a 750 viatgers/dia. 

- Encaminaments en els vestíbuls de les estacions: 

Una de les recomanacions de la ONCE sobre accessibilitat en la senyalització 

al transport ferroviari fa referència a la franja-guia (o encaminament). Segons 

l’ONCE, cal situar encaminaments 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. Aquests 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.  



L’informe de situació de FGC fa referència a la implantació d’encaminaments 

d’invidents, aprovat per l’ONCE, a l’estació de Terrassa Nacions Unides. FGC 

preveu una implantació gradual a la resta estacions (2018-2020). 

Actuacions per superar barreres d’actitud  

- Formació del personal: 

El personal de les operadores del transport (d’atenció al client però també 

conductors, personal de les estacions, manteniment, etc.), han de tenir els 

nivells de formació adequats, per atendre adientment a les persones amb 

discapacitats.  

Les principals accions reportades inclouen:  

o Segons l’informe de gestió 2017 de la Fundació TMB, l’operadora ha 

dissenyat un pla de formació corporatiu en accessibilitat universal. El 

pla ha començat amb els AAC de metro amb 25 sessions per a un total 

de 380 agents. En autobusos, s’han fet 3 sessions als monitors del 

CAP per informar i sensibilitzar a la resta de la plantilla de conductors 

en la matèria.  

o FGC, en el seu informe de situació  menciona dues actuacions 

concretes enfocades a millorar el servei a persones amb discapacitat: 

Formació i reciclatge del personal d’atenció al client, incorporat al Pla 

d’Entrenament Permanent (PEP) i atenció personal dels agents 

d’atenció al client en CAC i en estacions. 

Un personal format i sensibilitzat és el més ben valorat per l’usuari, fins el punt 

de compensar mancances tècniques. Tot i així, es destaca la necessitat de 

protocol·litzar els estàndards d’aquesta formació i el manteniment dels 

coneixements, per garantir la qualitat del servei públic o assimilat. Aquesta 

formació també cal preveure-la en els protocols dels plans d’emergència per 

tal d’adequar-los a les necessitats dels col·lectius amb discapacitat.   

 

 

- Servei d’assistència personalitzada: 

Finalment, algunes operadors ofereixen un servei d’assistència personalitzada 

a usuaris o col·lectius amb necessitats espacials. Renfe té implantat el servei 

ATENDO (en l’àrea de Barcelona està disponible a les estacions de Barcelona 

Sants i Barcelona-França). En el cas de TRAM, l’operadora té el servei 

“T’acompanyem” que ofereix la presència de personal a l’hora d’accedir als 

vehicles i durant el trajecte. 

Servei “Atendo” de Renfe 

Atendo és el servei d’Atenció i Assistència a viatgers amb discapacitat o 

mobilitat reduïda que Renfe posa a disposició dels seus clients. 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. Aquest servei 

va dirigit a 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. 



 

Parades d’autobús urbà 

La ubicació, la implantació i el posterior manteniment de parades d'autobús és una 

tasca complexa, que requereix l'acord de les diferents administracions. 

L’espera en les parades d’autobús és força diferent que en el transport ferroviari ja 

sigui pel número de parades existents, per la seva ubicació, per la seva regulació o per 

la diversitat d’administracions que hi influeixen. 

Les administracions competents de les parades d’autobús són: 

 Diputació de Barcelona: que fixa els criteris d'adequació de les parades 

de transport públic ubicades a la xarxa de carreteres (tant en trams urbans 

com en no urbans) de la Diputació de Barcelona. 

La Diputació de Barcelona té traspassada, per part de la Generalitat de 

Catalunya, la titularitat de la xarxa de carreteres local. Per aquestes vies hi 

circulen serveis de transport públic de viatgers i s’hi localitzen més de 700 

parades d’autobús.  

 AMB: que fixa els criteris d'adequació de les parades de transport públic 

ubicades a l’àmbit AMB. 

 Ajuntaments: són l’ens responsable de la gestió de les parades d’autobús 

ubicades en nucli urbà. 

 Direcció General de Transports i Mobilitat de la Generalitat de 

Catalunya: és l’òrgan gestor del servei de transport públic per carretera de 

Catalunya i qui aprova la ubicació, tipologia i disseny de les parades en 

consens amb els ajuntaments, i qui generalment aporta el pressupost, 

directament o a través de conveni amb les operadores, un cop ha obtingut 

el permís de l’ens gestor de la via (Diputació de Barcelona). 

 Empreses operadores del servei: són les encarregades d’explotar el 

servei i poden proposar la necessitat, ubicació i tipologia de les parades tot i 

que no poden prendre cap decisió respecte les parades. 

El principal repte és la integració a la via pública de les parades d’autobús 

A continuació es mostren algunes dades de les parades de la ciutat de Barcelona i de 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona: 

 Barcelona: A la ciutat de Barcelona hi ha 1.031 parades amb pal de 

parada. D’aquestes, 197 estan situades en voreres d’amplada inferior a 150 

cm, 59 de les quals tenen el pal situat en la banda de la vorada. 

Finalment, en tota la ciutat hi ha 103 parades situades en voreres 

d’amplada inferior a 110 cm. En aquests casos l’element mínim necessari 

per identificar la parada probablement reduirà l’amplada lliure d’obstacles 

per sota dels 90 cm. Per tant, les parades situades en voreres inferiors a 



110 cm suposen un obstacle per a l’accessibilitat de la via pública, 

problema que es pot resoldre o bé ampliant la vorera o bé reubicant la 

parada en un tram amb una amplada de vorera superior. 

Per tal d’un correcte desplegament de la rampa la vorera ha de tenir una 

amplada mínima de 2,50 m. En tota la ciutat s’han detectat 477 parades 

situades en voreres d’amplada inferior a 250 cm, 383 de les quals estan 

situades en voreres d’amplada inferior a 220 cm. 

