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1. Introducció: 
 
Després de dècades d’un veritable boom demogràfic, la població s’està concentrant 
als voltants dels centres urbans, un exemple d’això és que actualment un 80 % 
dels europeus viuen en una aglomeració urbana. A partir d’aquestes dades es veu 
com el transport col·lectiu ha d’ésser una eina d’ajuda per a la mobilitat sostenible 
d’aquesta gran quantitat de gent, ja que sinó les ciutats poden veure’s amenaçades 
per la congestió i per la pol·lució atmosfèrica i sonora. Aquests esdevindran els 
efectes indesitjables del creixement de les àrees metropolitanes i que alhora 
representaran una amenaça pel seu futur desenvolupament. 
 
Durant aquests anys ha proliferat la implantació de modes de transport públic com 
els trens de rodalies, els metros i tramvies moderns, que ajuden en la millora de la 
mobilitat sostenible en les grans urbs de tot el món i que alhora també ajuden a 
forjar la identitat de cada ciutat on s’implanten.  
 
Es destaca el fet que la implantació d’un o altre sistema de transport pot ajudar a 
forjar la identitat d’una ciutat ja que alhora d’instaurar un sistema de transport o un 
altre, no només els factors econòmics de la inversió que s’ha de realitzar o la 
capacitat de transport de cada un dels diferents possibles modes són determinants 
per a triar una opció o una altra, ja que actualment moltes administracions trien un 
mode o un altre tenint en compte també altres factors, com són la possibilitat de 
realitzar una operació urbanística a la zona per on ha de transcorre la 
infrastructura, o bé que aquella infrastructura es converteixi en un símbol d’una 
ciutat moderna i amable i que això pugui atraure turistes o l’organització de grans 
esdeveniments internacionals. 
 
Però l’elecció final d’un sistema o un altre, pot veure’s també condicionada per 
altres factors que poden ésser del tot decisius ja que aquests poden condicionar 
molt el tipus de transport a implantar; aquests poden ser motius topogràfics, 
climàtics o be per impediments físics com són l’espai. 
 
 
Tramvia, metro, tren... La ciutat decideix, els ciutadans trien 
 
El transport urbà no només ha d’ésser present a les nostres ciutats sinó que ha de 
seduir els possibles usuaris i convèncer aquests que deixin els seus vehicles a casa i 
participin d’una mobilitat més sostenible. 
 
L’objectiu és convertir els usuaris ocasionals en usuaris habituals, per això és 
necessari oferir unes condicions de transport que facin atractiu el trajecte en 
termes d’espai, comoditat i fiabilitat, entre d’altres. 
 
Qualsevol administració o entitat que vulgui invertir en la construcció d’una 
infrastructura d’aquest tipus, s’ha de plantejar una sèrie de qüestions, les respostes 
de les quals donaran idea del tipus de transport més adient per a la necessitat de 
mobilitat plantejada. 
 
La distància del viatge dels ciutadans que són possibles usuaris, la velocitat a la que 
es voldrà que circulin els combois per fer competitiu el mode de transport respecte 
altres modes, la capacitat de transport d’aquest, les condicions de confort i 
seguretat que es vol que tinguin els viatgers, l’accessibilitat de la infrastructura.... 
Tramvia, metro, tren....seran les opcions a considerar. 
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Metro Lleuger: 
 
El segle passat els tramvies formaven part del paisatge d’un gran nombre de ciutats 
principalment europees, però progressivament van anar desapareixent, tan sols 
algunes ciutats del centre d’Europa els van conservar.  
 
Però aproximadament fa uns 20 anys van ressorgir amb força en un gran nombre 
de ciutats europees , el perquè? Disseny i tecnologia són dos factors que expliquen 
aquest entusiasme en la reintroducció del metro lleuger a les nostres ciutats, 
aquest nou tramvia, o metro lleuger com ara se’l denomina, té certes diferències 
amb els seus antecessors. 
 
Més proper i silenciós que l’autobús; obert a l’exterior, tot i que en algunes ciutats 
funciona parcialment soterrat en alguns trams, i de més fàcil accés que el metro, és 
un excel·lent mitjà per a revitalitzar i desembussar el centre de les ciutats, tot i que 
actualment en moltes grans ciutats el tramvia s’està instal·lant en zones 
perifèriques. 
 

 
 

Figura 1.1: Fotografia d’un comboi del metro lleuger de Lió (França) 
 
I en aquestes zones és on pot jugar més d’un paper, d’una banda pot unir zones no 
molt cèntriques però amb una gran demanda de viatges que els autobusos no 
resolen amb eficiència i en que la implantació d’un servei de metro no està 
justificada pel seu elevat cost, d’altra banda també pot servir de transport 
complementari, ja que fa de línia alimentadora d’altres modes de major capacitat 
com el metro convencional o el ferrocarril i finalment pot jugar un paper estètic, ja 
que sovint la implantació d’aquest mode de transport va acompanyada d’una 
reforma urbanística de la zona per on circula, ja que en la major parts dels casos 
els metros lleugers o tramvies moderns circulen per l’exterior en gran part del seu 
recorregut, tal i com s’ha comentat anteriorment. 
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Vehicle automatitzat lleuger (VAL) 
 
Aquest tipus de transport aporta solucions intermèdies, pel que fa referència a 
termes de capacitat, a les que podria aportar un a metro lleuger i a les d’un metro 
convencional. Fa poc més de 20 anys que va fer la seva aparició a la ciutat francesa 
de Lille, i des d’aleshores s’ha implantat en un nombre ciutats no gaire extens. 
 
Es caracteritza per una component tecnològica molt important i per una integració 
en el paisatge tan o més difícil que la del metro convencional. 
 
El fet que el transport guiat automàtic no s’hagi estès per les ciutats del món d’una 
forma molt important és perquè es queda a mig camí del que ofereixen les seus 
competidors, d’una banda no ajuda a la transformació urbanística tal i com ho fa el 
metro lleuger i que és un dels motius del gran èxit que està tenint arreu, i d’altra 
banda no ofereix unes capacitats com les del metro convencional però si que s’hi 
aproxima bastant en termes d’inversió inicial per tal d’implantar el sistema. 
 

 
 

Figura 1.2: Fotografia d’una estació del Val de Toulouse(França) 
 
 
Metro Pesat 
 
Els metros aporten una solució radical contra els embussos que es produeixen a les 
nostres ciutats. Imbatibles pel que fa a termes de capacitat de transport i en temps 
de viatge, tot i que aquesta segona característica no és tan clara ja que depèn de la 
distància de viatge, on diversos estudis demostren que per a distàncies al voltant 
dels 4 quilòmetres altres modes de transport són més ràpids ja que el temps de 
viatge no tan sols depèn de la velocitat del mitjà de transport sinó que també 
depèn del temps d’accés a la parada, o del temps d’entrada al sistema. 
 
Ara bé ofereix un conjunt de prestacions que cap altre sistema ofereix com són la 
capacitat de transport, la possibilitat d’intervals de pas molt petits mantenint la 
regularitat en el servei d’una forma adequada i altes velocitats comercials, entre 
d’altres. 
 
Durant els darrers anys la tecnologia ha evolucionat molt i això ha fet millorar les 
condicions de seguretat d’aquest mitjà de transport, i aquestes alhora han 
repercutit en la millora del servei que aquest mode ofereix, algunes de les 
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característiques que s’han millorat són; l’interval de pas, que s’ha pogut reduir fins 
a valors molt atractius per als usuaris que així minimitzen el temps d’espera dels 
combois; o altres com és la velocitat comercial del sistema, el que permet escurçar 
el temps de viatge dels passatgers. 
 

 
 

Figura 1.3: Fotografia d’un comboi del metro pesat de Nova York (Estats Units) 
 
 
El pas més evolucionat en aquest mode transport és l’automatització total del 
vehicle, que ara mica en mica s’està implantant en algunes xarxes d’arreu del món; 
encara que aquest fet desperta recels en alguns usuaris ja que el vehicle funciona 
sense conductor sota les ordres d’un ordinador central que controla els moviments 
de tots els combois de la línia. 
 
 
 
Trens de rodalies o servei suburbans. 
 
L’important concentració d’habitants que s’està produint a les àrees metropolitanes, 
i la necessitat de moure’s d’un lloc a l’altre dins d’aquests grans espais urbans fa 
que els serveis ferroviaris suburbans o de rodalies juguin un paper molt important. 
 
Aquests vehicles han d’ésser capaços de suportar grans demandes així com també 
han de complir les condicions de fiabilitat, confort i seguretat que els passatgers 
esperen obtenir en utilitzar aquest servei. 
 
Aquests serveis es caracteritzen per tenir velocitats comercials majors que les del 
metro convencional ja que la distància entre parades també és major perquè 
aquestes acostumen a estar en diferents nuclis urbans, ara bé també poden 
disposar de més d’una estació dins el mateix nucli urbà aleshores la distància entre 
parades pot continuar essent major que la del metro purament urbà o bé una 
distància entre parades bastant similar depenent del paper que jugui la xarxa dins 
el context urbà. 
 
Molts dels serveis suburbans aprofiten la infrastructura del ferrocarril regional, de 
llarga distància o de mercaderies, això condiciona les característiques de 
l’explotació d’aquest tipus de servei, ja que en aquests casos no funcionen de forma 
totalment independent, ja que comparteixen la infrastructura. 
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Figura 1.4: Fotografia d’un comboi del servei suburbà RER de París (França) 
 
 
Inicialment molts d’aquests serveis es prestaven amb material rodant convencional, 
és a dir l’utilitzat per a línies regionals o similars, però en els últims anys els trens 
que ofereixen servei a les línies suburbanes o de rodalies han aproximat les seves 
característiques a les del metro convencional, alguns dels canvis que es poden 
destacar són un major espai per a viatgers que realitzen el trajectes drets o la 
disposició d’un nombre major de portes que faciliten l’entrada i sortida de 
passatgers, el que fa disminuir el temps de les parades. 
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Altres 
 
Un gran nombre de sistemes més o menys peculiars donen servei en diferents urbs 
del món per tal de resoldre’ls-hi les seves necessitats en l’àmbit de la mobilitat; en 
aquest grup es troben cremalleres, funiculars, que salven importants desnivells; 
sistemes aeris o monorails entre molts altres. 
 
Aquests modes generalment serveixen com a complement d’altres modes de 
transport o bé per a solucionar l’accés a un determinat punt d’especial interès, tot i 
que en alguns casos també es converteixen en més que un complement, essent la 
peça clau del sistema de transport per una ciutat, com en el cas de Haifa a Israel i 
el seu funicular, que connecta la zona residencial de la muntanya del Carmel amb la 
zona terciària del port, o el tren penjat de Wuppertal a Alemanya, que es configura 
com a eix vertebrador del transport públic d’aquesta ciutat del land de Renania del 
Nord-Westfalia. 
 

 
 

Figura 1.5: Fotografia d’una unitat de monorail a Kansai (Japó) 
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2. Objecte de l’estudi 
 
Un cop presentats els possibles sistemes de transports ferroviaris que es poden 
trobar a les ciutats, a la pràctica no és tan fàcil de poder-los distingir.  
 
Per començar moltes empreses que operen aquests serveis usen noms erronis per 
a nomenar el producte de transport que estan oferint, algunes vegades ho fan per 
motius comercials i altres cops perquè la frontera entre els diferents medis no és 
fàcil de situar. 
 
Un exemple d’aquesta situació és la que es dona a la ciutat de València, on segons 
l’operador dels diferents sistemes ferroviaris, que és Ferrocarrils de la Generalitat 
Valenciana, l’àrea metropolitana de la ciutat del Túria disposa d’una xarxa de 4 
línies de metro. 
 
Però en realitat d’aquestes 4 línies de metro, cal distingir que una d’elles és una 
línia de metro lleuger o tramvia modern, que circula de forma segregada respecte 
la resta del trànsit rodat però que no disposa de prioritat semafórica a les cruïlles, 
amb la conseqüent disminució de la velocitat comercial que podria oferir i que per 
tant fa allunyar les prestacions d’aquest servei encara més de les que serien les 
d’un metro convencional, per enumerar tan sols una característica diferent. 
 
Les tres restants línies, per on circulen vehicles ferroviaris pesats, tenen alguns 
trams soterrats i d’altres que són a l’aire lliure, aquest fet no seria determinant per 
a dir que és un metro o que no ho és, ja que el concepte de metro i circular per un 
túnel no van necessàriament lligats.  
 
El que si que és important destacar i que permet diferenciar unes zones de la xarxa 
respecte d’altres són els diferents intervals de passos entre trens que es donen a 
les diferents estacions, així com també la distància entre parades, havent parades 
que es troben molt properes unes de les altres, típica distribució en zones purament 
urbanes de les ciutats europees, mentre que n’hi ha d’altres que es troben 
separades distàncies molt més grans ja que es troben situades en diferents nuclis 
urbans, per tan apropant-se a les característiques d’un servei de ferrocarril de 
rodalies. 
 
Així doncs es veu que amb una mateixa denominació, la de “metro”, en una àrea 
metropolitana no gaire gran i operats per la mateixa companyia, hi conviuen 
diferents modes de transport que ofereixen serveis molt diferents, ja que alguns 
dels paràmetres que caracteritzen els diversos modes de transport són molt 
dispars. Alguns d’aquests paràmetres són la velocitat comercial, la capacitat de 
transport de viatgers per sentit i hora, l’interval de pas entre combois, la distància 
mitja entre estacions....  
 
L’objectiu per tant de l’estudi és intentar establir una frontera entre els diferents 
modes i que permeti així diferenciar-los un dels altres. 
 
Per tal de realitzar aquesta diferenciació el que es farà és intentar triar una sèrie de 
paràmetres, que són els que caracteritzen els diferents sistemes, i intentar veure 
les diferències entre els diversos modes a partir dels valors que defineixen els 
paràmetres, sempre que això sigui possible. 
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3. Classificacions preexistents 
 
Però abans de veure les diferències entre el ventall de sistemes ferroviaris 
metropolitans, cal destacar que aquests comparteixen una sèrie de característiques 
que els diferencien de la resta de sistemes ferroviaris (trens regionals, llarg 
recorregut, alta velocitat...) i que cal enumerar encara que siguin evidents.  
 
Són els següents: 
 

• Ofereixen el seu servei en zones de densitat de població mitja-alta 
• Distància entre parades petita (això és relatiu en el cas dels ferrocarrils de 

rodalies) 
• Material mòbil capaç de realitzar importants acceleracions i deceleracions 
• Important control de la seguretat, ja que circulen en intervals de temps i 

d’espai molt petits. 
 
 
Aquest 4 factors, que distingeixen els sistemes ferroviaris metropolitans de la resta 
de serveis ferroviaris, alhora poden ser alguns dels paràmetres que serveixen per a 
distingir uns sistemes ferroviaris urbans d’altres, però aquests no són els únics; i és 
que l’elecció d’aquests paràmetres per tal de poder realitzar la classificació, no és 
senzilla, ja que varia en funció dels diferents autors consultats, que identifiquen uns 
paràmetres o uns altres per tal de caracteritzar-los, i fins i tot en el cas de coincidir 
en els paràmetres triats la frontera que estableixen entre els diferents modes varia 
en molts casos. 
 
El punt de partida d’aquest estudi són els dos modes de transport col·lectiu urbà 
que es troben en els extrems oposats. En un d’ells es situaria l’autobús, que queda 
fora de l’àmbit de recerca d’aquest treball en no tractar-se d’un sistema ferroviari; i 
en l’altre extrem es troba el ferrocarril de rodalies. 
 
Entre aquests dos sistemes apareixen un ventall de modes de transport com el 
metro lleuger i el metro pesat entre d’altres. Aquests sistemes comparteixen 
algunes característiques, i això fa que la frontera entre uns modes i altres no quedi 
gaire clara. 
 
Alguns autors i institucions han intentat realitzar ja amb anterioritat una 
classificació dels diferents serveis urbans ferroviaris. Per tal de realitzar la 
classificació, objecte d’aquest estudi, s’han consultat diversos articles i llibres 
realitzats per diferents fonts, i que a continuació es presenten. 
 
En primer lloc, destacar la classificació realitzada pels autors Manuel Melis Maynar i 
Francisco Javier González Fernández en el seu llibre “Ferrocarriles Metropolitanos”; 
aquests dos experts classifiquen els sistemes a partir de dos paràmetres com són la 
distància entre estacions i la capacitat de transport (passatgers per hora i sentit). 
 
A la classificació realitzada entre els diferents sistemes a partir dels dos paràmetres 
triats pels autors, té lloc el que s’ha comentat amb anterioritat; destacar que hi ha 
valors d’alguns d’aquests dos paràmetres que podrien pertànyer a dos o més 
sistemes alhora, tal i com es veu a la taula 3.1 que s’adjunta i que ha estat 
elaborada pels autors abans esmentats a partir de diferents catàlegs, articles 
tècnics i definicions particulars d’algunes administracions. 
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 Capacitat Distància entre 
estacions 

Tramvia 4.000/15.000 250/1.200 
Metro Lleuger 6.000/40.000 350/1.500 
Metro Pesat 20.000/80.000 500/2.000 

Ferrocarril Rodalies 15.000/45.000 1.200/10.000 
 

Taula 3.1: Taula comparativa de la capacitat de transport de passatgers i de la distància 
entre estacions dels diferents modes de transport ferroviaris 

Font: Melis i González (2002) 
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Figura 3.1: Rang de valors de la capacitat de transport de passatgers dels diferents modes 

de transport ferroviaris 
Font: Melis i González (2002) 
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Figura 3.2: Rang de valors de la capacitat de transport de passatgers dels diferents modes 

de transport ferroviaris 
Font: Melis i González (2002) 

 
 
 
Així doncs hi ha paràmetres que presenten valors que poden correspondre a més 
d’un sistema alhora, el que mostra que a partir d’aquests dos únics paràmetres 
seria difíc il realitzar una classificació. 
 
