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Resum 
 
Un gran nombre de ciutats d’arreu del món disposen de sistemes ferroviaris 
metropolitans, coneguts popularment en molts indrets com a metro, que permeten 
transportar en general una gran quantitat de gent de forma més sostenible i 
eficient que amb el transport individual. 
 
Ara bé aquests sistemes són molt variats ja que presenten una gran diversitat de 
característiques tècniques i de prestacions de servei. La denominació dels diferents 
sistemes és molt confosa i sovint sistemes amb característiques ben diferents 
s’anomenen de la mateixa forma, alguns cops perquè la frontera entre els diferents 
modes no és molt clara i altres perquè es vol associar aquell mode a un transport 
ràpid, freqüent i que permeti transportar grans quantitats de gent, i aquestes tres 
qualitats per a molta gent estan associades a la paraula “metro”. 
 
Diversos autors han realitzat estudis per tal d’intentar d’elaborar una classificació 
dels diferents sistemes. Tots ells ho fan a partir de característiques que defineixen 
els diferents modes, però ni tots els autors utilitzen els mateixos paràmetres ni en 
cas d’utilitzar-los arriben a establir les mateixes fronteres. 
 
Els diferents modes a estudiar són el metro lleuger, el metro pesat, els sistemes 
automatitzats lleugers, els ferrocarrils de rodalies i altres sistemes, en aquest últim 
grup s’hi encabeixen diversos modes, més o menys singulars, on s’hi inclouen 
funiculars, trens penjants, monorails... 
 
D’aquests diferents sistemes gairebé tothom té una idea preconcebuda, molta gent 
associa un mode amb un nom determinat; aquesta denominació no es comú per a 
tothom, això es deu a varies raons, per exemple depèn de la ciutat on es visqui, 
perquè d’una banda un sistema pot jugar diferents papers en funció de la ciutat on 
es trobi situat, o d’altra banda perquè a una conurbació urbana poden conviure un 
gran nombre de sistemes i per tant se’ls hagi de distingir amb diferents noms, cosa 
que no cal fer en ciutats on només hi hagi un únic tipus de servei ferroviari. 
 
La recerca dels paràmetres per a realitzar les definicions dels diferents sistemes, 
s’ha fet d’un gran nombre de modes ubicats en ciutats amb característiques 
urbanes, de tamany, demogràfiques, econòmiques i socials ben diferents. 
 
S’han triat uns paràmetres que s’han considerat suficients per a poder definir 
cadascun dels sistemes en estudi. Respecte els estudis de referència s’han 
desestimat alguns paràmetres i en canvi s’han incorporat d’altres. 
 
A partir dels paràmetres triats s’han obtingut uns valors que han permès realitzar 
una classificació dels diferents sistemes. Els resultats obtinguts mostren gran 
variabilitat en alguns paràmetres i en alguns  sistemes el que demostra que la 
distinció entre els diferents sistemes no és tan senzilla, i que per tant és molt 
normal que especialment els usuaris, persones que en principi no són expertes en 
la matèria, facin servir noms erronis en molts casos. 
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Abstract 
 
A lot of cities in the world have many metropolitan railway systems; in many 
different places people call them “metro”they are called , these systems generally 
let to carry lots of people more efficient and enviromently better than individual 
transport. 
 
These systems are very differents, because they have many different technical 
characteristics and service features. Name of different systems is confused and 
sometimes very different systems have the same name, often because frontier 
between different systems isn’t very clear and sometimes because the operator 
firm wants that people know its system as a fast, frequent and mass transport, and 
these three characteristics are associated with “word” metro 
 
Different authors have made many studies to try to make a systems classification. 
All of them have chosen different systems characteristics, but not all of them use 
the same parameters, and if they use the same parameters, they don’t get to 
determine the same frontiers. 
 
Different systems to study are the following, light rail, underground or subway, 
automated light system, suburban railways and other systems, this last group have 
a lot of different systems as funiculars, monorails... 
 
All the people have a previous idea of these systems, and they call these systems 
with a name, this name is not the same for everybody. There are many reasons, 
sometimes because a system in a city can have a function; and in other city it can 
have another function; there is another possible reason, a city can have a lot of 
different systems, and then people call them with different names, and in a city 
with only one system people don’t have to use different names because they only 
have one railway system.  
 
Research have been taken place in many different cities, they are located in 
different countries, and they have very different size, economic characteristics... 
 
I have chosen some parameters, they are enough to define each system. Some of 
the parameters are the same in the reference studies, bu there are new parameters 
in this study and there aren’t some parameters from reference studies. 
 
I have get values of these parameters, and they let to classify different systems. 
Outcoms show variability in some parameters and systems, this variability shows 
that the diference between these systems is not easy to make, specially for 
travellers, who are not experts on urban transport. 
 