 AMB: Dins la primera corona metropolitana (21 municipis) hi ha 2.957 

parades del servei de gestió indirecta de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

D’aquestes, un 35% són accessibles, un 35% són practicables i un 30% no 

estan adaptades segons dades del PMMU. 

Conclusions 

 Hi ha un incompliment parcial en la informació als usuaris de quines 

estacions són accessibles i quines no sobretot a bord dels vehicles atès 

que no totes ho són. 

 A Barcelona, alguns dels principals intercanviadors no són accessibles 

(Plaça de Sants, Verdaguer, Urquinaona, Maragall i Espanya. 

 En algunes estacions no està resolt el desnivell vertical entre accessos i 

andanes. 

 Manca d’estandardització i homogeneïtat dels encaminaments. 

 Manca d’homogeneïtat i adaptabilitat en les barreres d’accés atès que cada 

operador utilitza sistemes diferents.  

 Els serveis d’assistència personalitzada encara són molt residuals. 

 Es realitzen poques accions formatives dels professionals. 

 Les competències de les parades d’autobús urbà dificulten la gestió i el 

manteniment de l’espai públic a la seva rodalia. 

 Les parades d’autobús interurbà presenten entorns poc homogenis que 

dificulten la uniformitat i universalitat de les condicions d’accessibilitat. 

Accés i descens del vehicle  

La manca d’homogeneïtzació en els sistemes de pujada i baixada de vehicles presenta 

importants dificultats per a persones amb diferents tipus de discapacitats, a més 

d’esdevenir un dels punts on aquestes persones tenen més problemes. Els diferents 

aspectes analitzats a continuació juguen un paper clau per fer accessible l’accés i 

descens del vehicle 

La pujada i baixada dels vehicles és una de les etapes on es produeixen més 

problemes d'accessibilitat en un desplaçament en transport públic. Persones amb 

diferents tipus de discapacitats – visual, sensorials o de mobilitat - es veuen afectades 

per la manca d'homogeneïtzació dels criteris d'accessibilitat en la pujada i baixada dels 

vehicles. 

Els sistemes d’informació i comunicació també són fonamentals a l’hora de superar 

barreres d’autonomia en aquesta fase d’accés i descens del vehicle. Les eines TIC de 

guiatge a temps real són de gran suport. També ho són aquelles que ajuden a 



persones amb discapacitat (sobretot invidents) a identificar el bus o comboi que tot just 

arriba.   

L’accés als vehicles s’ha de poder realitzar en condicions de seguretat, autonomia i 

comoditat per a totes les persones. Per això és necessari: 

 Reduir el màxim possible el desnivell entre la infraestructura i el material 

mòbil ja sigui des del disseny inicial o bé mitjançant dispositius per a salvar 

aquest desnivell quan es tracti de sistemes ja existents. Això pot requerir de 

recolzament per part de personal especialitzat i la coordinació d’una servei 

específic d’assistència a l’usuari. 

 Reforçar el sistema d’informació, senyalització i comunicació en les 

operacions de pujada i baixada facilitant la relació entre l’usuari i el servei 

d’assistència. 

Actuacions  

Actuacions per superar barreres en la comunicació i la informació  

- Identificació del autobús en el punt de parada per a persones cegues: 

Hi ha un incompliment important en la identificació del mitjà de transport públic, 

a peu de parada per part de les persones cegues. Tot i així aquest és un repte 

que actualment es pot resoldre amb la tecnologia adequada. 

TMB ja va ser pioner amb la instal·lació dels botons “ONCE” que l’usuari pot 

prémer i activar els altaveus dels vehicles que s’aturen a la parada. Tot i així, 

el decalatge que existeix entre el moment en el que es prem el botó i s’activa 

l’altaveu fa que no sigui una solució òptima. El 2015, també es va presentar al 

Mobile World Congress els resultats d’una prova pilot mitjançant aplicacions en 

dispositius mòbils i balises de radiofreqüència ("beacons"). 

Identificació del bus en la parada – Prova pilot de TMB, Fundació Vodafone i 

L’ONCE (parada d'autobusos de la Zona Franca). 

A la parada d'autobús, l'usuari obté de manera automàtica en el seu mòbil la 

identificació del vehicle que s'atura en aquest moment en la parada, amb el 

seu número de línia i la destinació, perquè pugui decidir de manera autònoma 

si en fa ús. Alhora, el conductor és informat que una persona cega es troba a 

la parada. 

El sistema SIU (Sistema d’Informació a l’Usuari) de TMB permet a persones 

amb discapacitat visual informar-se sobre la línia i recorregut dels autobusos 

que s’estan acostant a la parada. El sistema funciona amb radiofreqüència i en 

la seva primera fase s’ha implantat a 17 línies. Actualment s’està treballant per 

estendre progressivament aquest servei a la resta de les línies de bus fins a 

completar la totalitat de la xarxa. 

Per altra banda, algunes parades de TMB dotades amb sistemes PIU 

(pantalles d’informació a l’usuari) han incorporat un nou sistema d’informació 

amb veu que s’activa amb un comandament a distància i que permet a 

persones amb discapacitat visual informar-se del temps d’espera. 

- Megafonia local a les andanes: 



Per tal de facilitat l’accés a la informació per a persones invidents, FGC reporta 

la instal·lació de megafonia local que anuncia el “pròxim tren”. Tant Renfe com 

FGC informen per megafonia local del pròxim tren aproximant-se.  

La situació de partida pel que fa a l’accessibilitat de la megafonia a les 

estacions ferroviàries és força desigual al llarg del territori:  

o És bona a Barcelona i l’àmbit AMB (principalment a les estacions de 

TMB, FGC i TRAM). 

o S’observen dèficits fora de l’àmbit metropolità (principalment en 

estacions d’Adif-Renfe). 

Actuacions per superar barreres físiques 

- Encaminaments en les andanes: 

Els encaminaments no sempre tenen un grau d’homogeneïtat suficient (grau 

de contrastació, tipologia de relleu, franja de separació entre els diversos tipus 

de relleus per als encaminaments, alçada en mil·límetres del relleu, etc.) com 

perquè siguin utilitzables per les persones amb discapacitat visual severa. Per 

tant, la seva existència no pressuposa la utilitat de la funció per la que han 

estat dissenyats.  