Un altre estudi consultat és el realitzat per la consultora de transports alemanya, 
amb seu a Dusseldorf,  RHEIN CONSULT, en aquest estudi s’intenta realitzar, tan 
sols, la distinció entre el metro lleuger i el metro pesat i a més únicament a partir 
d’un paràmetre, com és el de la capacitat de transport de passatgers per hora i 
sentit. Els resultats als que van arribar es mostren a la figura 3.3 que a continuació 
s’adjunta. 
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Figura 3.3: Gràfica comparativa de la capacitat dels diferents modes de transport metropolità 

ferroviari 
Font: Rhein Consult (1999) 

 
En aquest cas, aquests experts ubiquen la frontera entre el metro lleuger i el metro 
pesat en un valor no gaire concret al voltant dels 35.000 passatgers per hora i 
sentit. Però si es consulten els valors obtinguts de la tasca de recerca pel que fa 
aquest paràmetre, es trobarien sistemes que per capacitat no entrarien dins els 
barems que proposa Rhein Consult, demostrant per tant que tan sols amb aquest 
paràmetre no pot aconseguir-se una classificació dels diferents sistemes, però ni 
tan sols de dos. 
 
Amb els primers experts consultats també hi coincideixen els tècnics del Ministeri 
d’Obres Públiques autors del llibre “Metro Ligero. Nuevos Tramvías en la Ciudad” en 
el qual realitzen una classificació dels diferents modes en tres tipus diferents, els 
modes de capacitat intermitja , el metro convencional i el ferrocarril de rodalies, a 
partir de dos variables com són la capacitat de transport de viatgers per sentit i 
hora i la distància mitja entre estacions, tal i com ho fan els autors Melis i González 
(2002) però establint unes fronteres una mica diferents, tal i com es mostra en les 
figures 3.4 i 3.5. 
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Figura 3.4: Gràfica comparativa de la distància mitja entre estacions dels diferents modes de 

transport metropolità ferroviari 
Font: Ministeri d’Obres Públiques 
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Figura 3.5: Taula comparativa de la capacitat dels diferents modes de transport metropolità 

ferroviari 
Font: Ministeri d’Obres Públiques 

 
Els tècnics del Ministeri d’Obres Públiques que van elaborar aquestes taules tot i 
establir fronteres diferents respecte les dels primers autors consultats, tampoc 
aconsegueixen que amb aquests dos únics valors puguin classificar-se els diferents 
sistemes ja que continuen havent-hi valors que poden correspondre a més d’un 
mode simultàniament. 
 
Així doncs es veu que un o dos paràmetres són pocs per tal de poder classificar els 
diferents mitjans de transport, d’aquí que Melis i González (2002) hagin realitzat 
una classificació dels diferents sistemes ferroviaris urbans a partir d’un major 
nombre de paràmetres que a continuació s’enumeren: 
 

• Longitud de cada unitat. 
• Seients per cotxe. 
• Passatgers per tren. 
• Percentatge d’infrastructura independent. 
• Control del vehicle. 
• Control dels bitllets. 
• Presa de corrent. 
• Velocitat màxima. 
• Regularitat. 
• Distància mitja entre estacions. 
• Capacitat per sentit i hora 

 
Aquests autors pretenen fer una classificació de diferents modes a partir d’aquesta 
sèrie de característiques, establint unes fronteres més o menys concretes per a 
cadascuns dels modes de transport i dels diferents paràmetres que poden 
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caracteritzar-los. La classificació a la que arriben Melis i Gonzàlez es mostra a la 
taula 3.2, on els dos autors distingeixen bàsicament entre metro lleuger i metro 
pesat. 
 
 Metro lleuger Metro pesat 

Longitud de cada unitat. (m) 25-45 32-150 
Seients per cotxe.  25-80 32-84 
Passatgers per tren. 110-250 140-280 
Percentatge d’infrastructura independent. 40-90 100 
Control del vehicle. Manual/Senyals ATC Senyals/ATC 
Control dels bitllets (Peatges) Al vehicle o estació  Estació 
Presa de corrent. Aèria Aèria/3r carril 
Velocitat màxima. (Km/h) 60-90 70-110 
Regularitat. Alta Molt alta  
Distància mitja entre estacions. (m) 350-1500 500-2.000 
Capacitat per sentit i hora 6.000-4.000 20.000-80.000 

 
Taula 3.2: Valors dels diferents paràmetres que permeten diferenciar entre 

 metro lleuger i metro pesat. 
Font: Melis i González (2002) 

 
 
Per la seva banda els tècnics del Ministeri d’Obres Públiques espanyol també van 
elaborar una classificació dels diferents sistemes amb un major nombre de 
paràmetres, tal com van fer els autors anteriorment esmentats. Alguns d’aquest 
paràmetres coincideixen amb els triats per Melis i González, però n’hi ha d’altres 
que no, i són els següents: 
 

• Disseny de l’estació. 
• Velocitat comercial. 
• Freqüència màxima. 
• Àrea coberta. 
• Longitud mitja dels viatges. 
• Interrelació amb altres modes. 
• Composició mínima i màxima de la unitat. 

 
Així doncs els tècnics del Ministeri d’Obres Públiques arriben a definir una sèrie de 
valors pels diferents paràmetres, per a tres sistemes diferents, metro lleuger, 
transport guiat automatitzat i metro convencional. Els resultats es mostren a la 
taula 3.10, que a continuació s’adjunten. 
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 Metro lleuger Transport guiat 
automatitzat 

Metro Convencional 

Composició mínima i 
màxima de la unitat 

1-4 1-4 1-10 

Longitud de cada 
unitat 

14-30 12-30 15-23 

Seients per cotxe 25-80 20-50 32-84 
Passatgers per cotxe 110-250 60-150 140-280 

% Infrastructura 
independent 

40-90 100 100 

Control del vehicle Manual Senyals Senyals 
Control dels bitllets Vehicle o estació Estació Estació 

Presa de corrent Aèria 3r carril Aèria/3r carril 

Disseny estació 
Alçada andana baixa 

Cap control accés 
usuaris  

Alçada andana alta  
Control total accés 

usuaris  

Alçada andana alta  
Control total accés 

usuaris  
Velocitat màxima 60-100 50-90 80-100 
Velocitat comercial 20-40 20-40 25-60 
Freqüència màxima 40-90 40-90 20-40 

Capacitat per sentit i 
hora 

6.000-20.000 6.000-20.000 10.000-40.000 

Regularitat Alta Molt alta  Molt alta  

Àrea coberta Bona cobertura del 
centre  

Predominantment 
radial 

Predominantment 
radial 

Distància mitja entre 
estacions 

350-800 400-1.000 500-2.000 

Longitud mitja del 
viatge Mitja a llarga Mitja a llarga Mitja a llarga 

Interrelació amb 
altres modes 

Alimentat per 
autobusos 

Alimentat per 
autobusos 

Alimentat per 
autobusos o sistemes 

 
Taula 3.3: Valors dels diferents paràmetres que permeten diferenciar entre 

metro lleuger i metro pesat. 
Font: Ministeri d’Obres Públiques (1994) 

 
 
A part d’aquestes dues primeres classificacions exposades, també es pot destacar 
una tercera classificació, la realitzada per Rafael Izquierdo al seu llibre, 
“Transportes, Un Enfoque Integral” (1994).  
 
En aquest cas l’autor també tria una sèrie de paràmetres per a classificar els 
diferents sistemes tot i que amb un enfocament una mica diferent respecte els 
altres autors. 
 
En aquest cas , els sistemes són classificats des de dos punts de vista; per una 
banda des del punt de vista de l’oferta i d’una altra banda des del punt de vista de 
la demanda.  
 
A continuació es defineixen els paràmetres que intervenen en aquestes dues 
classificacions: 
 
ü Oferta 

 
Des del punt de l’oferta són dos els elements que permeten diferenciar entre els 
sistemes de transport urbà: la tecnologia i la infrastructura emprada, d’aquesta 
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forma qualsevol sistema de transport públic quedarà definit per aquestes dues 
variables, com es veu en la classificació que a continuació es presenta es veurà que 
el tipus d’infrastructura és un element més determinant, en la definició d’un 
sistema de transport públic, que la pròpia tecnologia. 
 
Si es classifica segons la infrastructura, primer de tot caldrà saber que s’entén 
com infrastructura; aquesta en un sistema de transport públic és la franja del 
terreny que es necessita per a operar. I en funció del grau de segregació respecte 
altres tràfics, les diferents infrastructures es troben dins de tres categories i que 
són les següents: 
 

• Categoria 1: La infrastructura esta absolutament controlada i és inaccessible 
a cap altre tipus de vehicle o persona. 

• Categoria 2: La infrastructura disposa d’algun tipus de separació amb la 
resta de trànsit, però pot ésser creuada per vianants o per altres tipus de 
vehicles. 

• Categoria 3: La infrastructura és el propi carrer, si bé és cert que és possible 
l’existència de carrils reservats, fent servir per això la senyalització 
corresponent. 

 
A partir doncs d’aquestes tres categories es pot realitzar una primera classificació 
de tots els modes de transport, tot i que en aquest estudi només interessen els 
servei ferroviaris de tipus metropolità (que estan destacats en negreta en la 
següent taula): 
 

 
 

CLASSIFICACIÓ DE SISTEMES DE TRANSPORT PÚBLIC EN FUNCIÓ DE LA SEVA 
INFRASTRUCTURA I CERTS ASPECTES DE LA TECNOLOGIA 

Tecnologia/ 
infrastructura 

Conducció manual a 
la carretera 

Guiat o 
parcialment 
guiat sobre 
pneumàtics 

Sobre Carrils Especials 

Categoria 1 Autobús amb 
plataforma reservada 

Monorail 
sobre 

pneumàtics 

Metro 
Ffcc lleuger ràpid 
Ffcc metropolità 

Funicular 
Tramvia 

aeri 
... 

Categoria 2 Autobús semiràpid  Bimodals Ferrocarril lleuger  
Categoria 3 Autobús regular, 

exprés... 
Troleibús Tramvia Ferris, 

Helicòpters..
. 

 
Taula 3.4: Classificació de sistemes de transport públic en funció de la seva infrastructura i 

de certs aspectes de la tecnologia. 
Font: Izquierdo, R. (1994) 

 
Si es classifiquen segons la tecnologia, s’ha de comentar que aquest terme fa 
referència a les característiques tècniques i mecàniques dels vehicles i de les seves 
infrastructures. En tot  l’àmbit tecnològic pot suposar-se que es consideren quatre 
variables com les més importants: 
 

• Rodadura: Entenent per això el sistema de contacte entre el vehicle i la 
infrastructura. Els dos sistemes més populars són els pneumàtics i les rodes 
metàl·liques, tot i que a l’actualitat s’han desenvolupat altres sistemes més 
evolucionats tecnològicament tot i que no estan molt estesos arreu del món. 
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• Guiatge: Els sistemes de guiat fan referència a l’estabilitat lateral. Els 
sistemes sobre rails gràcies a les formes còniques de les rodes combinen la 
rodadura amb l’estabilitat lateral. Els sistemes sobre pneumàtics be poden 
utilitzar l’adherència entre els pneumàtics i el terra, o be poden portar un 
sistema suplementari específic pel guiatge. 

• Propulsió: Dins els aspectes que concerneixen a la propulsió cal distingir dos 
aspectes. D’una banda les característiques de la unitat motora, bàsicament 
amb motors de combustió, autobusos i certs ferrocarrils, i per altra banda el 
mode de tracció que pot ser per fricció, per adhesió, magnètic, mitjançant 
cables, etc. 

• Control: Les característiques de control fan referència al mode de regulació 
del sistema, o el que es podria dir el mode de conducció, que va des del 
manual completament on el control del vehicle recau exclusivament en el 
conductor del vehicle que pot guiar-se seguint certes senyals, fins els 
totalment automatitzats, en que el vehicle funciona únicament sota les 
ordres d’un sistema molt avançat tecnològicament i que fan que el vehicle 
circuli sense conductor, són els coneguts ATO (Automatic Train Operation)o 
driverless . 

 
 
 
ü Demanda 

 
Des del punt de vista de la demanda són dos els elements que permeten classificar 
els diferents modes, d’una banda, la quantificació d’aquesta, que crearà diferents 
tipus de transport, i d’una altra banda segons l’usuari. 
 
Pel volum de la demanda: 
 
Tot i que els límits quantitatius que s’assenyalen poden variar, sovint de forma 
apreciable segons alguns autors, es poden distingir tres nivells de demanda: 

• Baixa demanda, que dóna lloc a sistemes de transport urbà de baixa 
capacitat, arribant a valors màxims de transport de 8.000 viatgers per hora i 
sentit. 

• Demanda mitja, que origina sistemes de transport urbà de capacitat 
intermèdia, oscil·lant en valors de transport de passatgers entre els 8.000 
passatgers per hora i sentit i fins els 20.000. 

• Alta demanda, que han d’ésser solucionats amb sistemes de transport urbà 
de gran capacitat per tal de poder transportar més de 20.000 viatgers per 
hora i sentit. 

 
Pel tipus d’usuari: 
 
Segons aquest tipus de variable, l’usuari, els sistemes poden ser de tres tipus: 
 
Transport privat: els usuaris es desplacen amb els seus propis vehicles, ja siguin 
automòbils, motocicletes, ciclomotors o bicicletes. 
 
Transport urbà de passatgers en lloguer, en aquest cas els usuaris es desplacen en 
vehicles explotats per un operador, que proporciona el servei amb unes condicions 
de transport determinades que han d’acceptar, si bé es cert que els usuaris poden 
influir en algunes condicions, dins d’aquest tipus trobaríem el taxi, els serveis a la 
demanda, etc. 
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Transport públic urbà col·lectiu, aquest tipus de transport consta d’unes rutes i 
d’uns horaris determinats i que són accessibles a totes les persones que paguen la 
tarifa corresponent. 
 
 
Tal i com s’ha explicat, l’autor ha escollit diferents paràmetres de diferent tipus, per 
tal de distingir els diferents mitjans de transport, i es veu com s’arriba a la 
confluència d’un gran nombre de classificacions que poden arribar a tenir resultats 
contradictoris. 
 
Per tan el mateix autor va intentar realitzar una sola classificació dels sistemes de 
transport urbà, dels quals en aquest estudi només interessen el de tipus ferroviari, 
basat principalment en el grau de segregació de les infrastructures, podent-se 
diferenciar els següents modes: 
 
Sistemes de transport de superfície, són els que operen en el viari públic, 
conjuntament amb el transport privat, circulant a una velocitat baixa i amb 
múltiples interferències, a causa del trànsit i de les parades freqüents. Dins 
d’aquest grup hi serien els autobusos, els troleibusos, i els tramvies, per exemple. 
 
Sistemes de transport públic semiràpid o transports de capacitat 
intermèdia, dins d’aquests sistemes s’inclouen un gran nombre de sistemes des 
dels utilitzen que infrastructures totalment reservades fins els que disposen d’una 
infrastructura parcialment segregada però que aplicant tecnologies avançades en 
l’explotació els permeten, en moltes zones, assolir velocitats molt superior a les 
dels vehicles privats. En aquest grup es troben des d’autobusos amb plataforma 
reservada, fins a sistemes guiats sobre rails amb vehicles lleugers. 
 
Sistemes de transport públic ràpid o massiu, que operen amb infrastructures 
absolutament reservades i tenen un alt nivell de capacitat, velocitat, regularitat i 
seguretat, els sistemes més típics serien el metro pesant i el ferrocarril de rodalies. 
 
Aquesta classificació no inclou tots els mitjans de transport possibles però si que els 
més comuns i que al cap i a la fi són els que són objecte d’aquest estudi. 
 
Així doncs els autors consultats estableixen diferents classificacions, en funció de 
diferents paràmetres, per tal de poder establir fronteres entre els diferents sistemes 
i que aquestes fronteres permetin definir cada sistema de la forma més precisa. 
 
Però abans d’explicar la metodologia utilitzada per tal d’establir uns criteris que 
ajudin a distingir entre uns modes i  altres, caldria tenir una idea més o menys 
concreta dels diferents modes que s’estan estudiant i que es pretenen classificar 
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4. Visió prèvia dels diferents transports: 
 
Tot i que tots els sistemes que s’estudien són coneguts , en aquest apartat el que 
es pretén es fer una petita presentació per tal de donar una lleugera idea dels 
diferents modes. 
 
No es pretén realitzar una descripció quantitativa dels diferents modes ja que 
aquest és l’objectiu del nostre estudi si no tan sols una breu descripció per tal de 
poder saber quins són a grans trets els modes en estudi i deixar una mica clares les 
idees prèvies que es tenen dels diferents mitjans i que poder al final de l’estudi 
poden ser revisades.  
 
D’altra banda també s’intentaran aclarir algunes idees poc clares que es tenen al 
voltant dels diferents sistemes, com és per exemple quines diferències hi ha entre 
tramvies i metros lleugers, quins avantatges i desavantatges presenten els 
sistemes automatitzats respecte altres modes... 
 
El metro lleuger. Diferències entre aquest i el tramvia tradicional 
 
Abans que res el que cal fer és oblidar la idea del tramvia que molta gent té 
d’èpoques anteriors on era un transport que no oferia unes prestacions de servei 
gaire adequades amb la mobilitat actual. 
 
El metro lleuger o el que es podria dir tramvia modern ofereix unes prestacions 
completament noves pel que fa a comoditat dels passatgers, velocitat, eliminació 
dels sorolls i capacitat de transport. La tecnologia ferroviària ha evolucionat 
considerablement fins el punt que s’han introduït línies de tramvia en contextos 
molt complexos reduint al mínim el nivell d’intrusió d’aquest mode de transport. 
 