En el transport ferroviari no es compleix amb la previsió d’encaminaments 

estandarditzats a les estacions de tren i de metro. Renfe, FGC i TMB (metro) 

tenen criteris tècnics diferents. Aquesta manca d’homogeneïtat és encara més 

evident quan es tracta d’indicar l’aproximació perillosa a les vies. 

o Renfe: franja de 60 cm que permet complir amb els estàndards de les 

normes tècniques internacionals. 

o TMB: els marcats per la normativa excepte aquelles estacions amb 

andanes molt estretes.  

o FGC: franges de doble línia, que han intentat assolir els objectius de 

prevenir el risc de la caiguda a les vies; no obstant, els estàndards no 

es compleixen de la mateixa manera en totes les estacions. 

  

Encaminament a una andana de Renfe Encaminament a una andana de metro 



  

Encaminament a una andana del metro (L9) Andana de metro sense encaminament 

 

Prova pilot de banda podotàctil d’advertència de perill de TMB. 

El 2017 TMB va fer una prova pilot a l’estació d’Espanya-L1 per una nova 

proposta de configuració de vora d’andana en la qual s’inclou una banda groga 

d’advertència de perill al llarg de les andanes del metro per tal de complir el 

que estableix el RD 1544/2007. Aquesta prova pilot es va coordinar junt amb 

una visita amb els tècnics de l’ONCE que en van fer el seu informe particular. 

TMB també ha demanat la valoració de la Generalitat de Catalunya en relació 

amb el compliment del nou codi d’accessibilitat que s’aprovarà en els propers 

mesos. 

- Gap horitzontal andana – vehicle: 

L’enrasat de les zones d’embarcament és un element clau per garantir una 

completa accessibilitat al transport públic. Pel que fa al transport ferroviari, hi 

ha un incompliment parcial. En els casos d’andana en corba és difícil trobar 

una única solució i aquesta es resol de manera específica per als diversos 

casos. 

Transport ferroviari:  

FGC disposa de zona preferents d’embarcament en andanes. 

o Andanes en recta: adaptació de l’espai tren-andana mitjançant 

l’aixecament topogràfic de detall cada 5 m i l’alineament i anivellat de 

via / ajustatge vores d’andana. 

o Andanes en corba: prova pilot amb plataformes mòbils a l’estació de La 

Floresta (2008). Actualment aquesta prova pilot està en suspens. 

 

  

Disminució del gap tren-andana en Disminució del gap tren-andana en andanes 



andanes rectilínies curvilínies 

 

o Rodalies (Renfe) estableix que cal reservar espai suficient per permetre 

el pas d'una cadira de rodes estàndard. No s’han facilitat dades sobre 

les solucions específiques adoptades a les estacions que tenen un 

traçat curvilini. A més, té alguns casos d’incompliment quant a què les 

portes d’embarcament quedin a l’altura de l’andana. 

Transport pe carretera: 

o Per una banda, la principal barrera arquitectònica existent és que la 

llargada d’alguns autobusos, sobre tot interurbans, provoca que no 

coincideixi la porta d’entrada a l’autobús amb la dimensió de la parada. 

Aquest fet provoca que no hi hagi l’espai lliure suficient, perquè les 

persones amb mobilitat reduïda, puguin entrar al vehicle amb comoditat 

raonable.  

A la ciutat de Barcelona, de les 2.378 parades a la via pública, a 256 

s’han detectat elements que obstaculitzen el pas a l’àmbit de la primera 

porta i en 1.134 a la segona porta. 

Figura 12:  Pla de parades de l’ajuntament de Barcelona 

 

o Per altra banda, algunes marquesines tenen un pal metàl·lic al seu 

interior que dificulta la mobilitat, tant a les persones amb cadira de 

rodes com a les que tenen dificultats visuals severes o ceguesa total.  

o Finalment cal esmentar també les situacions anòmales quan les 

parades d’autobús se situen en espais no urbanitzats o en rotondes. 

- Gap vertical andana – vehicle: 

L’enrasat de les zones d’embarcament i els vehicles és essencial per assolir 

un alt grau d’accessibilitat en l’accés als serveis de transport públic. Tot i que 

s’ha millorat molt en aquest aspecte, encara hi ha un incompliment parcial al 

respecte. L’elevació de l’andana per enrasar el comboi en alguns casos és 

molt difícil o impossible. Els autobusos interurbans sovint la seva plataforma és 

alta. En altres casos, el pendent de les voreres dificulta encaixar la vorera amb 

l’accés a l’autobús. 

Transport ferroviari:  

Incompliment parcial. No es compleix sempre amb l’enrasat entre l’entrada al 

tren i l’andana. En alguns casos, l’andana té corba, raó per la qual és molt 



difícil enrasar. En d’altres, l’elevació de l’andana per enrasar amb el comboi o 

reduir l’alçada dels vagons per encaixar amb l’andana, és tècnicament molt 

difícil o impossible. Aquesta qüestió s’ha resolt amb els pendents d’entrada, al 

menys a un dels vagons del tren.  

o FGC ha desenvolupat una solució provisional amb passeres per tal 

d’eliminar el gap vertical entre els trens i les andanes. 

   
Solucions per a la disminució del gap vertical tren-andana. 

Font: La política d’accessibilitat dels serveis d’FGC (2017) 

 

o Les andanes de Rodalies (Renfe) han de tenir una alçada de 68 cm 

mesurats des de la cara activa del carril (part del carril on recolza la 

roda). Aquesta mesura és la que es necessita perquè les portes 

d'embarcament accessibles utilitzades en Rodalies quedin a l'altura de 

l'andana. No obstant, Renfe té elevats graus d’incompliment en aquest 

punt, atès que hi ha un bon nombre d’estacions ferroviàries no 

accessibles per a persones amb mobilitat reduïda, sobre tot si precisen 

de la utilització de cadires de rodes. 

 

 

Transport per carretera:  

L’alçada de la vorera que permeti l’enrasat amb l’autobús no es compleix 

sempre. En molts casos –i per raons diverses– els autobusos (especialment 

interurbans) no són de plataforma baixa (30 cm per sobre del paviment rodat); i 

en d’altres, el grau de pendent de les voreres fa més difícil encaixar la vorera 

amb l’entrada de l’autobús.  

Per una banda, alguns serveis de transport per carretera discrecionals 

incompleixen l’amplada de les portes d’entrada. Per altra banda, tota la flota de 

vehicles de TMB és de plataforma baixa. El 100% dels vehicles estan adaptats 

des de l’any 2006 i disposen de rampes de diferents generacions. 



  

Rampa d’accés (TMB) Rampa d’accés (TUSGSAL) 

o Autobusos de pis baix: el 100% dels vehicles que operen serveis 

urbans i metropolitans a l’AMB són de Classe I o II (100% adaptats des 

del punt de vista de la discapacitat física). A més, la majoria de flotes 

que presten serveis de transport urbà fora d’aquest territori (àmbit 

AMTU) també estan adaptats. 

o Autocars en transport interurbà i discrecional (autocars o vehicles de 

classe II o III): la Direcció General de Transports i Mobilitat estableix 

que actualment el 80% de la flota que presta serveis interurbans està 

adaptada. 

o Autocars amb graó: alguns models d’autocars disposen d’un graó en el 

passadís que pot comportar dificultats per a persones amb discapacitat. 

Els principals problemes d’accés als vehicles es troben en els autocars que 

realitzen serveis de transport interurbà i discrecional. 

Les noves tecnologies permeten adaptar noves solucions econòmiques per les 

diverses situacions a tractar. 

 

Conclusions 

 L’adequació d’infraestructures físiques a les estacions ferroviàries del 

sistema català és un tema pendent. 

 Elevat temps de vida útil del material d’amortització del material mòbil 

ferroviari que dificulta una accessibilitat integral. 

 No s’ha pogut garantir el 100% d’accessibilitat del sistema ferroviari, tot i 

que la situació entre els diferents operadors és desigual. 

 La distància del gap vertical/horitzontal entre andana i vehicle no està del 

tot solucionada. 

 Dificultats tècniques i econòmiques per millorar les infraestructures antigues 

(estacions en corba). 

 

A l’interior del vehicle 

Per assegurar l’accessibilitat al seu interior, cal entendre el material mòbil (o vehicles)  

com un micro-entorn per als usuaris en el qual és necessari garantir tot el conjunt de 

mesures que facilitin l'ús i gaudir dels altres serveis prestats a bord. 

És per això que cal prestar atenció als següents aspectes:  



 Disseny atractiu, ergonòmic i de fàcil identificació. 

 Adequada disposició de barres de subjecció, polsadors de sol·licitud de 

 parada, agafadors, etc. 

 Espais reservats. 

 Sistemes d’informació accessibles. 

Les característiques interiors dels vehicles seran específiques per a cada mode de 

transport, si bé, de manera general es poden establir els següents requisits: 

 L’ usuari ha de poder desplaçar-se còmodament per l’interior del vehicle i 

ocupar la plaça que tingui assignada. 

 La senyalització informativa ha de comptar amb unes característiques 

adeuqdes i s’ha de proporcionar informació en diferents formats (lletra gran, 

Braille, codi QR, llenguatge de signes, vídeos subtitulats, audiodescripció, 

etc.) i canals (visual, auditiu). 

 El paviment ha de ser homogeni i antilliscant. 

 La il·luminació ha d’evitar enlluernaments i contrastos brusc. 

 S’ha de disposar de places i seients reservats accessibles ben senyalitzats. 

 S’ha de comptar amb barres i agafadors de color contrastat a diferents 

alçades. 

 En els casos en que els vehicles facin serveis de llarg recorregut es 

habitual que existeixin altres estàncies i elements (serveis higiènics, 

cafeteries, et.) que hi pugui accedir l’usuari i també han de complir amb els 

requeriments d’accessibilitat. 

 

Actuacions 

Actuacions per superar barreres en la comunicació i la informació 

- Millores en la provisió d’informació dins dels trens/autobusos:  

Hi ha un incompliment general pel que fa a la provisió d’informació durant el 

trajecte sobre incidències, properes parades, etc. Tot i així, recentment, els 

operadors han introduït un seguit d’actuacions enfocades a millorar la provisió 

d’informació durant el viatge a persones amb discapacitat visual o auditiva. 

 

Operador Actuacions  

FGC 

Missatges de megafonia (avís pròxima estació) i text simultani en 
l’interior dels trens- 

Bucles magnètics en CACs dins els trens 

Indicadors lluminosos de tancament de portes  

TMB 
Anuncis de propera parada de manera visual i sonora a través del 
sistema SIU (sistema d’informació a l’usuari) 

 

El sistema SIU (sistema d’informació a l’usuari) de TMB 

El sistema SIU (sistema d’informació a l’usuari) dels autobusos de TMB 



anuncia de manera visual i sonora la propera parada. Aquest pot actuar 
gràcies al Sistema d’Informació Embarcat (SIE) que inclou un conjunt d’equips 
i programaris informàtics instal·lats als vehicles que els dota de la tecnologia 
més avançada per tal de millorar les funcions de localització, seguiment i 
regulació de les línies així com la informació i el servei als usuaris. El SIU 
consta d’un sintonitzador de veu i uns perifèrics (pantalles LED amb tres colors 
i altaveus. 

 

 

El major repte en la provisió d’informació durant el trajecte es troba en la major 

part dels vehicles que operen els serveis de transport per carretera (no 

urbans), els quals no disposen de megafonia interior i exterior per indicar quina 

és la propera parada, per comunicar incidències, etc. Llevat dels serveis 

urbans (o que realitzen aquesta funció urbana), no existeix, en els vehicles de 

nova adquisició posteriors al 1995, megafonia interior per indicar quina és la 

propera parada. 