Tot i les diferencies amb el que es coneixia com a tramvia antigament, el metro 
lleuger o tramvia modern segueix essent un vehicle elèctric que es desplaça sobre 
rails que estan inserits a la calçada dels carrers , tot i això les noves 
característiques tècniques el fan substancialment nou sobretot pel que fa referència 
a l’accessibilitat, ja que són vehicles de sòl baix (d’aproximadament uns 30 
centímetres des de el terra), amb el que això ha comportat com és l’eliminació de 
les andanes massa altes que serien dif ícils d’encaixar dins el context urbà i també 
com a conseqüència d’aquest sòl baix s’han pogut eliminar els esglaons per tal de 
poder pujar i baixar dels vehicles i això ha comportat a la pràctica una reducció dels 
temps de parada a les estacions i una millora per a l’accessibilitat de les persones 
amb mobilitat reduïda.  
 
La capacitat de transport d’aquest mitjà varia en funció de les mides d’aquests 
vehicles, l’amplada en general  està al voltant dels 2,5 metres i la longitud dels 
vehicles varia en funció del servei que vulgui oferir l’empresa operadora, el que si 
que és segur és que els passatgers viatgen en unes condicions de transport molt 
confortables (vehicles climatitzats , amb amortidors , seients confortables, espais 
reservats per a persones que viatgin en cadires de rodes...); així doncs és possible 
pensar en un tramvia (modern) com a vehicle que presti unes funcions de transport 
de masses sense haver de pensar amb ell necessàriament com un mitjà inadequat 
pels nostres sistemes urbans a causa de les seves mides i de l’espai que ocupa. 
 
A més unes altres prestacions tècniques diferencien el metro lleuger dels antics 
tramvies, determinant aquest fet que s’utilitzi el metro lleuger d’una forma 
totalment nova i diferent; per exemple la bidireccionalitat, que ofereix la possibilitat 
de canviar el sentit de la marxa  no tan sols a la terminal de la línia sinó que també 
es pot fer en un punt intermig del trajecte, el que fa més flexible l’explotació 
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d’aquests sistemes;  la composició lliure permet acoblar entre si dos o més cotxes 
per tal de poder-los adaptar l’oferta a la demanda segons l’hora del dia; les 
prestacions cinemàtiques són tan altes que s’assoleixen velocitats, acceleracions i 
deceleracions capaces de competir amb la resta de mitjans de transport, els 
vehicles superen cada cop millor les dificultats provocades per la geometria del 
traçat així com les corbes i els desnivells. 
 
Des d’aquest punt de vista, el tramvia modern no tan sols ofereix millores respecte 
el vells tramvies sinó que també permet millorar les condicions del servei que 
ofereix com és la regularitat del servei, la velocitat comercial i comoditat del viatge. 
 
D’altra banda i des del punt de vista energètic, els nous tramvies, apart de poder 
reduir l’ús del vehicle particular, s’orienten cap a l’estalvi energètic perquè per 
exemple en les operacions de frenada són capaços d’acumular com a energia útil la 
que normalment es dispersaria com a calor o reduir considerablement el nivell de 
soroll a causa de la fricció, sobretot als trams en corba. 
 
Finalment és important destacar la capacitat que tenen els tramvies moderns per a 
poder conviure tant amb els habituals mitjans de transport sobre rodes (per 
exemple a les cruïlles) com amb altres vehicles sobre rails, un exemple d’això es 
dona a la ciutat d’Amsterdam, on el metro lleuger comparteix vies, una part del seu 
trajecte, amb el metro pesat; o a la ciutat alemanya de Kalsruhe on el metro 
lleuger comparteix infrastructura amb els ferrocarrils estatals, oferint un servei mixt 
de transport purament urbà combinat amb un servei de rodalies. 
 
Com l’antic tramvia, el metro lleuger continua circulant sobre rails però les seves 
característiques han evolucionat de tal forma que sovint se’ls compara amb els 
cotxes ferroviaris.  
 
Les noves capacitats que ofereix han d’ésser contextualitzades dins de la realitat de 
les ciutats on ofereixen el servei, el metro lleuger entra en contacte amb tot el que 
el rodeja, és a dir amb els carrers amb els que recórrer , les cruïlles que travessa, 
els usuaris que l’utilitzen, les zones que li són accessibles, el trànsit individual...El 
metro lleuger constitueix  un producte nou també en el sentit que es presenta com 
un sistema que és el resultat d’una combinació original de components coneguts ja 
usats o almenys experimentats que es poden resumir de la següent forma:  
 

• Un lloc propi en l’espai, resultat d’una organització espacial de la viabilitat  
que protegeix més o menys completament la plataforma per la qual viatja el 
mitjà de transport públic. 

• Una gestió integrada de la circulació amb una organització del trànsit que 
pot assegurar la prioritat absoluta del mitjà de transport públic, en el cas 
que l’administració que en tingui competència estigui interessada en oferir-lo 
però no sempre és així, per exemple el Trambaix a  l’avinguda Diagonal de 
Barcelona. 

• Un vehicle ferroviari urbà producte de l’evolució de la tècnica ferroviària en 
la qual s’apliquen els últims coneixements sobre els sistemes de tracció i del 
seu funcionament global (comoditat inclosa) 

• Un model de funcionament que aprofita el millor possibles avantatges que 
ofereixen alguns sistemes d’optimització del servei , com és per exemple la 
transmissió d’informacions des de l’interior del cotxe 

 
L’interès que desperta el metro lleuger depèn no només de les seves 
característiques tecnològiques, sinó també de la seva capacitat per a tenir un paper 
rellevant en qüestions relatives a diferents àmbits, és a dir pot influir de manera 
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molt positiva en aspectes urbanístics, socials, culturals, infrastructurals, 
econòmics...  
 
Només pensant en els beneficis que comportaria el seu ús pel que fa referència a la 
contaminació acústica i atmosfèrica, a l’accessibilitat a les zones cèntriques 
fortament congestionades, a la seguretat de la circulació viària... El tramvia modern 
es presenta com un mitjà innovador.  
 
Però també cal tenir en compte que des dels antics tramvies fins als actuals metros 
lleugers ha transcorregut un període de temps en la qual s’han produït grans canvis 
com és la descentralització residencial, la dilatació de les distàncies a causa de 
l’aparició de l’automòbil, la sensibilització ambiental, l’especial atenció pels 
contextos històrics, culturals...  
 
Per tant la introducció del metro lleuger no es justifica tan sols per raons 
quantitatives (passatgers transportats, quilòmetres de recorregut, cobertura del 
territori...) sinó també pel seu paper decisiu en qüestions de qualitat de vida 
(recuperació de barris, limitació de la contaminació, estructuració urbanística...).  
 
D’aquesta manera, el projecte infrastructural pot arribar a incorporar-se al context 
en el qual es realitza, amb avantatge no tan sols en els problemes relacionats amb 
els desplaçaments sinó també pels mes generals de la qualitat de vida urbana. 
 
Si ja s’accepta com a vàlida una política de transports basada en el foment de l’ús 
del transport públic, encara s’ha de decidir quin mitjà de transport és l’òptim per tal 
de solucionar els problemes que abans s’han esmentat. 
 
Des d’un punt de vista quantitatiu, existeixen llindars de conveniència en l’ús dels 
mitjans de transport públic que tenen en compte el nombre de passatgers que una 
línia ha de transportar. Els factors econòmics  constitueixen un altre factor decisiu a 
l’hora de triar entre les diferents modalitats, un metro lleuger costa la meitat o una 
tercera part que una línia de metro convencional i costa tres o quatre cops més que 
una línia de tramvia convencional. Però hi ha altres elements decisius que tenen 
més a veure amb la capacita d’intervenció en el context urbà i social de la ciutat . 
Una línia amb un fort component tecnològic com és el cas d’un metro convencional 
o d’un metro lleuger ofereix importants oportunitats per a descongestionar els 
centres però al mateix temps augmenta l’atractiu (i per tant la rendibilitat) de les 
zones que envolten el seu recorregut, sovint també contribueix a convertir zones 
centrals en barris del sector terciari i de negocis, allunyant les zones residencials, 
que és justament on aquest mitjà de transport  troba una solució a aquest 
allunyament. 
 
La diferència entre un metro pesat i un metro lleuger són evidents en el cas de 
comparar-se les oportunitats d’intervenció sobre la superfície urbana que els dos 
projectes infrastructurals comporten, si la línia es subterrània, el carrer per sota el 
qual discorre el transport no estableix cap mena d’interacció amb l’espai exterior i 
per tant no es produeix cap replantejament de l’espai exterior. 
 
En canvi la construcció d’una línia de metro lleuger comporta una reestructuració 
dels espais públics pels quals discorre( ja que en la majoria dels casos el metro 
lleuger discorre per la superfície). 
 
La diferència entre un tramvia convencional i un metro lleuger, es basa 
principalment en el nivell de segregació de la infrastructura per on circulen els 
vehicles, tot i que hi ha altres factors que també els fan diferents com són 
l’accessibilitat...Tal i com s’ha comentat anteriorment. 
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Pel que fa al nivell de segregació alguns autors parlen de percentatges del 70% de 
segregació de la infrastructura per poder parlar de metro lleuger, tot i que altres 
autors que rebaixen aquest percentatge. 
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El Metro Pesat 
 
El metro convencional o metro pesat és el que coneix popularment com a metro, 
des de la seva primera aparició ja fa més de 100 anys, s’ha estès per un gran 
nombre de ciutats d’arreu del món.  
 
Va sorgir per tal de solucionar els problemes que s’ocasionaven en intentar-se 
moure’s un gran nombre de persones, actualment continua essent una solució a 
aquest problema però dins el nou context social presenta unes connotacions molt 
positives en el medi ambient ja que no utilitza combustibles fòssils (partint de la 
base que l’energia elèctrica que utilitza no està fabricada a partir d’aquests 
combustibles, tot i que en alguns països subdesenvolupats això no és una idea molt 
creïble ja que la producció energètica depèn dels combustibles fòssils). 
 
El metro no és res mes que un servei ferroviari que inicialment circulava per dins 
de la ciutat i que ara amb l’expansió de les xarxes, cosa que s’ha produït a la gran 
majoria de ciutats que disposen d’aquest sistema, s’ha estès fins a ciutats 
limítrofes, això en el cas de les xarxes grans. 
 
En tots els casos circula de forma totalment segregada, ja sigui en túnel a nivell o 
be en viaducte, tot i que hi ha sistemes en que la infrastructura no és exclusiva. 
 
Ofereix uns intervals de pas entre trens molt petits, el seu recorregut es 
principalment urbà i les velocitats que desenvolupa no són gaire elevades si les 
comparem amb altres mitjans de transport com a conseqüència de les fortes 
acceleracions i deceleracions que li provoca el fet que les parades no estiguin molt 
distanciades les unes de les altres. 
 
Al nostre país la paraula metro va associada a la d’un tren que circula soterrat, però 
això no és així en general ja que hi ha un gran nombre de xarxes d’arreu del món 
en la que els trens circulen a cel obert. 
 
Un dels conceptes més importants que porta associat el concepte de metro és un 
interval de pas entre vehicles molt baix que fa que els usuaris accedeixin al sistema 
sense saber a quina hora passarà el proper vehicle, aquesta associació d’idees és la 
que provoca que moltes companyies anomenin als serveis que estan realitzant com 
a metro encara que no siguin realment metros, ja que d’aquesta manera els usuaris 
associen a aquell sistema la idea de servei molt freqüent. 
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Vehicle automatitzat lleuger. Avantatges i Desavantatges respecte altres 
modes. 
 
El Vehicle automatitzat lleuger és un mode de transport constituït per una flota de 
vehicles sense conductor que operen sota el control d’un ordinador sobre una 
plataforma totalment independent de la resta del trànsit ja sigui a nivell, en túnel o 
bé en viaducte. 
 
Les seves característiques de concepció, disseny i explotació són comparables en 
molts aspectes a les del metro convencional però amb apreciables diferències en 
quan a costos, capacitat i flexibilitat d’explotació. Un dels sistemes automàtics més 
coneguts és el VAL, que ha estat desenvolupat per l’empresa francesa MARTRA. En 
concret aquest sistema usa vehicles de propulsió elèctrica sense conductor amb 
rodadura pneumàtica sobre una superfície de formigó. Els carrils de guiatge són 
d’acer  i actuen alhora com a elements conductors subministrant corrent continua a 
750 V.  
 
Aquest sistema acostuma a caracteritzar-se per trens amb poca capacitat si la 
comparem amb la del metro convencional, però amb altres característiques com la 
velocitat comercial que s’ajusten a les pròpies del metro convencional i fins i tot en 
algunes altres el superen com és l’interval de pas ja que el fet de que circulin 
totalment automatitzats els permet tenir intervals de temps propers al minut.  
 
Aquest tipus de transport pot considerar-se com una solució intermèdia entre el 
metro lleuger i el metro convencional, d’una banda s’apropa al metro lleuger ja que 
utilitza material ferroviari més semblant a aquest primer tipus de transport, però en 
canvi funciona de forma totalment segregada respecte qualsevol altre element de 
l’entorn, ja sigui trànsit rodat, trànsit ferroviari o vianants, com el metro 
convencional. 
 
 
Ara bé un dels punts que té en contra aquest sistema són els seus elevats costos 
d’inversió i les dificultats per integrar-lo dins el teixit urbà, limitant el seu camp 
d’aplicació a configuracions urbanes i volums de demanda que, en certa mesura, 
s’aproximin a les requerides per a la instal·lació d’un sistema de metro 
convencional. 
 
En aquest sentit un sistema de transport guiat automàtic pot presentar avantatges 
respecte al metro convencional per a volums de demanda entre els 10.000 i els 
20.000 passatgers/hora/sentit, a causa dels seus menors costos d’inversió en 
infrastructura (vehicles més petits i de menor gàlib) i la seva major flexibilitat 
d’explotació, donant un servei equivalent o fins i tot superior, per exemple pel que 
fa referència ala freqüència. L’automatisme integral redueix algunes necessitats de 
personal però els costos de funcionament s’incrementen en general per contractes 
de conservació de l’automatisme i el software , que poden arribar a tenir una 
importància equivalent a les dels costos de personal estalviats. 
 
Si la comparació es fa respecte el metro lleuger, es dedueix que el transport 
automàtic guiat, presta un nivell de servei més alt, pel que a fa a termes de 
velocitat comercial, freqüència o regularitat; un major nivell de seguretat i uns 
costos de manteniment i explotació més baixos, aquest últim punt és defensat per 
les empreses que exploten el sistema però que no és compartit per tots els experts 
en l’àmbit del transport públic.  
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Però no tot són avantatges respecte el metro lleuger, per exemple en els costos 
d’inversió en la posada en marxa del sistema , si es comparen els costos d’inversió 
del que va costar la implantació del sistema VAL a la ciutat de Lille, 14 milions 
d’euros/km; amb el que costava en aquella mateixa època, principis dels anys 80, 
la instauració d’un sistema de metro lleuger, 4-7 milions d’euros/km, es pot veure 
com el sistema automàtic guiat pot arribar a ésser fins a tres cops més car que un 
sistema de metro lleuger.  
 
Altres desavantatges respecte el metro lleuger són la seva major dificultat en la 
integració en el teixit urbà, com a conseqüència de la exigència de plataforma 
totalment independent, la menor facilitat per a la construcció per fases o la major 
durada del període d’instal·lació del sistema  
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El ferrocarril de rodalies. Paper que juga dins de la ciutat 
 
El ferrocarril de rodalies és el sistema ferroviari metropolità que en molts casos com 
a conseqüència de l’existència d’una xarxa ferroviària més extensa, de la qual n’usa 
una part, permet crear uns serveis que uneixen diversos municipis d’una àrea 
metropolitana o d’un entorn urbà; també hi ha serveis de rodalies que disposen 
d’una infrastructura pròpia que no han de compartir amb cap altre tipus de servei 
ferroviari ni de viatgers ni de mercaderies. 
 
Això queda ben reflectit a la ciutat de Barcelona on per exemple la xarxa de 
rodalies operat per RENFE comparteix vies amb els ferrocarrils regionals, llarg 
recorregut i de mercaderies mentre que el ferrocarril suburbà operat per 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya conegut com a “Metro del Vallés” disposa 
d’una infrastructura totalment independent. 
 
En ambdós casos aquests serveis ofereixen unes prestacions de velocitat, confort, 
temps de viatge, etc. Que els permeten competir de manera avantatjosa amb el 
vehicle privat o amb altres modes de transport públic interurbà com són els 
autobusos que si no disposen d’un carril reservat per a ells pateixen les retencions 
de la mateixa manera que el vehicle privat. 
 
La principal característica d’aquest mode de transport és el seu caràcter interurbà, 
ja que els usuaris l’utilitzen principalment per tal de desplaçar-se entre diferents 
municipis, tot i que en els casos en que el ferrocarril de rodalies disposi de més 
d’una parada en una mateixa població també pot utilitzar-se en desplaçaments 
interns, per a aquests tipus de desplaçament i segons els casos pot ser el més ràpid 
de tots els sistemes de transport urbans que es puguin trobar.  
 
Es poden veure alguns exemples que mostren aquest paper, per exemple en el cas 
que la distància entre estacions sigui major a la de resta de sistemes ferroviaris, 
com és el cas de les rodalies de RENFE a la ciutat de Barcelona, on per anar des de 
l’estació de Rambla Just Oliveres, on es troba la L1 del metro i les línies C1, C3 i C4 
de rodalies RENFE fins a l’estació de Arc de Triomf on coincideixen les mateixes 
línies, de forma directa en ambdós casos, es triga 13 minuts utilitzant els ferrocarril 
de rodalies mentre que si es fa servir el metro el trajecte dura 33 minuts, per tant 
queda reflectit que el temps de viatge menor és conseqüència de la major velocitat, 
perquè el nombre de parades és menor en el cas del ferrocarril operat per RENFE, a 
part també cal destacar que l’interval de pas entre vehicles en l’hora punta és molt 
similar en ambdós casos ja que és de 3 minuts en el cas de les rodalies i d’un 
temps no gaire inferior en el cas del metro. 
 