- Intèrfons adaptats a persones amb discapacitat auditiva: 

FGC ha adaptat la informació dels intèrfons dels trens així com els protocols 

d’atenció per tal de facilitar la comunicació de les persones amb discapacitat 

auditiva en cas d’emergència. 

 

Figura 13:  Model d’etiqueta informativa del sistema de intèrfon dels trens de FGC. Font: 

FGC 

 

- Millores en la senyalització dels espais reservats: 

Varis operadors han adaptat la senyalística de l’interior dels vehicles per 

indicar amb claredat els espais reservats per a persones grans, gent amb 

cadira de rodes, cotxets, etc. 



Figura 14:  Nova senyalització dels espais reservats al tramvia. Font: TRAM 

 

Actuacions per superar barreres físiques 

- Espais reservats: 

Transport ferroviari: Tots els operadors (FGC, TMB i Renfe) disposen 

d’espais  per a la ubicació de persones amb cadira de rodes. 

  

UT-213 - Línia Llobregat-Anoia UT-112 - Línia Barcelona-Vallès 

 

- A Rodalies de Catalunya (Renfe) es consideren trens accessibles aquells que 

disposen d'una porta d'accés situada a l'altura estandarditzada de les andanes 

(68 cm sobre el carril). En el servei de rodalies, aquests trens (sèries Civia i 

447 remodelats) disposen de dues places per a usuaris en cadira de rodes i 

lavabo universal accessible. Els models 449 del servei regionals també són 

accessibles d'origen. 

  

Model Civia Interior d’un model Civia 

 

Renfe té en marxa un Pla de remodelació de tots els trens de la sèrie 447, 

(període 2014-2021), que contempla una reforma integral amb un nou cotxe 

central que disposa d'una porta més baixa per facilitar l'accés a PMR i un bany 

accessible. 

Transport per carretera: a l’àrea metropolitana de Barcelona existeixen 

espais reservats per als estris de les persones amb mobilitat reduïda en tots 

els vehicles. En canvi, això no és sempre així quan el transport de viatgers per 



carretera es produeix fora d’aquest àmbit i en el cas dels serveis discrecional 

de viatgers. 

  

Espai reservat a l'interior d'un autobús de 
TMB 

Espai reservat a l'interior d'un metro de 
TMB 

 

Prova pilot d’accés d’escúters al 
metro i al bus de TMB 

Els escúters són enginys elèctrics de 
suport a persones amb mobilitat reduïda 

Des del mes de juny de 2017 TMB està 
realitzant una prova pilot d’accés  

 

d’escúters al metro i al bus que ajudarà a definir els criteris del nou reglament 
d’accessibilitat. Pel que fa a la seva ubicació dins els vehicles, la normativa 
d’ús és la mateixa que s’aplica a les cadires de rodes recollida al Reglament 
de viatgers. 

Al bus: 

Estan autoritzats a pujar per la porta central a fi i efecte d’utilitzar la rampa 
d’accés. 

A l’interior del vehicle s’han de situar a l’espai reservat.  

És obligatori l’ús del cinturó i altres mesures afegides de què disposi el vehicle. 

Cal col·locar l’escúter en sentit contrari a la marxa, recolzada en el respatller 
habitual per a aquest ús i amb els frens posats. 

Al metro: 

Han d’ubicar-se a la zona reservada per a la cadira de rodes 

 



Nou disseny de barra lateral de seguretat als espais reservats 
dels nous autobusos de TMB 

El departament d’Accessibilitat Universal de TMB amb la 
col·laboració del grup de treball d’Enginyeria dins del Comitè 
d’Accessibilitat ha analitzat certs elements crítics en els vehicles 
incorporats l’any 2017. Entre les actuacions dutes a terme s’ha 
dissenyat d’una barra lateral de seguretat als espais reservats, 
que facilita l’accés als escúters, cadires de rodes, cotxets de 
bessons, etc.  

 

- Mobilitat a l'interior dels vehicles  

Actualment, existeixen dificultats objectives en la circulació interior en alguns 

autobusos, trens i metros. Les persones amb dificultats visuals severes poden 

tenir problemes en la identificació dels punts d’agafament i suport per evitar 

caigudes; en la ubicació de les portes de baixada del comboi; o per trobar els 

seients adients. En alguns casos, la ubicació de punts d’agafament al mig del 

comboi poden comportar que persones cegues topin innecessàriament amb 

aquest element. 

Transport ferroviari: En alguns casos, aquestes dificultats venen derivades 

del canvi de model en els trens. Aquest aspecte es fa especialment evident a 

FGC i a la xarxa de metro. 

Figura 15:  Punt d'agafament central que dificulta la mobilitat a PMR. Font: Anàlisi Global 

del grau d’accessibilitat del transport públic a Catalunya, Josep Ma Llop i Rigol. 

 

- Transport per carretera: Per una banda, la diversitat de models d’autobús 

complica l’accés a les persones amb dificultats visuals, perquè no saben on es 

poden agafar. Per altra banda, una part de la flota d'autobusos que presta 

serveis de transport públic o discrecionals té un graó al seu interior que supera 

els 2 cm que dificulta el pas de persones amb mobilitat reduïda. 

o Obertura de portes dels combois  

Sobretot al metro, així com en algunes estacions de tren, el gran 

problema per a persones cegues i en cadira de rodes és l’obertura de 

les portes. La persona cega, en algunes ocasions, no sap quina de les 

dues portes de cada vagó o comboi s’obrirà. 

El “comandament ONCE” o similar, podria ser útil per indicar 

acústicament quina porta s’obrirà a la propera estació; i podria activar 

l’obertura automàtica de la porta correcta, una vegada el tren o el metro 



s’ha aturat a l’estació desitjada. Així mateix, aquest comandament o el 

sistema equivalent, podria obrir també la porta del vagó més proper, 

des de l’andana, quan la persona usuària, premi el botó adequat del 

comandament. 

o Senyalització d’alta visibilitat en passadissos i accessos  

Malgrat les dificultats de mobilitat detectades a l’interior dels vehicles, 

en els darrers anys s’han desenvolupat millores en la senyalització 

interior que permeten un major grau d’autonomia de les persones amb 

discapacitat. 