Ara bé, hi ha altres casos on el ferrocarril no és el mitjà més ràpid amb diferència 
com és el cas de Barcelona, per exemple l’ S-Bahn (ferrocarrils suburbans) i el U-
Bahn (metro convencional) de Berlín, en la qual la diferència de temps de viatge 
entre ambdós sistemes no és tan gran com en el cas de les rodalies de Barcelona, 
ja que per exemple si el mateix experiment que s’ha realitzat a Barcelona es fa 
entre les estacions de Zool. Garten i Alexanderplatz, ambdues servides per la línia 
U2 del metro i per les línies S3, S5, S7 i S9 dels ferrocarrils suburbans, si el 
recorregut es fa amb el metro de forma directa es triguen 21 minuts, mentre que si 
es fa amb els ferrocarrils de rodalies el temps de trajecte és de 18 minuts, 
comportant un estalvi de temps de tan sol 3 minuts, això és conseqüència que la 
distància entre estacions dels ferrocarrils suburbans quan penetren a la zona 
urbana de Berlín és molt similar a la del metro, i és que a la capital alemanya les 
línies de S-Bahn a l’interior de la ciutat realitzen la mateixa funció que les del U-
Bahn. 
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És a dir s’han presentat dos exemples del paper que pot jugar el ferrocarril en 
l’àmbit urbà, ja sigui com a ferrocarril exprés que aporta viatgers a unes 
determinades estacions i aquestes els distribueixen a l’interior de la ciutat amb 
l’ajut de la xarxa de metro amb la qual tenen correspondència en totes les 
estacions, com és el cas de Barcelona, aleshores queda justificat el fet que la 
distància entre parades sigui més gran al ferrocarril de rodalies que al metro 
convencional.  
 
Mentre que el segon paper que pot jugar és el que realitza a Berlín, on tal i com 
s’ha vist la distància entre estacions es força similar a la del metro; aleshores el 
ferrocarril de rodalies es comporta com una línia més del metro convencional, ja 
que moltes de les estacions no tenen correspondència i ofereixen servei a àrees  
que no estan servides pel metro. 
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A continuació es presenta l’estudi desenvolupat en aquesta tesina i que ha consistit 
bàsicament en trobar una sèrie de paràmetres que s’han considerat importants i 
que ajuden a caracteritzar els diferents serveis ferroviaris metropolitans que s’estan 
estudiant. 
 
Aquest sistema de classificació és molt semblant al desenvolupat pels autors Melis i 
González i per part dels tècnics del Ministeri d’Obres Públiques en els seus llibres; 
alguns dels paràmetres triats són coincidents amb els que els autors de referència 
han utilitzat, mentre que n’hi ha d’altres que s’han considerat i que els anteriors 
autors no havien tingut en compte; s’han triat ja que es consideren prou 
interessants per introduir-los a l’estudi a fi i efecte de poder classificar els sistemes 
o si més no per tal de conèixer-los millor. 
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5. Metodologia: 
 
En l’estudi que a continuació es presenta, s’han triat un gran nombre de modes de 
transport urbà ferroviari de diferents ciutats d’arreu del planeta, s’han triat de tots 
els continents i d’un gran nombre de països, amb característiques culturals, socials i 
econòmiques ben diferents, així com també ciutats que són de mides ben diverses 
des de grans metròpolis com París (França) o Seül (Corea del Sud) fins a ciutats de 
mida petita com és el cas de Haifa (Israel) o Rouen (França). 
 
Recopilació de dades: 
 
Per tal de poder comparar aquest gran nombre de modes de transport s’han 
aconseguit una sèrie de dades que s’han considerat necessàries per tal de poder-los 
comparar entre si i per tal de poder conèixer-los millor. 
 
Les dades que s’han considerat necessàries per a la classificació o per al millor 
coneixement dels diferents sistemes, s’han dividit en 7 grans blocs que a 
continuació es descriuen, l’obtenció d’aquestes no ha estat fàcil i per tal d’ 
aconseguir-les s’han utilitzat diverses eines. 
 
Per a la obtenció de les dades, d’una banda s’han realitzat consultes a través 
d’internet, a les pàgines web de les diferents companyies operadores dels sistemes 
o de les entitats o administracions que les agrupen; també s’ha utilitzat el correu, 
principalment l’electrònic per tal d’adreçar-se a les diferents companyies i 
administracions així com també per rebre la informació que algunes d’elles han fet 
arribar, i finalment la consulta de diversa bibliografia que conté informació sobre els 
diferents sistemes. 
 
Paràmetres de la recerca: 
 

• Dades Bàsiques 
 

1. Any d’obertura del sistema. 
2. Longitud de la xarxa en servei. 
3. Nombre de rutes que s’ofereixen. 
4. Nombre d’estacions de la xarxa. 
5. Nombre de passatgers que utilitzen la xarxa. 
 

• Característiques de la xarxa: 
 

1. Forma de la xarxa. 
2. Nombre d’habitants de l’àrea a la qual dona servei. 

 
• Funcionament: 
 

1. Horaris de servei. 
2. Interval de pas entre vehicles. 
3. Nombre de trens que conformen la flota. 
4. Longitud i capacitat de tren tipus. 
5. Automatització del sistema d’explotació. 
6. Presa de corrent i voltatge utilitzat. 
7. Rang de separació de circulació respecte altres medis (Trànsit rodat, 

trànsit ferroviari, zones de vianants). 
8. Velocitat comercial. 
9. Ample de via. 
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10.  Distància mitja entre estacions de la xarxa. 
 

• Tarifes: 
 

1. Sistema tarifari (Pla, zonal, funció de la distància recorreguda..). 
2. Integració tarifària amb altres modes de transport públic. 
3. Tipus de bitllets (descripció). 
4. Descomptes i bitllets especials (Tarifes reduïdes o gratuïtes 

destinades a gent gran , estudiants...). 
 

• Titularitat/Explotació: 
 

1. Operador del sistema i tipus (públic, privat, únic...) 
2. Titular de les instal·lacions. 
3. Fonts d’ingressos. 
4. Autoritat organitzativa (Entitat que marqui les directrius i condicions 

del transport públic a la zona). 
 

• Intermodalitat: 
 

1. Connexió de la xarxa amb punts d’especial interès i gran mobilitat, 
aeroports, estacions de ferrocarril, campus universitaris... 

 
• Projectes futurs: 
 

1. Creació de noves línies o prolongació de les ja existents. 
2. Modificació del sistema tarifari o altres. 
 

 
A partir de totes aquestes dades, s’ha realitzat l‘estudi comparatiu dels diferents 
mitjans de transport estudiats. 
 
A partir de les dades obtingudes dels paràmetres seleccionats s’han realitzat taules 
comparatives per tal de poder realitzar la classificació. 
 
Elecció dels paràmetres: 
 
De totes les dades obtingudes s’han triat unes quantes que probablement seran les 
que millor permetran definir els diferents sistemes.  
 
Tal i com s’ha comentat anteriorment algunes d’elles coincideixen amb les triades 
pels autors anteriorment consultats ja que s’ha considerat que poden ajudar a 
conèixer de millor forma els diferents mitjans, d’igual forma que n’hi ha d’altres que 
els autors han utilitzat i que en aquest estudi no queden reflectides ja que o bé no 
s’han considerat determinants o bé perquè la seva recerca ha estat massa 
complicada i la quantitat de dades recollides no seria prou representativa i per això 
s’ha decidit no incloure-les dins l’estudi. 
 
A continuació es presenten les dades que serviran per tal de poder realitzar l’estudi 
comparatiu, però abans de tot es compararan les que van utilitzar els autor Melis i 
González, les dels tècnics del Ministeri d’Obres Públiques i les que s’han utilitzat en 
el present estudi: 
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“Metro Ligero. Nuevos 
Tramvías en la ciudad” 

Autor: Ministerio de 
Obras Públicas 

“Estudi Comparatiu dels 
diferents serveis ferroviaris 
metropolitans d’arreu del 

món.” 
Autor: Xavier Sanyer 

“Ferrocarriles Metropolitanos” 
Autors: Melis i González 

Paràmetres triats Paràmetres triats Paràmetres triats 
 Any d’obertura  
 Longitud de la xarxa  
 Nº estacions  
 Passatgers any  
 Horari de servei  

Freqüència de pas Interval de pas  
Capacitat d’un vehicle Capacitat d’un tren Passatgers per tren. 
Capacitat per sentit i 

hora. 
Capacitat màxima per 

sentit i hora 
Capacitat per sentit i 

hora. 
Velocitat comercial Velocitat comercial  

Velocitat màxima  Velocitat màxima. 
Distància mitja entre 

estacions 
Distància mitja entre 

estacions 
Distància mitja entre 

estacions. 
 Sistema tarifari  
 Integració tarifària  

Percentatge 
d’infrastructura 

independent 

Rang de separació Percentatge 
d’infrastructura 

independent 
Longitud del vehicle Longitud d’un tren Longitud de cada unitat 
Control del vehicle Control del vehicle Control del vehicle 
Presa de corrent Presa de corrent Presa de corrent 
Control dels bitllets  Control dels bitllets 
Seients per cotxe   Seients per cotxe  

Composició mínima i 
màxima de la unitat 

  

Disseny de l’estació   
Regularitat del servei 

ofert 
 Regularitat del servei 

Àrea coberta    
Longitud mitja viatge   
Interrelació amb altres 

medis 
  

 
Taula 5.1: Taula comparativa dels diferents paràmetres per a realitzar la classificació en la 

present tesina i la realitzada per altres autors consultats. 
Font pròpia 

 
A la taula 5.1 es pot veure com pel present estudi s’han triat 16 paràmetres que 
ajudaran a conèixer millor els diferents sistemes , mentre que Melis i Gónzalez en el 
seu estudi han triat 11 i els tècnics del Ministeri de Foment n’han triat 18. 
 
A aquesta tesina, tal i com s’ha comentat amb anterioritat no s’han considerat els 
mateixos que en els estudis consultats.  
 
Respecte l’estudi de Melis i Gonzalez no s’han considerat ni el sistema de control de 
bitllets, ni la velocitat màxima, ni el nombre de seients per cotxe, ni la regularitat 
del servei. 
 
Com s’ha explicat anteriorment la no inclusió dins de l’estudi respon a dos criteris, 
que posteriorment es concreten per a cada cas. 
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D’altra banda, si es comparen els paràmetres triats en aquest estudi respecte els 
triats a l’estudi realitzat pel Ministeri d’Obres Públiques, a part de coincidir amb els 
quatre dels autors anteriors, tampoc s’han tingut en compte altres paràmetres com 
són la composició mínima i màxima de la unitat, el disseny de les estacions, la 
xarxa i l’àrea coberta, la longitud mitja del viatge i la interrelació amb altres modes. 
 
A continuació es justifica la no inclusió d’aquests paràmetres en el present estudi. 
 
En primer lloc no s’ha considerat el tipus de control de bitllets perquè s’ha tingut en 
compte que no és un paràmetre prou representatiu, ja que és més aviat una 
qüestió de tipus cultural o social, que no un fet intrínsec al sistema, ja que es 
troben tot tipus de control de bitllets en tots els tipus de sistemes estudiats. 
 
En segon lloc no s’ha considerat la velocitat màxima, en considerar que és un 
paràmetre que no dóna informació per a la classificació, ja que la velocitat punta 
que pugui assolir un comboi en un punt concret de la xarxa no dóna molta idea del 
tipus de xarxa que s’està estudiant. 
 
El tercer paràmetre que no s’ha triat és el nombre de seients per cotxe, en aquest 
cas no s’ha tingut en compte aquesta característica perquè la obtenció d’aquesta 
dada no ha estat fàcil d’aconseguir, i el nombre de sistemes dels que es disposava 
d’aquesta dada no s’ha considerat suficient com per a introduir-lo dins de l’estudi. 
 
Un quart paràmetre que no s’ha introduït és el de la composició màxima i mínima 
de la unitat, ja que com en el cas anterior les dades obtingudes no eren suficients i 
a més s’ha considerat que aquest paràmetre podia estar relacionat amb un altre 
paràmetre que si que s’ha inclòs dins l’estudi com és la longitud màxima de la 
composició. 
 
Un cinquè paràmetre que no s’ha tingut en compte és el disseny de l’estació, ja que 
com en els dos anteriors casos les dades al voltant d’aquest valor no han estat 
suficients com per incloure-les dins l’estudi, els aspectes als que fa referència 
aquesta dada són alguns com l’alçada i longitud de l’andana. 
 
El sisè paràmetre que s’ha obviat, és el que fa referència a la regularitat, aquest 
paràmetre si que es considerava interessant però és força difícil de quantificar, així 
que per tant s’ha acabat per no considerar-lo. 
 
El setè paràmetre, que tampoc s’ha tingut en compte, és l’àrea coberta ja que 
aquest a part d’ésser un paràmetre difícil d’obtenir a partir d’aquest valor tampoc 
es pot treure moltes conclusions, ja que es troben xarxes de metro lleuger que 
cobreixen àrees molt més extenses que no pas metros convencionals per posar un 
sol exemple. 
 
L’avantpenúltim paràmetre que no s’ha tingut en compte és el que fa referència a la 
longitud mitja del viatge dels usuaris, ja que s’entén que aquest paràmetre no és 
propi del sistema, sinó que és propi de l’usuari i que en funció del seu recorregut 
triarà un mode o un altre. 
 
Finalment no s’ha considerat tampoc, la interrelació amb altres modes, ja que no 
s’ha trobat prou representatiu. 
 
Dels 16 paràmetres que serveixen per a confeccionar l’estudi comparatiu, s’han 
introduït 7 nous paràmetres respecte l’estudi de referència, de tots ells el que pren 
més rellevància en aquest estudi perquè és un valor interessant alhora de poder 
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distingir entre els diferents modes és la velocitat comercial que l’estudi de Melis i 
González no havia tingut en compte però que si havia tingut en compte l’estudi del 
Ministeri d’Obres Públiques. 
 
Mentre que la resta que són any d’obertura, longitud de la xarxa, nombre 
d’estacions, nombre de passatgers any, horari de servei, sistema tarifari i integració 
tarifària.  
 
Aquest paràmetres el que permetran és conèixer millor les xarxes, més que poder-
les classificar tot i que poder algun paràmetre, com és l’any d’obertura és una mica 
representatiu ja que els sistemes de metro pesat són més antics que la resta de 
serveis i per tant pot ser un paràmetre que doni alguna ajuda en la classificació. 
 
A continuació es presenten els 16 paràmetres que defineixen dels diferents 
sistemes estudiats: 
 

1. Interval de pas mínim: Aquest valor dóna idea del temps que transcorre 
entre dos vehicles en una estació durant l’hora punta, que és el període de 
temps en el qual s’ofereix un major nombre de serveis. 

 
2. Capacitat d’un tren: indica el nombre de passatgers que pot transportar 

una unitat de tren en la seva composició més llarga, ja que hi ha 
companyies que en funció de l’hora o de la línia ofereixen composicions més 
curtes. 

 
3. Longitud del tren: és la llargària en metres d’una unitat de tren en la seva 

màxima composició de vagons (acoblament del nombre màxim de vagons) 
 
4. Capacitat per sentit i hora: dóna una idea de la quantitat mà xima de 

passatgers que es poden transportar en un tram durant una hora i per 
sentit, aquest valor en molts casos s’ha hagut de calcular i s’ha fet a partir 
de la capacitat d’un tren en la seva màxima composició i amb l’interval de 
pas entre temps mínim que és el que s’ofereix a les hores puntes, d’aquesta 
manera a partir d’aquest dos paràmetres s’obté la capacitat  

 
5. Velocitat comercial: aquest paràmetre fa referència a la velocitat que el 

sistema ofereix, tenint en compte que es calcula com el temps que triga en 
realitzar un viatge sencer de punta a punta de la línia, aquest temps inclou 
el temps que està a les estacions i per tan cal no confondre la velocitat 
comercial amb altres valors de la velocitat com la velocitat mitja o la 
velocitat màxima. Aquest valor correspon al conjunt de la xarxa 

 
6. Distància mitja: aquest paràmetre fa referència la mitja de les distàncies 

entre estacions consecutives de totes les estacions de la xarxa  
 
7. Control del vehicle: indica la forma per la qual el vehicle és conduït, hi ha 

un gran ventall de possibilitats que van des de que funcioni sota les ordres 
d’un conductor que ha d’interpretar les senyals que va rebent fins a la 
possibilitat que el vehicle funcioni de forma totalment automatitzada 

 
8. Rang de separació : dóna idea del percentatge d’infrastructura, per on 

circula el sistema ferroviari, que és totalment independent d’altres modes de 
transport ja siguin ferroviaris o no. 
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9. Captació d’electricitat: aquest fa referència a la forma de com pren el 
vehicle la corrent amb la qual funciona 

 
10.  Any d’obertura: aquest paràmetre indica l’any d’inici del servei del 

sistema. 
 
11.   Longitud de la xarxa: aquest paràmetre indica el nombre de quilòmetres 

dels que disposa la xarxa del mode ferroviari estudiat. 
 

12.  Nombre d’estacions: aquest valor reflecteix la quantitat total d’estacions 
en servei a la xarxa que està a disposició dels usuaris.  

 
13.  Passatgers any: indica la quantitat d’usuaris que fan servir el servei 

estudiat durant un any. 
 
14.  Horari: aquest paràmetre indica les hores de servei de la xarxa. 
 
15.  Sistema tarifari: aquesta característica fa referència al tipus de tarifes que 

s’apliquen ja si són de tipus pla, (el preu del trajecte és independent de 
l’estació d’origen i/o destinació), zonal (l’import del viatge depèn de l’estació 
d’origen i/o destinació, ja que aquestes es troben en diferents zones, que 
són àrees en les quals està repartit el territori, i la tarifa s’estableix en 
fu8nció del nombre de zones que es travessen) quilomètric ( el preu del 
trajecte és funció de la distància recorreguda o del nombre de parades 
recorregudes) o d’altres modes. 