   

Millores de senyalització a l’interior dels vehicles 

Conclusions 

 Flota de vehicles molt diversa que dificulta l’homogeneïtzació dels 

estàndards d’accessibilitat. 

 Els serveis interurbans són menys accessibles respecte els urbans però 

més que els serveis discrecionals. 

 La informació dins dels vehicles no és suficient. 

 Manca intèrfons adaptats per a persones amb discapacitat auditiva. 

 

Proposta 

Descripció 

Tot i haver avançat molt en temes d’accessibilitat, aquesta no és completa a totes  les 

xarxes de transport de manera global.  

Una de les eines utilitzada per al diagnòstic de l’accessibilitat a les xarxes de mobilitat 

és l’Agenda d’Accessibilitat pel Transport (2018) on s’analitza l’accessibilitat segons 

les etapes del transport. D’aquesta manera, s’analitza la traçabilitat dels 

desplaçaments segons la visió de l’usuari des que planifica el viatge fins que baixa del 

vehicle. 



 

En base a aquesta eina, es poden dividir les etapes del transport en 5 grans blocs: 

 La planificació del viatge 

 L’arribada a la parada/estació 

 La compra del títol de transport 

 L’espera a la parada/estació 

 L’accés i descens del vehicle 

En primer lloc, i pel que fa a la planificació del viatge, ja sigui de la seva totalitat o bé 

només d’una de les etapes, les webs/apps i les eines TIC hi són, però la barrera 

principal és la seva adaptació a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat, tant 

en disseny (inclòs el fet de dotar d’autonomia personal) com en contingut. 

També hi ha dificultats en l’orientació i el guiatge, així com una manca de possibilitat 

de personalització per a l’usuari de les pròpies eines. 

Quant a l’arribada a l’estació, el principal repte és aconseguir una transició accessible 

i homogènia entre la via pública i les instal·lacions, tant en termes d’accessibilitat física 

com informativa i de senyalització i/o guiatge. 

De vegades, el disseny deficient de la via pública pot ser el motiu que dona lloc a 

aquestes mancances en la uniformització de l’accessibilitat. 

Sobre la compra del títol, no existeix un servei integrat on-line per a l’adquisició de 

bitllets, i la diversitat de màquines expenedores de bitllets dificulta una accessibilitat 

universal en aquest aspecte. 

En relació amb l’espera a la parada, les mancances actuals en accessibilitat es poden 

trobar en la informació i senyalització, en l’accessibilitat de la pròpia parada, en 

l’accessibilitat de la parada als vehicles, i en la comunicació amb l’empresa operadora 

o amb el seu personal. 

Tanmateix, les diferents competències en la gestió i la diversitat d’entorns de les 

parades tampoc ajuden a assolir aquesta accessibilitat. 

Finalment, i amb referència a l’accés al vehicle, el trajecte a bord i el descens, la 

diversitat d’instal·lacions i de vehicles i el seu envelliment són els principals obstacles 

per garantir l’accessibilitat universal. 



Altres factors que hi influeixen són l’elevat nombre d’operadors que hi ha i l’existència 

de dificultats tècniques i/o econòmiques en fer front als problemes d’accessibilitat. 

L’Agenda també indica la necessitat de modificar l’actual sistema de plans 

d’accessibilitat del transport, que es descriuen a la fitxa EA0.9. 

Objectius 

L’adaptació de les eines de planificació i guiatge del viatge a tot tipus de discapacitat. 

L’accessibilitat de la transició entre la via pública i les estacions, de les pròpies 

parades, entre les parades i els vehicles, i a bord dels mateixos, així com 

l’homogeneïtzació d’aquesta accessibilitat. 

La universalització de la compra on-line de títols, i la unificació de l’accessibilitat a les 

màquines expenedores. 

Actuacions a dur a terme 

1. Desplegar l’Agenda d’Accessibilitat: 

 Adequació de la infraestructura física. No obstant, la planificació i execució 

de l’accessibilitat física de les infraestructures de transport públic és 

competència del Pla Director d’Infraestructures 2021-2030 (pdI). 

 Adequació dels serveis digitals, de comunicació i informació. 

 Formació. 

 Estratègia, governança i suport a la presa de decisions. 

2. Crear un grup de treball per impulsar els mecanismes de gestió de 

l’accessibilitat del transport proposats a l’Agenda d’Accessibilitat pel Transport. 

3. Crear un programa d’ajuts/suports a operadors de serveis urbans i interurbans 

per assolir els requeriments d’accessibilitat. 

4. Assegurar que la T-Mobilitat compleixi amb tots els requeriments 

d’accessibilitat. 

Bona pràctica 

Alguns operadors de transport han elaborat plànols tàctils (en Braille) adaptats a 

persones amb discapacitat visual parcial o total, per tal de fer més accessibles i 

inclusives les seves xarxes. 

Valors de seguiment 

Indicador Valor 2017 Valor Objectiu Tendència 

% parades d'autobús 
adaptades 

35% (*) A l’alça  

% estacions 
ferroviàries adaptades 

90% (*) A l’alça  

Núm. webs 
accessibles de serveis 
de mobilitat i transport 

de viatgers  

- A l’alça  



Hores de formació al 
personal 

- A l’alça  

Núm. de serveis de 
transport urbà 
accessibles 

- A l’alça  

Núm. de serveis de 
transport interurbà 

accessibles 
- A l’alça  

(*) Percentatge corresponent a la primera corona metropolitana de l’AMB. 