 
16.  Integració: aquest paràmetre dóna idea de si amb el mateix bitllet que 

s’adquireix per a utilitzar el mitjà de transport en estudi es poden utilitzar 
altres modes de transport de forma gratuïta, s’ha de pagar un petit 
suplement o bé s’ha d’abonar un bitllet nou. 

 
Un cop obtingudes totes les dades que s’han precisat per tal de poder realitzar 
l’estudi s’han realitzat unes taules amb els valors obtinguts i s’han representat 
gràficament tal i com es mostra a continuació. 
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6. Resultats obtinguts de la recerca: 
 
Els resultats obtinguts s’han agrupat en diferents taules per tal de poder veure les 
diferents característiques que tenen en comú, a priori els diferents modes s’han 
denominat amb alguna de les definicions a les quals es pretén arribar en aquest 
estudi, el criteri que s’ha seguit per a anomenar els diferents modes és el donat per 
al propi operador o el que a nivell personal s’ha cregut convenient a partir de les 
idees prèvies que es tenen dels diferents modes i que s’ha exposat anteriorment. 
 
Amb això es pretén a arribar a la idea que s’ha comentat amb anterioritat de que la 
denominació del servei de transport públic que s’està utilitzant no té molt a veure 
amb les característiques del servei que la companyia està oferint o bé que el servei 
s’apropa al concepte de metro tot i que no ho és al cent per cent. 
 
Dels 16 paràmetres que s’han considerat representatius per tal de poder definir els 
diferents sistemes, alguns d’ells no serviran per a classificar els varis modes 
estudiats, els que es faran servir principalment seran per a realitzar la classificació 
són els següents: 
 

 

 
 

Captació 
d’electricitat  

 
 

Rang de 
separació 

 
 

Control del 
vehicle 

 
Distància 

mitja entre 
estacions 

 
 

Velocitat 
comercial 

 
 

Capacitat de 
transport per 
sentit i hora 

 
 

Capacitat 
d’un tren 

 
 

Longitud 
d’un tren 

 
 

Interval de 
pas mínim 

 
 

CLASSIFICACIÓ 
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Interval de pas mínim 
 
Per tal de comparar l’interval de pas mínim, s’ha tingut en compte el temps que 
transcorre entre dos trens consecutius en una línia 
 
D’aquests s’ha agafat el més petit de totes les línies que formen el sistema, que 
sempre es dona a l’hora punta; l’hora punta no coincideix en el temps a les 
diferents ciutats estudiades, el que si es dona en general es l’existència de dos 
intervals d’hores puntes un al matí i un altre a la tarda-vespre, tot i que en algunes 
ciutats com les espanyoles es podria parlar d’una tercera hora punta que es dona al 
migdia. 
 
Es veu com l’interval de pas que es compara, és el mínim que es dona al llarg de 
tot el dia a totes les línies, i que per tant aquest valor no es dona durant el mateix 
interval de temps a tots els sistemes estudiats, ni en duració ni en ubicació dins 
l’horari, ja que pot ésser que en un sistema es doni a més d’una línia i durant 
moltes hores del dia mentre que en altres pot ésser que es doni tan sols a algun 
dels períodes d’hora punta del servei en una sola línia de la xarxa en el cas que 
disposi de més d’una. 
 
De tots els sistemes estudiats s’ha obtingut aquesta dada ’un total de 114 sistemes 
des de ferrocarrils suburbans o de rodalies fins a metros lleuger o tramvies 
moderns, passant per la resta de sistemes esmentats anteriorment 
 
Tal com es veu a la taula 6.1, l’interval de temps entre els diferents sistemes 
estudiats varia de forma considerable, així el mínim interval de temps més gran de 
tots els obtinguts és el del servei suburbà de la ciutat canadenca de Toronto que és 
de 15 minuts i que es dona tan a l’hora punta del matí entre les 7 i les 8 com a la 
de la tarda, al voltant de les 5, mentre que l’interval de pas més petit és el que es 
dona al sistema VAL de la ciutat francesa de Toulouse i molt proper d’aquest valor 
es troba un altre sistema VAL el de la ciutat francesa de Lille i el monorail que 
circula pel downtown de la ciutat estadounidenca de Miami, tots ells sistemes 
completament automatitzats, el que permet aquesta alta freqüència. 
 

Interval de pas Sistema Valor (minuts) 
Valor més gran Toronto ( M.Suburbà) 15 
Valor més petit Toulouse (VAL) 1,2 

 
Taula 6.1: Valor màxim i mínim obtinguts de l’interval de pas entre trens. 

Font pròpia 
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Interval de pas mínim

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Toulouse (VAL)
Lille (VAL)

Miami (Monorail)
Moscou (M. Pesat)

Sant Petersburg (M. Pesat)
S. de Chile (M. Pesat)
Sao Paolo (M. Pesat)

Tóquio (M. Pesat)
Méxic D.F. (M. Pesat)
Vancouver (M. Pesat)

Bangkok (M. Pesat)
Barcelona (M.Suburbà)

Berlín (M. Suburbà)
Budapest (M. Pesat)
Caracas (M. Pesat)

Detroit (People Mover)
Hong Kong (M. Pesat)

Lió (M. Pesat)
Londres (M. Pesat)
Madrid (M. Pesat)

Milà (M. Pesat)
Nova York (M. Pesat)

París (M. Pesat)
Rennes (VAL)

Seul (M. Pesat)
Singapur (M. Lleuger)

Toronto (M. Pesat)
Viena (M. Pesat)

Atenes (M. Suburbà)
Barcelona (M. Pesat)

Bilbao (M. Pesat)
Buenos Aires (M. Pesat)

Chicago (M. Pesat)
Istanbul (M. Lleuger)

Munic (M. Pesat)
Praga (M. Pesat)

Ankara (M. Lleuger)
Ankara (M. Pesat)
Atenes (M. Pesat)

Bangkok (M. Pesat)
Berlín (M. Pesat)

Boston (M. Pesat)
Brussel·les (M. Pesat)

Copenhaguen (M. Pesat)
El Caire (M. Pesat)

Estocolm (M. Pesat)
Filadèlfia (M. Suburbà)

Hélsinki (M. Pesat)
K.Lumpur (M. Pesat)
K.Lumpur (M. Pesat)

Lisboa (M. Pesat)
Marsella (M. Pesat)
Medellín (M. Pesat)
Montréal (M. Pesat)

Oslo (M. suburbà)
Paris (M. suburbà)

Roma (M. Pesat)
Rotterdam (M. Pesat)

Rouen (M. Lleuger)
San Francisco (M.Suburbà)

Singapur (M. Pesat)
Istanbul (Funicular)

Monterrey (M. Pesat)
Singapur (M. Lleuger)

Amsterdam (M. Lleuger)
Bucarest (M. Pesat)
Glasgow (M. Pesat)

Izmir (M. Lleuger)
K.Lumpur (Monorail)

Las Vegas (Monorail)
Rio de Janeiro (M. Pesat)

Taipei (M. Pesat)
Taipei (VAL)

Varsòvia (M. Pesat)
Wuppertal (M. Penjant)

Shangai (M. Pesat)
B.Horizonte (M. Pesat)
Cleveland (M. Lleuger)

Cleveland (M. Pesat)
Guangzhou (M. Pesat)

Hamburg (M. Pesat)
Istanbul (M. Pesat)

Los Angeles (M. Lleuger)
Los Angeles (M. Pesat)

Milà (People Mover)
Porto Alegre (M. Pesat)

Recife (M. Pesat)
València (M.Suburbà)

Washington (M. Pesat)
Barcelona (M. Lleuger)

Buenos  Aires (M. Lleuger)
Filadèlfia (M. Pesat)

Miami (M. Pesat)
Roma (M. Suburbà)

San Francisco (M. Lleuger)
Sao Paolo (M. Suburbà)

Sofia (M. Pesat)
Teheran (M. Pesat)

Tunis (M. Lleuger)
València (M. Lleuger)

Buffalo (M.Lleuger)
Milà ( M. Lleuger)

Newcastle (M. Suburbà)
Saint Louis (M. Lleuger)

Atlanta (M. Pesat)
Baltimore (M. Lleuger)
Baltimore (M. Pesat)

Brasilia (M. Pesat)
Buenos Aires (M. Suburbà)

Haifa (Funicular)
Hamburg (M. Suburbà)

Lisboa (M. Suburbà)
Teheran (M. Suburbà)

Toulouse (M. Pesat)
Toronto (M. Suburbà)

C
iu

ta
ts

Temps (minuts)

 
Figura 6.1: Gràfica comparativa d’interval de pas mínim de diferents serveis ferroviaris 

metropolitans. 
Font pròpia
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Ciutat 
Interval 
de pas 
mínim 

Ciutat 
Interval 

pas 
mínim 

Ciutat 
Interval 
de pas 
mínim 

Ciutat 
Interval 
de pas 
mínim 

Amsterdam 
(M.Lleuger) 

4 Copenhaguen 
(M.Pesat) 

3 Los Angeles 
(M.Pesat) 

5 San Francisco 
(M.Lleuger) 

6 

Ankara 
(M.Lleuger) 

3 Chicago 
(M.Pesat) 

2,5 Madrid 
(M.Pesat) 

2 San Francisco 
(M.Suburbà) 

3 

Ankara 
(M.Pesat) 

3 Detroit 
(P.Mover) 

2 Marsella 
(M.Pesat) 

3 St.Petersburg 
(M.Pesat) 

1,5 

Atenes 
(M.Pesat) 

3 El Caire 
(M.Pesat) 

3 Medellín 
(M.Pesat) 

3 S. de Chile 
(M.Pesat) 

1,5 

Atenes 
(M.Suburbà) 

2,5 Estocolm 
(M.Pesat) 

3 Méxic D.F. 
(M.Pesat) 

1,55 Sao Paolo 
(M.Pesat) 

1,5 

Atlanta 
(M.Pesat) 

8 Filadèlfia 
(M.Pesat) 

6 Miami 
(M.Pesat) 

6 Sao Paolo 
(M.Suburbà) 

6 

B.Horizonte 
(M.Pesat) 

5 Filadèlfia 
(M.Suburbà) 

3 Miami 
(Monorail) 

1,5 Seul 
(M.Pesat) 

2 

Baltimore 
(M.Lleuger) 

9 Glasgow 
(M.Pesat) 

4 Milà ( 
M.Lleuger) 

7 Shangai 
(M.Pesat) 

4,5 

Baltimore 
(M.Pesat) 

10 Guangzhou 
(M.Pesat) 

5 Milà 
(M.Pesat) 

2 Singapur 
(M.Lleuger) 

2 

Bangkok 
(M.Pesat) 

2 Haifa 
(Funicular) 

10 Milà (People 
Mover) 

5 Singapur 
(M.Lleuger) 

3,5 

Bangkok 
(M.Pesat) 

3 Hamburg 
(M.Pesat) 

5 Monterrey 
(M.Pesat) 

3,5 Singapur 
(M.Pesat) 

3 

Barcelona 
(M.Lleuger) 

6 Hamburg 
(M.Suburbà) 

10 Montréal 
(M.Pesat) 

3 Sofia 
(M.Pesat) 

6 

Barcelona 
(M.Pesat) 

2,5 Hélsinki 
(M.Pesat) 

3 Moscou 
(M.Pesat) 

1,5 Taipei 
(M.Pesat) 

4 

Barcelona 
(M.Suburbà) 

2 Hong Kong 
(M.Pesat) 

2 Munic 
(M.Pesat) 

2,5 Taipei (VAL) 4 

Berlín 
(M.Pesat) 

3 Istanbul 
(Funicular) 

3,5 Newcastle 
(M.Suburbà) 

7 Teheran 
(M.Pesat) 

6 

Berlín 
(M.Suburbà) 

2 Istanbul 
(M.Lleuger) 

2,5 Nova York 
(M.Pesat) 

2 Teheran 
(M.Suburbà) 

10 

Bilbao 
(M.Pesat) 

2,5 Istanbul 
(M.Pesat) 

5 Oslo 
(M.Suburbà) 

3 Tóquio 
(M.Pesat) 

1,5 

Boston 
(M.Pesat) 

3 Izmir 
(M.Lleuger) 

4 París 
(M.Pesat) 

2 Toronto 
(M.Pesat) 

2 

Brasilia 
(M.Pesat) 

10 K.Lumpur 
(M.Pesat) 

3 Paris 
(M.Suburbà) 

3 Toronto 
(M.Suburbà) 

15 

Brussel·les 
(M.Pesat) 

3 K.Lumpur 
(M.Pesat) 

3 Porto Alegre 
(M.Pesat) 

5 Toulouse 
(M.Pesat) 

10 

Bucarest 
(M.Pesat) 

4 K.Lumpur 
(Monorail) 

4 Praga 
(M.Pesat) 

2,5 Toulouse 
(VAL) 

1,2 

Budapest 
(M.Pesat) 

2 Las Vegas 
(Monorail) 

4 Recife 
(M.Pesat) 

5 Tunis 
(M.Lleuger) 

6 

Buenos Aires 
(M.Lleuger) 

6 Lille (VAL) 1,5 Rennes (VAL) 2 València 
(M.Lleuger) 

6 

Buenos Aires 
(M.Pesat) 

2,5 Lió (M.Pesat) 2 Rio Janeiro 
(M.Pesat) 

4 València 
(M.Suburbà) 

5 

Buenos Aires 
(M.Suburbà) 

10 Lisboa 
(M.Pesat) 

3 Roma 
(M.Pesat) 

3 Vancouver 
(M.Pesat) 

1,7 

Buffalo 
(M.Lleuger) 7 Lisboa 

(M.Suburbà) 10 Roma 
(M.Suburbà) 6 Varsòvia 

(M.Pesat) 4 

Caracas 
(M.Pesat) 
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2 Rotterdam 
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3 Viena 
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Cleveland 
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5 Los Angeles 
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3 Washington 
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Cleveland 
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5 Los Angeles 
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Capacitat màxima d’una composició ferroviària 
 
Per tal de comparar la capacitat d’un tren, s’ha considerat el valor màxim que les 
diferents companyies ofereixen, és a dir la capacitat màxima que ofereix una 
composició determinada que generalment sol ser el tren de major longitud, sempre 
i quan la resta de característiques que determinen la capacitat d’un tren no variïn 
com és el cas de la configuració interior de les diferents unitats 
 
A diferència del que succeeix amb la freqüència que es força variable en funció de 
l’hora, la composició dels trens es manté força constant al llarg de les diferents 
hores de servei, ara bé aquesta composició dels trens si que varia en funció de les 
diferents línies de la xarxa en cas que el sistema disposi de més d’una línia, ja que 
les línies que tenen una major demanda de passatgers són les que tenen trens amb 
una major capacitat. 
 
Cal esmentar però, que un altre factor per a determinar la capacitat d’una 
composició ferroviària és l’espai que cada companyia considera òptim per a un 
passatger, ja que a partir d’aquest valor se’n deduirà la capacitat de la composició, 
aquest valor no és el mateix en tots els sistemes estudiats, per això aquest estudi 
s’ha limitat a considerar el valor donat per la companyia obviant quin és l’espai que 
cada companyia considera òptim pels seus clients. 
 
Així doncs s’han comparat els valors de les composicions ferroviàries amb més 
capacitat en alguns dels diferents sistemes estudiats; de la totalitat d’ells s’ha 
obtingut aquest valor d’un total de 62 sistemes. 
 
En la zona de major capacitat es troben sistemes com el metro de Moscou a Rússia 
o el de Hong Kong a la Xina, amb capacitats que es situen al voltant dels 2.500 
passatgers per tren, mentre que al costat oposat es troben sistemes de monorails o 
de metro lleuger com un people mover a Milà Itàlia que connecta un centre 
hospitalari amb una estació de la xarxa de metro pesat, a la banda baixa d’aquesta 
classificació també es troben altres sistemes com el monorail de Miami, que abans 
ja s’ha esmentat per la seva alta freqüència de pas o sistemes lleugers com el de 
Rouen i el de Toulouse. 
 

Capacitat màxima d’un 
tren 

Sistema Valor (Passatgers) 

Valor més gran Moscou (Metro Pesat) 2600 
Valor més petit Miami (People Mover) 34 

 
Taula6.3: Valor màxim i mínim obtinguts de la capacitat màxima d’una composició 

ferroviària. 
Font pròpia 
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Figura 6.2: Gràfica comparativa de capacitat màxima d’una composició ferroviària de 

diferents serveis ferroviaris metropolitans. 
Font pròpia 
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Ciutat Capacitat Ciutat Capacitat Ciutat Capacitat 
Ankara 

(M.Pesat) 
2000 K.Lumpur 

(Monorail) 
214 Roma 

(M.Lleuger) 
320 

Atenes 
(M.Suburbà) 1002 Las Vegas 

(Monorail) 224 Roma 
(M.Pesat) 1208 

B.Horizonte 
(M.Pesat) 1026 Lille (VAL) 245 Rouen 

(M.Lleuger) 108 

Baltimore 
(M.Pesat) 

996 Lisboa 
(M.Pesat) 

555 Saint Louis 
(M.Lleuger) 

153 

Bangkok 
(M.Pesat) 

1000 Lisboa 
(M.Suburbà) 

1210 
San 

Francisco 
(M.Suburbà) 

1500 

Barcelona 
(M.Lleuger) 218 Madrid 

(M.Pesat) 1150 Seul 
(M.Pesat) 1600 

Barcelona 
(M.Pesat) 965 Manila 

(M.Pesat) 1600 Shangai 
(M.Pesat) 1860 

Bilbao 
(M.Pesat) 

523 Marsella 
(M.Pesat) 

472 Sidney 
(M.Suburbà) 

440 

Brasilia 
(M.Pesat) 

1356 Méxic D.F. 
(M.Pesat) 

1530 Taipei (VAL) 
(M.Pesat) 

2208 

Brussel·les 
(M.Lleuger) 

179 Miami 
(M.Pesat) 

2200 Taipei (VAL) 
(M.Lleuger) 

456 

Brussel·les 
(M.Pesat) 

641 Miami 
(Monorail) 

96 Teheran 
(M.Pesat) 

1200 

Buenos Aires 
(M.Pesat) 823 Milà ( 

M.Lleuger) 270 Teheran 
(M.Suburbà) 2400 

Buffalo 
(M.Lleuger) 210 Milà (People 

Mover) 34 Toronto 
(M.Suburbà) 1300 

Copenhaguen 
(M.Pesat) 

300 Montréal 
(M.Pesat) 

1440 Toulouse 
(VAL) 

150 

Filadèlfia 
(M.Suburbà) 

480 Moscou 
(M.Pesat) 

2600 València 
(M.Lleuger) 

200 

Glasgow 
(M.Pesat) 

277 Munic 
(M.Pesat) 

912 València 
(M.Suburbà) 

596 

Guangzhou 
(M.Pesat) 

2196 Newcastle 
(M.Suburbà) 

1192 Vancouver 
(M.Pesat) 

316 

Hélsinki 
(M.Pesat) 400 Porto Alegre 

(M.Pesat) 1080 Varsòvia 
(M.Pesat) 1454 

Hong Kong 
(M.Pesat) 2460 Praga 

(M.Pesat) 1464 Viena 
(M.Pesat) 840 

Izmir 
(M.Lleuger) 

1128 Recife 
(M.Pesat) 

1400 Washington 
(M.Pesat) 

1458 

K.Lumpur 
(M.Pesat) 

472 Rennes 
(VAL) 

158 Wuppertal 
(M.Penjant) 

178 

Taula 6.4:Taula resum capacitats màximes d’una composició ferroviària(nº passatgers) 

 dels diferents sistemes 

Font pròpia
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Longitud màxima d’una composició ferroviària 
 
Per tal de comparar aquest valor s’han seguit els mateixos criteris que en el cas de 
la capacitat, és a dir s’han considerat les composicions de major longitud que les 
diferents companyies presten a les seves línies, com ja s’ha comentat anteriorment 
aquest valor no acostuma a variar en funció de l’horari com és el cas de la 
freqüència però si que ho fa en les diferents línies que puguin composar el sistema, 
ja que aquelles que tenen una major demanda són les que acostumen a tenir trens 
amb una major longitud. 
 
La longitud d’un tren és un paràmetre que va molt lligat a la capacitat d’un tren i és 
un valor que es distribuirà de forma molt similar al la del paràmetre anterior, és a 
dir en general longituds més grans donaran capacitats més grans, tot i que es 
produeixin algunes variacions; ja que la capacitat, com s’ha comentat anteriorment 
no només depèn de la longitud sinó que també depèn de l’amplada, de la 
configuració interior del tren, i de l’espai per passatger que cada companyia 
consideri oportú, que no és el mateix en tots els casos. 
 
També cal esmentar que no es disposa en tots els casos de forma simultània dels 
valors de longitud d’un tren i de la seva capacitat i que per tant no es podrà fer un 
paral·lelisme entre ambdós paràmetres, ja que de la longitud només s’ha pogut 
obtenir informació d’un total de 51 sistemes dels 125 sistemes estudiats. 
 
De tots els valor trobats, la composició ferroviària de menor longitud de la que es 
té informació és la del monorail de la capital de l’estat de Florida, Miami, als Estats 
Units; mentre que la composició de major longitud és la de la línia de servei 
suburbà a la de la capital de l’Iran, Teheran. 
 

Longitud màxima d’una 
composició ferroviària 

Sistema Valor (metres) 

Valor més gran Teheran (M.Suburbà) 240 
Valor més petit Miami (Monorail) 11 

 
Taula 6.5: Valor màxim i mínim obtinguts de la longitud màxima d’una composició 

ferroviària. 
Font pròpia 
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Figura 6.3: Gràfica comparativa de longitud màxima d’una composició ferroviària de diferents 
serveis ferroviaris metropolitans. 

Font pròpia 
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Ciutat Longitud Ciutat Longitud 

Ankara 
(M.Lleuger) 

90 Montréal 
(M.Pesat) 

150 

B.Horizonte 
(M.Pesat) 91,56 Moscou 

(M.Pesat) 160 

Baltimore 
(M.Pesat) 137 Munic 

(M.Pesat) 114 

Bangkok 
(M.Pesat) 

65 Newcastle 
(M.Suburbà) 

111 

Barcelona 
(M.Lleuger) 

32,5 Praga 
(M.Pesat) 

96 

Barcelona 
(M.Pesat) 

86 Recife 
(M.Pesat) 

88 

Bilbao 
(M.Pesat) 

72 Rennes 
(VAL) 

26 

Brasilia 
(M.Pesat) 87,2 

Rio de 
Janeiro 

(M.Pesat) 
132 

Bucarest 
(M.Pesat) 

120 Roma 
(M.Pesat) 

108 

Buenos Aires 
(M.Pesat) 

88 Rouen 
(M.Lleuger) 

29,4 

Buffalo 
(M.Lleuger) 

66 Saint Louis 
(M.Lleuger) 

24,8 

Copenhaguen 
(M.Pesat) 39 

San 
Francisco 

(M.Suburbà) 
210 

Filadèlfia 
(M.Suburbà) 

121 Sao Paolo 
(M.Pesat) 

136 

Glasgow 
(M.Pesat) 

36 Seul 
(M.Pesat) 

195 

Guangzhou 
(M.Pesat) 140 Sidney 

(M.Suburbà) 60 

Haifa 
(Funicular) 30 Teheran 

(M.Pesat) 80 

Hélsinki 
(M.Pesat) 44,3 Teheran 

(M.Suburbà) 240 

Hong Kong 
(M.Pesat) 

182 Toronto 
(M.Suburbà) 

200 

K.Lumpur 
(M.Pesat) 

33,7 Tunis 
(M.Lleuger) 

60 

Lille (VAL) 26 València 
(M.Lleuger) 

23,8 

Lisboa 
(M.Pesat) 48 València 

(M.Suburbà) 60 

Manila 
(M.Pesat) 92 Vancouver 

(M.Pesat) 50,1 

Méxic D.F. 
(M.Pesat) 150 Varsòvia 

(M.Pesat) 120 

Miami 
(M.Pesat) 

176 Viena 
(M.Pesat) 

110 

Miami 
(Monorail) 

11 Washington 
(M.Pesat) 

138 

Milà ( 
M.Lleuger) 

34 Wuppertal 
(M. Penjant) 

24 

Taula 6.6:Taula resum de les longituds màximes (metres) 

d’una composició ferroviària dels diferents sistemes 

Font pròpia
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Capacitat màxima de transport per sentit i hora 
 
Aquest paràmetre és força important ja que dona idea de la quantitat de gent que 
pot ésser transportada per un determinat mitjà en unes condicions concretes, a 
partir d’aquest valor molts autors realitzen la classificació dels diferents modes, 
com ja s’ha vist anteriorment. 
 
Aquesta dada no ha estat en cap dels casos obtinguda de forma directa de la 
companyia operadora del sistema, ja que de molts d’ells no es podia obtenir; si no 
que ha estat calculada a partir de dos paràmetres que s’han definit amb anterioritat 
com són l’interval de pas mínim i la capacitat màxima d’una composició ferroviària. 
 
Aquests dos paràmetres s’han triat amb les mateixes condicions que s’han 
considerat abans; és a dir la major freqüència que es dona a l’hora punta en 
almenys una de les línies, i la capacitat màxima s’ha considerat aquell tipus de 
composició ferroviària que pot transportar un major nombre de passatgers, aquest 
valor s’ha comprovat que sigui l’ofert per les companyies, és a dir que realment 
coincideixin en la mateixa línia o en el mateix tram els trens de màxima capacitat 
amb el mínim interval de pas. 
 
A partir d’aquests dos paràmetres s’ha calculat la capacitat màxima de transport 
per sentit i hora com a resultat de: 
 

(minuts) mínim pas de Interval
 60)passatgers (nºun tren d' màximaCapacitat 

hora) isentit per  s(PassatgerCapacitat 
⋅

=
 

Aquest valor s’ha obtingut d’un total de 59 sistemes ja que tot i disposar de les 
dades d’interval de pas mínim en un gran nombre de casos, el valor de la capacitat 
màxima d’una composició ferroviària no s’ha pogut aconseguir en un nombre tan 
gran. 
 
Així doncs cal destacar que les capacitats per hora i sentit estan compreses entre 
els més de 100.000 passatgers per hora i sentit que pot oferir el metro de Moscou 
com a conseqüència dels seus petits intervals de pas i una gran capacitat de 
transport per part del material rodant; fins els gairebé 500 passatgers per hora i 
sentit que és capaç de transportar el people mover de la ciutat de Milà, o el 
 

Capacita màxima de 
transport per senti i hora 

Sistema Valor (passatgers/hora i 
sentit)) 

Valor més gran Moscou (M . Pesat) 104.000 
Valor més petit Milà (People Mover) 408 

 
Taula 6.7: Valor màxim i mínim obtinguts de la capacitat màxima de transport per senti i 

hora. 
Font pròpia 
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Figura 6.4: Gràfica comparativa de capacitat màxima de transport per hora i sentit de 

diferents serveis ferroviaris metropolitans. 
Font pròpia 
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Ciutat Capacitat 
hora sentit Ciutat Capacitat 

hora sentit Ciutat 
Capacitat 

hora 
sentit 

Ankara 
(M.Pesat) 

40000 K.Lumpur 
(M.Pesat) 

9440 Rennes 
(VAL) 

4740 

Atenes 
(M.Suburbàl) 

24048 K.Lumpur 
(Monorail) 

3210 Roma 
(M.Pesat) 

24160 

B.Horizonte 
(M. Pesat) 12312 Las Vegas 

(Monorail) 3360 Rouen 
(M.Lleuger) 2160 

Baltimore 
(M.Pesat) 5976 Lille (VAL) 9800 Saint Louis 

(M. Lleuger) 1311 

Bangkok 
(M.Pesat) 

30000 Lisboa 
(M.Pesat) 

11100 
San 

Francisco (M. 
Suburbà) 

30000 

Barcelona 
(M.Lleuger) 2180 Lisboa (M. 

Suburbà) 7260 Seul 
(M.Pesat) 48000 

Barcelona 
(M.Pesat) 23160 Madrid 

(M.Pesat) 34500 Shangai 
(M.Pesat) 24800 

Bilbao 
(M.Pesat) 12552 Marsella (M. 

Pesat) 9440 Taipei 
(M.Pesat) 33120 

Brasilia 
(M.Pesat) 

8136 Méxic D.F. 
(M.Pesat) 

59226 Taipei (VAL) 6840 

Brussel·les 
(M. Pesat) 

12820 Miami 
(M.Pesat) 

22000 Teheran 
(M.Pesat) 

12000 

Buenos Aires 
(M. Pesat) 

19752 Miami 
(Monorail) 

3840 Teheran 
(M.Suburbà) 

14400 

Buffalo 
(M.Lleuger) 

1800 Milà 
(M.Lleuger) 

2314 Toronto 
(M.Suburbà) 

5200 

Copenhaguen 
(M. Pesat) 6000 Milà (People 

Mover) 408 Toulouse 
(VAL) 7500 

Filadèlfia 
(M.Pesat) 11940 Montréal 

(M.Pesat) 28800 València 
(M.Lleuger) 2000 

Filadèlfia (M. 
Suburbà) 

9600 Moscou 
(M.Pesat) 

104000 València 
(M.Suburbà) 

7152 

Glasgow (M. 
Pesat) 

4155 Munic 
(M.Pesat) 

21888 Vancouver 
(M.Pesat) 

11153 

Guangzhou 
(M. Pesat) 

26352 Newcastle 
(M.Suburbà) 

10217 Varsòvia 
(M.Pesat) 

21810 

Hélsinki 
(M.Pesat) 

8000 Porto Alegre 
(M. Pesat) 

12960 Viena 
(M.Pesat) 

25200 

Hong Kong 
(M. Pesat) 73800 Praga 

(M.Pesat) 35136 Washington 
(M. Pesat) 17496 

Izmir 
(M.Lleuger) 16920 Recife 

(M.Pesat) 16800 Wuppertal 
(M. Penjant) 2670 

Taula 6.8:Taula resum de les capacitats màximes de transport per sentit i hora 

 dels diferents sistemes 
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Velocitat comercial 
 
Aquest factor tal i com s’ha comentat anteriorment cal no confondre’l amb altres 
valors relacionats amb la velocitat com són la velocitat màxima, la velocitat objectiu 
o la velocitat mitja.  
 
La velocitat comercial dona idea de la durada del trajectes dels passatgers ja que 
en ella ja hi són incloses les diferents parades que es realitzen durant el trajecte. 
Aquest factor anirà molt relacionat amb la distància mitja entre estacions. 
 
Tan en el cas de la velocitat comercial com en el de la distància mitja entre 
estacions, els valors obtinguts són valors globals de la xarxa i això fa que els 
resultats no siguin molt precisos o puguin crear una mica de confusió. 
 
Aquest paràmetre s’ha obtingut en un total de 80 sistemes de tots els estudiats, en 
molts casos aquest valor s’ha obtingut de forma directa de la companyia, algunes 
d’elles donaven aquest valor com una dada global de la xarxa i en altres la 
informació estava desglossada per les diferents línies, en aquests casos es 
calculava el valor global de la xarxa com la mitja ponderada per la distància de 
cada línia. 
 
A la resta de casos en que no es podia obtenir aquesta dada de forma directa però 
si que es podia conèixer la longitud total de cada línia i el temps de viatge total de 
la línia, es calculava la velocitat comercial com el quocient d’aquest dos 
paràmetres, en el cas que el temps s’hagués de calcular utilitzant un cercador 
d’itineraris que algunes companyies ofereixen en les seves pàgines web, el trajecte 
es realitzava en hora punta i en hora vall i s’agafava la mitja dels temps obtinguts 
per tal de tenir en compte que algunes línies en hora punta s’alenteixen com a 
conseqüència de la major afluència de passatgers. 
 
Tots els sistemes dels que s’han obtingut dades, tenen compresos les seves 
velocitats comercials entre els 80 km/h del metro suburbà de Teheran fins els 16,7 
km/h del metro lleuger de la capital belga, Brussel·les. 
 
 

Velocitat comercial Sistema Valor (km/h) 
Valor més gran Teheran (M.Suburbà) 80 
Valor més petit Brussel·les (M.Lleuger) 16,7 

 
Taula 6.9: Valor màxim i mínim obtinguts de la velocitat comercial 

Font pròpia 
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Velocitat comercial

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Teheran (M. Suburbà)
Los Angeles (M. Lleuger)

Filadèlfia (M. Suburbà)
Washington (M. Pesat)

San Francisco (M.Suburbà)
Baltimore (M. Pesat)

Porto Alegre (M. Pesat)
Hélsinki (M. Pesat)

Miami (M. Pesat)
Paris (M. suburbà)

Vancouver (M. Pesat)
Atlanta (M. Pesat)
Izmir (M. Lleuger)
Seul (M. Suburbà)

Moscou (M. Pesat)
Saint Louis (M. Lleuger)

Singapur (M. Pesat)
Monterrey (M. Pesat)

Copenhaguen (M. Pesat)
Istanbul (M. Lleuger)
K.Lumpur (M. Pesat)

Sant Petersburg (M. Pesat)
Istanbul (M. Pesat)

Los Angeles (M. Pesat)
El Caire (M. Pesat)
Recife (M. Pesat)

Montréal (M. Pesat)
Chicago (M. Pesat)

Munic (M. Pesat)
Bilbao (M. Pesat)

Guangzhou (M. Pesat)
Méxic D.F. (M. Pesat)

Teheran (M. Pesat)
Varsòvia (M. Pesat)

Praga (M. Pesat)
Lille (VAL)

Rio de Janeiro (M. Pesat)
Ankara (M. Lleuger)
Bangkok (M. Pesat)

K.Lumpur (M. Pesat)
Seul (M. Pesat)

Medellín (M. Pesat)
Buenos Aires (M. suburbà)

Roma (M. Suburbà)
Marsella (M. Pesat)
Londres (M. Pesat)

Sao Paolo (M. Pesat)
Toulouse (VAL)

Hong Kong (M. Pesat)
Rennes (VAL)

Viena (M. Pesat)
Atenes (M. Suburbà)
K.Lumpur (Monorail)

Barcelona (M. Pesat)
Santiago de Chile (M. Pesat)

Brussel·les (M. Pesat)
Boston (M. Pesat)
Atenes (M. Pesat)

Buffalo (M.Lleuger)
Manila (M. Pesat)

Filadèlfia (M. Pesat)
Wuppertal (M. Penjant)

Lió (M. Pesat)
Glasgow (M. Pesat)

Las Vegas (Monorail)
Milà (People Mover)

París (M. Pesat)
Madrid (M. Pesat)

Budapest (M. Pesat)
Roma (M. Pesat)

Buenos Aires (M. Pesat)
Budapest (M. Suburbà)

Istanbul (Funicular)

València (M. Lleuger)
Buenos  Aires (M. Lleuger)

Cleveland (M. Lleuger)
Detroit (People Mover)

Miami (Monorail)
Rouen (M. Lleuger)

Brussel·les (M. Lleuger)

C
iu

ta
ts

Velocitat (Km/h)