51 

 

L’accessibilitat en els nous serveis de mobilitat 

Existeixen 5 factors clau per analitzar l’accessibilitat dels serveis de mobilitat respecte 

les necessitats dels usuaris: 

 Infraestructures o instal·lacions fixes del transport 

 Material mòbil 

 Transició entre infraestructura i material mòbil 

 Gestió i prestació del servei 

 Sistemes d’informació 

Així doncs, els requeriments d’accessibilitat per als nous serveis de mobilitat que han 

anat apareixent en els darrers temps – transport públic a la demanda, vehicle compartit 

(cotxe, moto, bicicleta, VMP, etc.) i serveis VTC – s’han de definir a partir dels 5 factors 

clau descrits anteriorment. 

Bona part d’aquests nous serveis de mobilitat són millores i/o desenvolupaments dels 

serveis tradicionals i, per tant, per definició signifiquen una millora de l’accessibilitat al 

sistema de transport a nivell global. 

El cas més exemplificador són els serveis de transport públic a la demanda. Aquest 

tipus de servei són habitualment una oportunitat per aquelles persones que no poden 

accedir al transport públic convencional degut a problemes de mobilitat i a la llunyania 

respecte dels serveis existents. 

No obstant, el gran repte pendent és garantir l’accessibilitat en aquests nous serveis 

de mobilitat:  

 Accés al servei (informació, sol·licitud, etc.)  

 Vehicles accessibles a tots aquells sectors de la població amb discapacitat 

que siguin susceptibles d’esdevenir usuaris del servei.  

 Accessibilitat als vehicles des de la via pública sense limitar-se a punts de 

parada preestablerts com fins ara. 

A continuació es mostren alguns exemples de millora de l’accessibilitat en aquest tipus 

de nous serveis de mobilitat. 

Transport a la demanda: 

Transport a la demanda accessible de Durham Region Transit (Ontario, Canadà) 

 

 

Vehicle compartit: 
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Cotxes compartits accessibles a persones en cadira de rodes a Sydney (Austràlia) 

 

Bicicletes compartides dissenyades específicament per a persones en cadira de rodes, 

prova pilot a Portland (EUA) 
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Bones pràctiques 

En aquest apartat es mostren exemples de bones pràctiques en l’accessibilitat dels 

diferents modes de transport, quant a innovació, infraestructura, serveis, etc. 

S’analitzen els següents modes de transport: 

 Vianant 

 Bicicleta 

 Transport públic 

 Vehicle privat 

 Avió 

 Vaixell 

En qualsevol cas, l’accessibilitat s’entén com a accessibilitat universal, tenint en 

compte tots els diferents tipus de persones que podrien tenir problemes 

d’accessibilitat: 

 Persones amb mobilitat reduïda (persones en cadira de rodes, persones 

amb problemes de mobilitat: que necessiten ajuda per caminar, persones 

grans, etc.) 

 Persones amb discapacitat visual (cecs, persones amb discapacitat visual 

parcial) 

 Persones amb discapacitat auditiva (sords, persones amb discapacitat 

auditiva parcial) 

 Persones sordcegues 

 Persones amb problemes cognitius (persones amb discapacitat intel·lectual, 

persones amb trastorn mental) 

 Persones amb nens petits, equipatge pesat o voluminós, cotxets de nens, 

etc. 

 Altres 

El disseny hauria de ser un disseny per a tots o disseny universal per a aquesta 

accessibilitat universal. 
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Vianants 

Guals – existència de guals 

Públic objectiu: 

 Persones amb mobilitat reduïda 

 Persones amb discapacitat visual 

 Persones sordcegues 

 Persones amb nens petits, equipatge 
pesat o voluminós, cotxets de nens, etc. 

Exemple:  

Gual als EUA  

 

Encaminaments per dirigir les persones als passos de vianants, i botonadura per 

advertir del límit entre la vorera i la calçada, a Barcelona 

Públic objectiu: 

 Persones amb discapacitat visual 

 Persones sordcegues 

Exemple:  

Gual a Barcelona 

 

 

Creuaments – semàfors equipats amb senyals auditius (cecs) i vibrotàctils 

(sordcecs) 

Públic objectiu: 

 Persones amb discapacitat visual 

 Persones sordcegues 

Exemple:  

Polsador per activar el senyal auditiu en un 
semàfor 
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Altres – informació de la ciutat accessible (a persones amb discapacitat visual o 

sordcegues) 

Públic objectiu: 

 Persones amb discapacitat visual 

 Persones sordcegues 

Exemple:  

Mapa de la ciutat en relleu (tàctil) i en Braille 

 

 

Altres – ascensors/elevadors/escales mecàniques per salvar escales 

Públic objectiu: 

 Persones amb mobilitat reduïda 

 Persones amb nens petits, equipatge 
pesat o voluminós, cotxets de nens, etc. 

Exemple:  

Escales mecàniques al barri de Can Serra, a 
l’Hospitalet de Llobregat 
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Bicicleta 

 

Rampes per a bicicletes en escales (manuals o automàtiques) 

Públic objectiu: 

 Persones amb equipatge pesat i voluminós (amb bicicleta) 

Exemple:  

Ajuden a salvar escales bicicleta en ma 

  

 

Bicicletes per a persones amb problemes motors 

Públic objectiu: 

 Persones amb mobilitat reduïda 

Exemple:  

Bicicletes adaptades a diversos tipus de 
discapacitats motores que permeten un 
ciclisme inclusiu 

  

Bicicletes adaptables a cadires de rodes 

Públic objectiu: 

 Persones en cadira de rodes 

Exemple:  

Bicicleta adaptable a una cadira de rodes, a 
Varsseveld, Països Baixos 
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Transport públic 

 

Personal específic d’atenció a persones amb discapacitat 

Públic objectiu: 

 Persones amb mobilitat reduïda 

 Persones amb discapacitat visual 

 Persones sordcegues 

Exemple:  

Renfe Atendo (Espanya) 

 
 

 

Rampes/ascensors accessibles 

Públic objectiu: 

 Persones amb discapacitat visual 

 Persones amb discapacitat auditiva 

 Persones sordcegues 

Exemple:  