 
Figura 6.5: Gràfica comparativa de la velocitat comercial de diferents serveis ferroviaris 

metropolitans. 
Font pròpia 
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Ciutat Velocitat 
comercial Ciutat Velocitat 

comercial Ciutat Velocitat 
comercial 

Ankara 
(M.Lleuger) 35 Hélsinki 

(M.Pesat) 46 París 
(M.Pesat) 24,9 

Atenes 
(M.Pesat) 

28,5 Hong Kong 
(M.Pesat) 

32 Paris 
(M.Suburbà) 

44,6 

Atenes 
(M.Suburbà) 

30,6 Istanbul 
(Funicular) 

22 Porto Alegre 
(M.Pesat) 

48 

Atlanta 
(M.Pesat) 

43,2 Istanbul 
(M.Lleuger) 

40 Praga 
(M.Pesat) 

35,7 

Baltimore 
(M.Pesat) 48,3 Istanbul 

(M.Pesat) 39,5 Recife 
(M.Pesat) 38 

Bangkok 
(M.Pesat) 35 Izmir 

(M.Lleuger) 43 Rennes (VAL) 32 

Barcelona 
(M.Pesat) 29,9 K.Lumpur 

(M.Pesat) 40 
Rio de 
Janeiro 

(M.Pesat) 
35 

Bilbao 
(M.Pesat) 

36 K.Lumpur 
(M.Pesat) 

35 Roma 
(M.Pesat) 

23,5 

Boston 
(M.Pesat) 28,7 K.Lumpur 

(Monorail) 30 Roma 
(M.Suburbà) 33,5 

Brussel·les 
(M.Lleuger) 16,7 Las Vegas 

(Monorail) 25,6 Rouen 
(M.Lleuger) 19,06 

Brussel·les 
(M.Pesat) 29,2 Lille (VAL) 35,47 Saint Louis 

(M.Lleuger) 40,6 

Budapest 
(M.Pesat) 

23,8 Lió (M.Pesat) 26,5 S. Francisco 
(M.Suburbà) 

52 

Budapest 
(M.Suburbà) 

22,5 Londres 
(M.Pesat) 

33 St.Petersburg 
(M.Pesat) 

39,56 

B. Aires 
(M.Lleuger) 

20 Los Angeles 
(M.Lleuger) 

64 S. de Chile 
(M.Pesat) 

29,9 

Buenos Aires 
(M.Pesat) 23 Los Angeles 

(M.Pesat) 39 Sao Paolo 
(M.Pesat) 33 

Buenos Aires 
(M.Suburbà) 34 Madrid 

(M.Pesat) 23,9 Seul 
(M.Pesat) 34,3 

Buffalo 
(M.Lleuger) 28,2 Manila 

(M.Pesat) 27,6 Seul 
(M.Suburbà) 41,7 

Cleveland 
(M.Lleuger) 

19,2 Marsella 
(M.Pesat) 

33 Singapur 
(M.Pesat) 

40,5 

Cleveland 
(M.Pesat) 

19,2 Medellín 
(M.Pesat) 

34,2 Teheran 
(M.Pesat) 

36 

Copenhaguen 
(M.Pesat) 

40 Méxic D.F. 
(M.Pesat) 

36 Teheran 
(M.Suburbà) 

80 

Chicago 
(M.Pesat) 37,2 Miami 

(M.Pesat) 45,6 Toulouse 
(VAL) 32,38 

Detroit 
(P.Mover) 19,2 Miami 

(Monorail) 19,2 València 
(M.Lleuger) 21 

El Caire 
(M.Pesat) 38 Milà (People 

Mover) 25 Vancouver 
(M.Pesat) 44 

Filadèlfia 
(M.Pesat) 

27,1 Monterrey 
(M.Pesat) 

40,1 Varsòvia 
(M.Pesat) 

36 

Filadèlfia 
(M.Suburbà) 

54 Montréal 
(M.Pesat) 

37,6 Viena 
(M.Pesat) 

31,3 

Glasgow 
(M.Pesat) 

26 Moscou 
(M.Pesat) 

41 Washington 
(M.Pesat) 

53 

Guangzhou 
(M.Pesat) 36 Munic 

(M.Pesat) 36,6 Wuppertal 
(M. Penjant) 26,6 

Taula 6.10:Taula resum de velocitats comercials dels diferents sistemes  
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Distància mitja entre estacions 
 
Aquest valor dóna una idea de la separació entre les estacions de la xarxa, i això 
pot indicar quin tipus de servei s’ofereix si és més aviat de tipus urbà o bé de tipus 
interurbà. 
 
Com en el cas de la velocitat comercial en aquest cas els valors obtinguts són 
valors globals de tota la xarxa sense tenir en compte les diferències entre les 
diferents línies o entre els trams d’una mateixa línia ja que per exemple en alguns 
sistemes de ciutats nord-americanes tan de sistemes lleugers com pesats al centre 
de la ciutat on es concentren una gran quantitat d’activitats terciàries la distància 
entre parades és sensiblement inferior que a les zones residencials on la distància 
entre parades augmenta de forma considerable.  
 
Aquest valor s’ha pogut aconseguir d’un total de 83 sistemes de la totalitat dels 
sistemes estudiats. 
 
En una part dels casos en els que s’ha obtingut la dada, s’ha fet de forma directa ja 
que les companyies que operen els diferents sistemes l’ofereixen com una dada 
bàsica de la xarxa, mentre que en altres casos s’ha obtingut a partir de la longitud 
de les diferents línies i el nombre d’estacions que formen cada línia, la distància 
mitja s’ha obtingut com el quocient de la longitud i el nombre de trams que formen 
la totalitat de la línia, entenent com a tram la longitud entre dues estacions, així es 
tindrà un nombre de trams inferior en una unitat al del nombre d’estacions de la 
línia. 
 
Els valors obtinguts es troben entre la màxima distància entre estacions que es 
dona al sistema suburbà de San Francisco a Califòrnia que connecta aquesta ciutat 
amb diverses ciutats de la seva rodalia, i el mínim que es dona en un sistema de 
funicular a la ciutat israeliana de Haifa que consta de tan sols de sis estacions i que 
uneix la zona comercial i terciària del port amb els barris residencials que es troben 
dalt de la muntanya del Carmel salvant un desnivell de 274 metres. 
 
 

Distància mitja entre 
estacions 

Sistema Distància mitja entre 
estacions 

Valor més gran San Francisco (M.Suburbà) 4760 m 
Valor més petit Haifa (Funicular) 274 m 

 
Taula 6.11: Valor màxim i mínim obtinguts de la distància mitja entre estacions 

Font pròpia 
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Distància mitja entre estacions

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

Haifa (Funicular)
Detroit (People Mover)
Brussel·les (M. Lleuger)

Miami (Monorail)
Buenos  Aires (M. Lleuger)

Istanbul (Funicular)
Singapur (M. Lleuger)
Brussel·les (M. Pesat)

Rennes (VAL) 
París (M. Pesat)

B.Aires (M. Pesat)
Milà (People Mover)
Glasgow (M. Pesat)

Lió (M. Pesat)
Wuppertal (M. Penjant)

Toulouse (VAL)
Filadèlfia (M. Pesat)

Lille (VAL)
Viena (M. Pesat)
Roma (M. Pesat)

Ankara (M. Lleuger)
Buffalo (M.Lleuger)

Berlín (M. Pesat)
Barcelona (M. Pesat)

Manila (M. Lleuger)
Marsella (M. Pesat)

Lisboa (M. Pesat)
Atenes (M. Pesat)

K.Lumpur (Monorail)
S. de Chile (M. Pesat)

Budapest (M. Pesat)
Munic (M. Pesat)

Montréal (M. Pesat)
Monterrey (M. Pesat)

Teheran (M. Pesat)
Taipei (VAL)

Bangkok (M. Pesat)
Las Vegas (Monorail)

Praga (M. Pesat)
Bilbao (M. Pesat)

Varsòvia (M. Pesat)
Atenes (M. Suburbà)

Madrid (M. Pesat)
Seul (M. Pesat)

Sao Paolo (M. Pesat)
B.Aires (M. suburbà)

Ankara (M. Pesat)
Caracas (M. Pesat)

Guangzhou (M. Pesat)
Méxic D.F. (M. Pesat)

Recife (M. Pesat)
Medellín (M. Pesat)

Rio de Janeiro (M. Pesat)
Bangkok (M. Pesat)
El Caire (M. Pesat)

K.Lumpur (M. Pesat)
Izmir (M. Lleuger)
Boston (M. Pesat)

Istanbul (M. Lleuger)
Manila (M. Pesat)

Manila (M. Lleuger)
Sofia (M. Pesat)

B.Horizonte (M. Pesat)
Bucarest (M. Pesat)
Singapur (M. Pesat)
Istanbul (M. Pesat)

Miami (M. Pesat)
Los Angeles (M. Pesat)
Vancouver (M. Pesat)
Cleveland (M. Pesat)

Hélsinki (M. Pesat)
S.Petersburg (M. Pesat)

Filadèlfia (M. Suburbà)
Moscou (M. Pesat)

Los Angeles (M. Lleuger)
Baltimore (M. Pesat)
Roma (M. Suburbà)
Atlanta (M. Pesat)

Porto Alegre (M. Pesat)
Sao Paolo (M. Suburbà)
Saint Louis (M. Lleuger)

Hong Kong (M. Pesat)
Teheran (M. Suburbà)

S.Francis. (M.Suburbà)
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Figura 6.6: Gràfica comparativa de distància mitja entre estacions de diferents serveis 

ferroviaris metropolitans. 
Font pròpia 
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Ciutat Distància 
mitja 

Ciutat Distància 
mitja 

Ciutat Distància 
mitja 

Ankara 
(M.Lleuger) 

790 Guangzhou 
(M.Pesat) 

1200 Moscou 
(M.Pesat) 

1800 

Ankara 
(M.Pesat) 1200 Haifa 

(Funicular) 350 Munic 
(M.Pesat) 953 

Atenes 
(M.Pesat) 860 Hélsinki 

(M.Pesat) 1750 París 
(M.Pesat) 612 

Atenes 
(M.Suburbà) 

1115 Hong Kong 
(M.Pesat) 

2400 Porto Alegre 
(M.Pesat) 

2156 

Atlanta 
(M.Pesat) 

2100 Istanbul 
(Funicular) 

573 Praga 
(M.Pesat) 

1083 

B.Horizonte 
(M.Pesat) 

1480 Istanbul 
(M.Lleuger) 

1330 Recife 
(M.Pesat) 

1200 

Baltimore 
(M.Pesat) 

1907 Istanbul 
(M.Pesat) 

1580 Rennes (VAL) 611 

Bangkok 
(M.Pesat) 1235 Izmir 

(M.Lleuger) 1270 Rio Janeiro 
(M.Pesat) 1225 

Bangkok 
(M.Pesat) 1045 K.Lumpur 

(M.Pesat) 1260 Roma 
(M.Pesat) 773 

Barcelona 
(M.Pesat) 

809 K.Lumpur 
(Monorail) 

860 Roma 
(M.Suburbà) 

2000 

Berlín 
(M.Pesat) 

800 Las Vegas 
(Monorail) 

1060 Saint Louis 
(M.Lleuger) 

2360 

Bilbao 
(M.Pesat) 

1090 Lille (VAL) 758 S. Francisco 
(M.Suburbà) 

4760 

Boston 
(M.Pesat) 

1300 Lió 
(M.Pesat) 

700 St.Petersburg 
(M.Pesat) 

1770 

Brussel·les 
(M.Lleuger) 391 Lisboa 

(M.Pesat) 858 S. de Chile 
(M.Pesat) 865 

Brussel·les 
(M.Pesat) 611 Los Angeles 

(M.Lleuger) 1883 Sao Paolo 
(M.Pesat) 1180 

Bucarest 
(M.Pesat) 

1500 Los Angeles 
(M.Pesat) 

1660 Sao Paolo 
(M.Suburbà) 

2350 

Budapest 
(M.Pesat) 

891 Madrid 
(M.Pesat) 

1123 Seul 
(M.Pesat) 

1138 

B. Aires 
(M.Lleuger) 

493 Manila 
(M.Lleuger) 

1400 Singapur 
(M.Lleuger) 

600 

B. Aires 
(M.Pesat) 

613 Manila 
(M.Lleuger) 

825 Singapur 
(M.Pesat) 

1510 

B. Aires 
(M.Suburbà) 1181 Manila 

(M.Pesat) 1380 Sofia 
(M.Pesat) 1414 

Buffalo 
(M.Lleuger) 790 Marsella 

(M.Pesat) 844 Taipei (VAL) 1000 

Caracas 
(M.Pesat) 

1200 Medellín 
(M.Pesat) 

1220 Teheran 
(M.Pesat) 

1000 

Cleveland 
(M.Pesat) 

1750 Méxic D.F. 
(M.Pesat) 

1200 Teheran 
(M.Suburbà) 

4000 

Detroit 
(P.Mover) 

369 Miami 
(M.Pesat) 

1608 Toulouse 
(VAL) 

705 

El Caire 
(M.Pesat) 

1260 Miami 
(Monorail) 

434 Vancouver 
(M.Pesat) 

1685 

Filadèlfia 
(M.Pesat) 740 Milà (People 

Mover) 682 Varsòvia 
(M.Pesat) 1107 

Filadèlfia 
(M.Suburbà) 1790 Monterrey 

(M.Pesat) 980 Viena 
(M.Pesat) 760 

Glasgow 
(M.Pesat) 

693 Montréal 
(M.Pesat) 

971 Wuppertal 
(M. Penjant) 

700 

Taula 6.12:Taula resum distàncies mitges entre estacions dels diferents sistemes 
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Control del vehicle 
 
Aquesta característica dóna idea del tipus de conducció que disposa el material 
rodant dels diferents vehicles.  
 
La informació sobre el controls del vehicle s’ha obtingut d’una forma una mica 
parcial ja que les companyies que ofereixen aquesta informació ho fan per tal 
d’anunciar les innovacions tecnològiques de les quals disposa la seva xarxa mentre 
que les que no disposen d’aquesta tecnologia obvien aquesta informació en les 
fonts consultades per a realitzar aquest estudi. 
 
Així doncs cal destacar dos sistemes com a més destacats pel que fa al control del 
vehicle: 
 

• El sistema ATP (Automatic Train Operation), que garanteix la seguretat 
entre els trens, fent-los mantenir una distància adequada entre combois, a 
més aquest sistema supervisa contínuament la velocitat del tren, advertint 
al conductor quan ha de frenar o bé frenant de forma automàtica per tal de 
mantenir el tren en un valor de la velocitat que sigui l’adequat per la 
geometria i la circulació de la línia.  

 
• El sistema ATO (Automatic Train Operation), que és el segon sistema que 

apareix a l’estudi, és un sistema que condueix de forma automàtica els 
trens entre les estacions, aquest sistema atura el tren en el punt de 
l’andana desitjat. La conducció està sota les ordres del sistema ATP. 

 
Així com el primer sistema de control del vehicle és una eina de suport per a la 
conducció manual dels diferents sistemes ferroviaris, el segon sistema serveix com 
a sistema de conducció dels vehicles, on l’única part de l’operació que pot ésser que 
requereixi la presència d’una persona és l’obertura i tancament de portes, en cas 
que no fos així en la majoria dels casos, les andanes i les vies estaran separades 
per unes portes, aquestes s’obriran un cop el tren s’hagi aturat en la corresponent 
posició (és a dir que les portes de la composició ferroviària coincideixin amb les de 
separació entre l’andana i la via). 
 
Aquests sistemes automatitzats o coneguts popularment com a driverless, 
requereixen com a mínim que la circulació del vehicle sigui 100% lliure 
d’interferències amb qualsevol altra mena de circulació. 
 
A continuació es presenten els resultats obtinguts dels diferents sistemes. 
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Ciutat Automatitzacio Ciutat Automatitzacio 
Ankara 

(M. Pesat) 
ATO/ATC Miami 

(Monorail) 
ATO 

Atlanta 
(M. Pesat) ATP/ATO Montréal 

(M. Pesat) ATC 

Baltimore 
(M. Pesat) ATP Moscou 

(M. Pesat) ATC 

Bangkok 
(M. Pesat) 

ATO Munic 
(M. Pesat) 

ATO 

Barcelona 
(M. Pesat) 

ATP/ATO París 
(M. Pesat) 

ATO (L14) 

Barcelona 
(M.Suburbà) 

ATP Porto Alegre 
(M. Pesat) 

ATC 

Berlín 
(M. Pesat) 

ATO algunes 
línies 

Recife 
(M. Pesat) 

ATC 

Bilbao 
(M. Pesat) ATP/ATO Rennes 

(VAL) ATO 

Brasilia 
(M. Pesat) ATP S. de Chile 

(M. Pesat) ATC 

Buenos Aires 
(M. Pesat) ATP Sao Paolo 

(M. Pesat) ATO/ATC 

Buffalo 
(M.Lleuger) 

ATP Seul 
(M. Pesat) 

ATC 

Copenhaguen 
(M. Pesat) 

ATO Shangai 
(M. Pesat) 

ATO 

Detroit 
(P.Mover) 

ATO Singapur 
(M. Lleuger) 

ATO 

Filadèlfia (M. 
Suburbà) ATO Singapur 

(M. Pesat) ATO 

Glasgow 
(M. Pesat) ATO Taipei (VAL) ATO 

Guangzhou 
(M. Pesat) ATO Teheran 

(M. Pesat) ATP 

Hélsinki (M. 
Pesat) 

NO Toronto 
(M. Pesat) 

ATP 

Hong Kong 
(M. Pesat) 

ATO Toulouse 
(M. Pesat) 

ATP 

K.Lumpur 
(M. Pesat) 

ATP Toulouse 
(VAL) 

ATO 

K.Lumpur 
(M. Pesat) ATO Vancouver 

(M. Pesat) ATC 

K.Lumpur 
(Monorail) ATP Viena 

(M. Pesat) ATO 

Taula 6.13:Taula resum dels diferents controls del vehicle als diferents sistemes  
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Rang de separació 
 
Aquest paràmetre té relació amb l’anterior, ja que conduccions 100% 
automatitzades o amb un alt grau d’automatització requereixen que el sistema 
circuli segregat totalment. 
 