Indicació del número de plataforma en Braille 
a l’agafador, als ferrocarrils suïssos 

 

 

Encaminaments per a persones amb deficiències visuals 

Públic objectiu: 

 Persones amb discapacitat visual 

 Persones sordcegues 

Exemple:  

Guiatge, pantalles d’informació i ascensors, 
als ferrocarrils suïssos 
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Informació accessible (informació visual, informació auditiva, signes tàctils, lletres 

grans, en relleu i/o ben contrastades, colors contrastats; pictogrames de gran format, 

text, Braille) 

Públic objectiu: 

 Persones amb discapacitat visual 

 Persones amb discapacitat auditiva 

 Persones sordcegues 

Exemple:  

Mapa per a persones amb deficiència en la 
visió dels colors, amb lletres per identificar les 
línies i números per a les estacions (Metro de 
Tokyo) 

 

 

Distància entre l’andana/plataforma i el vehicle 

Públic objectiu: 

 Persones amb mobilitat reduïda 

 Persones amb discapacitat visual 

 Persones sordcegues 

 Persones amb nens petits, equipatge 
pesat o voluminós, cotxets de nens, etc.  

Exemple:  

Separació mínima entre l’andana i el tren a la 
línia 14 del metro de París 

 

 

 

Informació visual i auditiva 

Públic objectiu: 

 Persones amb discapacitat visual 

 Persones amb discapacitat auditiva 

 Persones sordcegues 

Exemple:  

Informació visual i auditiva de la propera 
parada al metro de París  
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Possibilitat de portar gossos pigall 

Públic objectiu: 

 Persones amb discapacitat visual 

 Persones sordcegues 

Exemple:  

Gos pigall a bord d’un autobús a Hampshire, 
Regne Unit 

 

 

Seients d’ús preferent per a persones amb mobilitat reduïda 

Públic objectiu: 

 Persones amb mobilitat reduïda 

 Persones amb discapacitat visual o 
sordcegues 

 Dones embarassades 

Exemple:  

Seients reservats a persones amb mobilitat 
reduïda, a Pennsylvania, EUA  

 

Espais reservats per a persones en cadira de rodes, amb cotxets de nens, 

bicicletes o esquís 

Públic objectiu: 

 Persones en cadira de rodes 

 Persones amb cotxets de nens, 
bicicletes, esquís, etc. 

Exemple:  

Espais reservats per a bicicletes (a l’estiu) i 
esquís (a l’hivern) en un tren de la línia R3 de 
Rodalies de Catalunya 
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Lavabos accessibles (espaiosos, amb agafadors...) 

Públic objectiu: 

 Persones amb mobilitat reduïda 

 Persones amb discapacitat visual 

 Persones amb discapacitat auditiva 

 Persones sordcegues 

Exemple:  

Lavabos accessibles en un tren, al Regne Unit 
 

 

Polsadors de sol·licitud de parada específic per a persones amb problemes 

d’accessibilitat (petició de rampa, etc.) 

Públic objectiu: 

 Persones en cadira de rodes 

Exemple:  

Polsadors de sol·licitud de rampa, a Seattle 

 

 

 

 

Avís lluminós de tancament de portes 

Públic objectiu: 

 Persones amb discapacitat auditiva 

 Persones sordcegues 

Exemple:  

Avís lluminós de tancament de portes al metro 
de Washington 

  



61 

 

Vehicle privat 

 

Vehicles accessibles i sistemes per a l'adaptació del vehicle que permeten a les 

persones amb mobilitat reduïda conduir amb les mateixes condicions que qualsevol 

altra persona 

Públic objectiu: 

 Persones amb mobilitat reduïda 

Exemple:  

Vehicle Kenguru per a persones en cadira de 
rodes 

 

 

 

Places d’aparcament reservades a persones amb discapacitats 

Públic objectiu: 

 Persones amb mobilitat reduïda 

Exemple:  

Plaça d’aparcament reservada a una persona 
amb discapacitat a Tomaszów Mazowiecki, 
Polònia 

  

 

Reserva d’espai per a la sortida de persones discapacitades dels vehicles 

Públic objectiu: 

 Persones amb mobilitat reduïda 

Exemple:  

Senyalització en 3D de reserva d’espai per a 
la sortida de persones discapacitades dels 
vehicles a Speedway, a l’estat d’Indiana, EUA 
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Avió 

 

Assistència a persones amb problemes d’accessibilitat als aeroports 

Públic objectiu: 

 Persones amb mobilitat reduïda 

Exemple:  

Vehicle per facilitar el desplaçament a 
persones amb mobilitat reduïda a l’aeroport de 
Comiso, Itàlia 

 
 

 

Disponibilitat de rampes i/o elevadors per accedir a l’avió 

Públic objectiu: 

 Persones amb mobilitat reduïda 

Exemple:  

Elevador per accedir a l’avió a l’aeroport 
d’Amsterdam-Schiphol 

 

 

 

Seients amb reposabraços plegables situats als passadissos 

Públic objectiu: 

 Persones amb mobilitat reduïda 

Exemple:  

Reposabraços plegable en un avió de Japan 
Airlines 
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Instruccions de seguretat accessibles (text en lletra gran i Braille i elements de 

seguretat per tocar) 

Públic objectiu: 

 Persones amb discapacitat visual 

 Persones amb discapacitat auditiva 

 Persones sordcegues 

Exemple:  

Instruccions de seguretat amb text en lletra 
gran i Braille en un avió d’American Airlines 

 

 

 

Lavabos accessibles 

Públic objectiu: 

 Persones amb mobilitat reduïda 

Exemple:  

Lavabo adaptat en un avió Boeing 787 
d’American Airlines 

 

 

 

Vaixell 

Rampes per accedir al vaixell 

Públic objectiu: 

 Persones amb mobilitat reduïda 

 Persones amb nens petits, equipatge 
pesat o voluminós, cotxets de nens, etc. 

Exemple:  

Rampa per accedir a un ferry, a Sydney, 
Austràlia  

 