Generalment els sistemes que no circulen de forma totalment segregada, 
comparteixen la infrastructura per on circulen amb altres modes de transport. 
 
Un dels casos, es dona quan comparteixen  la infrastructura amb altres sistemes 
ferroviaris, aquest és el cas per exemple d’algunes línies de serveis suburbans que 
aprofiten la infrastructura ferroviària de xarxes més grans. 
 
També es pot donar el cas que la infrastructura sigui accessible a altres modes de 
trasnport o fins i tot als vianants, i es que es dona el cas en alguns sistemes que els 
vehicles circulen per zones de vianants; tot i que el més habitual és que les 
principals interaccions que es trobin els sistemes ferrovia ris que no circulen de 
forma totalment segregada siguin els vehicles de motor. 
 
A continuació es presenta una taula amb els diferents tipus de rang de separació, 
aquesta taula és de tipus descriptiu, és a dir s’expliquen els diferents escenaris en 
que es troben els sistemes. 
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Ciutat Rang de 
separació 

Ciutat Rang de 
separació 

Ciutat Rang de 
separació 

Ciutat Rang de 
separació 

Ankara 
(M.Lleuger) Total 

Chicago 
(M.Pesat) 

2passos a 
nivell 

Marsella 
(M.Pesat) Total 

San Francisco 
(M.Lleuger) 

Tram 
central 
soterrat 

Ankara 
(M.Lleuger) Total 

Chicago 
(M.Pesat) 

2passos a 
nivell 

Marsella 
(M.Pesat) Total 

San Francisco 
(M.Lleuger) 

Tram 
central 
soterrat 

Ankara 
(M.Pesat) Total 

Detroit 
(People 
Mover) 

Total 
Medellín 

(M.Pesat) Total 
San Francisco 
(M.Suburbà) Total 

Atenes 
(M.Pesat) 

Compar-
teixen ffcc 

El Caire 
(M.Pesat) Total 

Méxic D.F. 
(M.Pesat) Total 

Sant 
Petersburg 
(M.Pesat) 

Total 

Atenes 
(M.Suburbà) Total 

Estocolm 
(M.Pesat) Total 

Miami 
(M.Pesat) Total 

Santiago de 
Chile 

(M.Pesat) 
Total 

Atlanta 
(M.Pesat) Total 

Filadèlfia 
(M.Pesat) 

Compar-
teixen 

tramvia 

Miami 
(Monorail) Total 

Sao Paolo 
(M.Suburbà) 

Compar-
teixen ffcc 

B.Horizonte 
(M.Pesat) 

Total Filadèlfia 
(M.Suburbà) 

Compar-
teixen ffcc 

Milà 
(M.Lleuger) 

Cruilles Seul 
(M.Pesat) 

Total 

Baltimore 
(M.Lleuger) 

Cruilles Glasgow 
(M.Pesat) 

Total Milà 
(M.Pesat) 

Total Seul 
(M.Suburbà) 

Compar-
teixen ffcc 

Baltimore 
(M.Pesat) 

Total Guangzhou 
(M.Pesat) 

Total Milà (People 
Mover) 

Total Shangai 
(M.Pesat) 

Total 

Bangkok 
(M.Pesat) 

Total Haifa 
(Funicular) 

Total Monterrey 
(M.Pesat) 

Total Sidney 
(M.Suburbà) 

FFcc 

Bangkok 
(M.Pesat) 

Total Hong Kong 
(M.Pesat) 

Total Montréal 
(M.Pesat) 

Total Singapur 
(M.Lleuger) 

Total 

Barcelona 
(M.Lleuger) 

Cruilles Istanbul 
(Funicular) 

Total Moscou 
(M.Pesat) 

Total Singapur 
(M.Lleuger) 

Total 

Barcelona 
(M.Pesat) 

Total Istanbul 
(M.Lleuger) 

Total Munic 
(M.Pesat) 

Total Singapur 
(M.Pesat) 

Total 

Barcelona 
(M.Suburbà) 

Total Istanbul 
(M.Pesat) 

Total Newcastle 
(M.Suburbà) 

Total Taipei 
(M.Pesat) 

Total 

Berlín 
(M.Pesat) 

Total Izmir 
(M.Lleuger) 

Total Nova York 
(M.Pesat) 

Total Taipei (VAL) Total 

Bilbao 
(M.Pesat) 

Total K.Lumpur 
(M.Pesat) 

Total París 
(M.Pesat) 

Total Teheran 
(M.Pesat) 

Total 

Boston 
(M.Lleuger) 

Cruilles K.Lumpur 
(M.Pesat) 

Total Paris 
(M.Suburbà) 

Total Toronto 
(M.Pesat) 

Total 

Boston 
(M.Pesat) 

Total K.Lumpur 
(Monorail) 

Total París 
(M.Lleuger) 

Cruïlles Toronto 
(M.Suburbà) 

Compar-
teixen ffcc 

Brasilia 
(M.Pesat) 

Total Las Vegas 
(Monorail) 

Total Porto Alegre 
(M.Pesat) 

Total Toulouse 
(VAL) 

Total 

Brussel·les 
(M.Lleuger) 

12km tunel Lille (VAL) Total Praga 
(M.Pesat) 

Total Tunis 
(M.Lleuger) 

cruïlles 

Brussel·les 
(M.Pesat) 

Total Lió (M.Pesat) Total Recife 
(M.Pesat) 

Compar-
teixen ffcc 

València 
(M.Lleuger) 

Cruïlles 

Bucarest 
(M.Pesat) 

Total Lisboa 
(M.Pesat) 

Total Rennes (VAL) Total València 
(M.Suburbà) 

Total 

Budapest 
(M.Pesat) 

Total Lisboa 
(M.Suburbà) 

Compar-
teixen ffcc 

Rio de Janeiro 
(M.Pesat) 

Total Vancouver 
(M.Pesat) 

Total 

B. Aires 
(M.Lleuger) 

Cruilles Londres 
(M.Pesat) 

Total Roma 
(M.Lleuger) 

Cruïlles Varsòvia 
(M.Pesat) 

Total 

B. Aires 
(M.Pesat) 

Total Los Angeles 
(M.Lleuger) 

Depen línia Roma 
(M.Pesat) 

Total Viena 
(M.Pesat) 

Total 

Buenos Aires 
(M.Suburbà) 

Total Los Angeles 
(M.Pesat) 

Total Roma 
(M.Suburbà) 

Compar-
teixen ffcc 

Washington 
(M.Pesat) 

Total 

Buffalo 
(M.Lleuger) 

Cruïlles Madrid 
(M.Pesat) 

Total Rotterdam 
(M.Pesat) 

Passos 
nivell 

Wuppertal 
(M. Penjant) 

Total 

Caracas 
(M.Pesat) 

Total Manila 
(M.Lleuger) 

Total Rouen 
(M.Lleuger) 

Cruïlles   

Taula 6.14:Taula resum rangs de separació dels diferents sistemes  
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Captació d’electricitat 
 
Aquesta característica fa referència a com el material rodant agafa l’electricitat que 
l’alimenta.  
 
De tots els sistemes estudiats hi ha dos tipus de modes de captar l’electricitat: 
 

• Sistemes de captació superior: dins d’aquests hi ha la catenària aèria 
convencional que és la més popular avui dia i que presenta diferents 
configuracions en funció del sistema al que estigui donant suport; o bé la 
catenària rígida, aquesta ha aparegut com a conseqüència dels importants 
costos de manteniment que presenta la primera. 
 
L’origen el va tenir per tal que fos una mena de tercer carril però aeri, els 
sistemes urbans de Baltimore i Budapest van ésser els primers en provar-ho. 
Si be moltes altres explotacions de ferrocarrils metropolitans (RATP de París, 
el metro de Seül...) estan fent proves en determinats trams de la seva 
xarxa, han estat els metros pesats de Barcelona i Madrid els que han 
apostat d’una forma decidida per la seva implantació massiva en la seva 
xarxa 
 

• Sistemes de tercer carril: en aquest cas la captació de corrent eléctric no es 
realitza mitjançant un pantògraf que està a la zona superior del tren, sinó 
per un captador que es troba a la zona inferior del tren prop de les rodes i 
que amb contacte amb una mena de carril pren la corrent, aquest sistema 
pot anomenar-se tercer carril, quart carril o biga lateral en funció de la seva 
configuració respecte els carrils. 

 
Presenta avantatges i desavantatges respecte l’anterior sistema, un dels 
avantatges és el seu menor manteniment, mentre que un desavantatge és la 
seva major perillositat pel que fa a possibles accidents en les tasques de 
manteniment. 

 
 
A continuació es detallen els sistemes dels que s’ha obtingut informació en funció 
de la forma que prenen la corrent, de tots els sistemes dels que s’ha obtingut 
informació, tan sols un d’ell no estava electrificat, es tracta del servei de rodalies de 
la ciutat canadenca de Toronto, ja que aquest servei de rodalies aprofita la xarxa 
dels ferrocarril estatals canadencs que no estan electrificats, com en moltes altres 
zones d’Amèrica del nord.  
 
En el següent gràfic es presenta els diferents tipus de captació d’electricitat amb 
alguns exemples. 
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Taula 6.15: Tipus de captació d’electricitat, amb exemples d’alguns serveis ferroviaris 
metropolitans 

Modes de captació 

Aèria Terra 

• Catenària 
convencional 
(Amsterdam M.Lleuger, 
Barcelona M.Lleuger, 
Barcelona M.Suburbà, 
Bilbao M.Pesat, Boston 
M.Pesat....) 

• Catenària rígida 
(Barcelona M.Pesat, Madrid 
M.Pesat) 

• 3r carril (Atlanta 
M.Pesat, Berlin M.Pesat i 
M.Suburbà, Bucarest 
M.Pesat, Chicago M.Pesat, 
Estocolm M.Pesat...) 

• 4rt carril (Detroit People 
mover, Vancouver M.Pesat, 
Londres M.Pesat) 

• Viga lateral(Lille M-
Lleuger, Lió M.Pesat, 
Marsella M.Pesat, Mèxic 
M.Pesat) 
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Ciutat Captació 
d'electricitat Ciutat Captació 

d'electricitat Ciutat Captació 
d'electricitat 

Amsterdam 
(M.Lleuger) Catenària 

Buenos  
Aires 

(M.Lleuger) 
Catenària K.Lumpur 

(M.Pesat) 3r carril 

Ankara 
(M.Lleuger) 

3r carril Buenos Aires 
(M.Pesat) 

Catenària Lille (VAL) Viga lateral 

Ankara 
(M.Pesat) 3r carril Buffalo 

(M.Lleuger) Catenària Lió 
(M.Pesat) Viga lateral 

Atenes 
(M.Pesat) 3r carril Caracas 

(M.Pesat) 3r carril Lisboa 
(M.Pesat) 3r carril 

Atlanta 
(M.Pesat) 

3r carril Cleveland 
(M.Lleuger) 

Catenària Londres 
(M.Pesat) 

3r carril 4rt carril 

B.Horizonte 
(M.Pesat) 

Catenària Cleveland 
(M.Pesat) 

Catenària Los Angeles 
(M.Lleuger) 

Catenària 

Baltimore 
(M.Pesat) 

3r carril Copenhaguen 
(M.Pesat) 

3r carril Los Angeles 
(M.Pesat) 

3r carril 

Bangkok 
(M.Pesat) 

3r carril Chicago 
(M.Pesat) 

3r carril Madrid 
(M.Pesat) 

Catenària rígida 

Bangkok 
(M.Pesat) 3r carril 

Detroit 
(People 
Mover) 

4rt carril Manila 
(M.Lleuger) Catenària 

Barcelona 
(M.Lleuger) 

Catenària El Caire 
(M.Pesat) 

Catenària Manila 
(M.Lleuger) 

Catenària 

Barcelona 
(M.Pesat) 

Catenaria 
rígida 

Estocolm 
(M.Pesat) 

3r carril Manila 
(M.Pesat) 

Catenària 

Barcelona 
(M.Suburbà) 

Catenària Filadèlfia 
(M.Pesat) 

3r carril Marsella 
(M.Pesat) 

Viga lateral 

Berlín 
(M.Pesat) 3r carril Filadèlfia 

(M.Suburbà) 3r carril Medellín 
(M.Pesat) Catenària 

Berlín 
(M.Suburbà) 3r carril Glasgow 

(M.Pesat) 3r carril Méxic D.F. 
(M.Pesat) Viga lateral 

Bilbao 
(M.Pesat) 

Catenària Hamburg 
(M.Pesat) 

3r carril Miami 
(M.Pesat) 

3r carril 

Boston 
(M.Pesat) 

Catenària Hamburg 
(M.Suburbà) 

3r carril Miami 
(Monorail) 

3r carril 

Brasilia 
(M.Pesat) 

3r carril Hélsinki 
(M.Pesat) 

Catenària Milà 
(M.Lleuger) 

Catenària 

Brussel·les 
(M.Lleuger) 

Catenària Hong Kong 
(M.Pesat) 

Catenària Milà 
(M.Pesat) 

3rcarril/Catenària 

Brussel·les 
(M.Pesat) 3r carril Istanbul 

(M.Lleuger) Catenària Monterrey 
(M.Pesat) Catenària 

Bucarest 
(M.Pesat) 3r carril Istanbul 

(M.Pesat) Catenària Montréal 
(M.Pesat) Viga lateral 

Budapest 
(M.Pesat) 

3r carril K.Lumpur 
(M.Pesat) 

3r carril Moscou 
(M.Pesat) 

3r carril 

Taula 6.16a:Taula resum tipus de captació d’electricitat dels diferents sistemes 
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Ciutat Captació  

d’electrictat 
Ciutat Captació  

d’electrictat 
Munic 

(M.Pesat) 3r carril Shangai 
(M.Pesat) Catenària 

Newcastle 
(M.Suburbà) Catenària Singapur 

(M.Lleuger) 3r carril 

Nova York 
(M.Pesat) 

3r carril Singapur 
(M.Lleuger) 

3r carril 

Oslo 
(M.Suburbà) 

3r carril Singapur 
(M.Pesat) 

3r carril 

París 
(M.Pesat) 

3r carril Sofia (M.Pesat) 3r carril 

Praga 
(M.Pesat) 

3r carril Taipei 
(M.Pesat) 

3r carril 

Recife 
(M.Pesat) Catenària Taipei (VAL) 3r carril 

Rennes (VAL) 3r carril Teheran 
(M.Pesat) 3r carril 

Roma 
(M.Lleuger) 

Catenària Tóquio 
(M.Pesat) 

Catenària 

Roma 
(M.Pesat) 

Catenària Toronto 
(M.Pesat) 

3r carril 

Rotterdam 
(M.Pesat) 

Catenària Toronto 
(M.Suburbà) 

No electrifi. 

Rouen 
(M.Lleuger) 

Catenària Toulouse (VAL) Viga lateral 

Saint Louis 
(M.Lleuger) Catenària Tunis 

(M.Lleuger) Catenària 

San 
Francisco 

(M.Lleuger) 
Catenària València 

(M.Lleuger) Catenària 

San 
Francisco 

(M.Suburbà) 
3r carril València 

(M.Suburbà) 
Catenària 

St.Petersburg 
(M.Pesat) 

3r carril Vancouver 
(M.Pesat) 

4rt carril 

S. de Chile 
(M.Pesat) 

Viga lateral Varsòvia 
(M.Pesat) 

3r carril 

Sao Paolo 
(M.Pesat) 

3r carril Viena 
(M.Pesat) 

3r carril 

Seul 
(M.Pesat) 

Catenària Washington 
(M.Pesat) 

3r carril 

Seul 
(M.Suburbà) Catenària Wuppertal  

(M. Penjant) Catenària 

Sant 
Petersburg 
(M.Pesat) 

3r carril   

Taula 6.16b:Taula resum tipus de captació d’electricitat dels diferents sistemes  
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Altres paràmetres 
 
Tal i com s’ha comentat anteriorment, aquests 9 primers paràmetres que s’han 
presentat són importants des d’un punt de vista de la classificació, però a part 
d’aquests també s’ha obtingut informació d’altres paràmetres que ajudaran a 
conèixer millor els diferents sistemes estudiats, són els següents: 
 
Any d’obertura 
 
Des de fa gairebé 150 anys, quan es va obrir el metro de Londres fins els nostres 
dies han anat apareixent diferents sistemes ferroviaris arreu del planeta. 
 
Els sistemes de metro pesat juntament amb els tramvies antics van ésser els 
primers en aparèixer, mentre que els sistemes de metro lleuger i els ferrocarrils de 
rodalies van aparèixer més tard tot i que la infrastructura sobre la que discorren 
sigui tan o més antiga que la del metro pesat, el que han fet aquests sistemes és 
adaptar aquesta infrastructura a les seves necessitats, ja sigui segregant part de la 
infrastructura o millorant l’accessibilitat de les parades, com pugui ésser en el cas 
dels metros lleugers respecte els la xarxa dels antics tramvies, o be introduint 
millores tecnològiques i millores en el sistema d’explotació com ha estat el cas de 
moltes xarxes de ferrocarril suburbà. 
 
En general els últims en aparèixer van ésser els sistemes amb una important 
component tecnològica com són els sistemes VAL o altres sistemes automatitzats 
com puguin ser alguns people movers. 
 
Ara bé cal tenir en compte que l’aparició dels diferents tipus de sistemes ferroviaris 
no segueixen una pauta cronològica és a dir en aquest estudi el sistema més antic 
és el metro pesat de Londres mentre que alguns dels més nous estudiats també 
són sistemes del mateix tipus, com puguin ésser el metros pesats de Copenhaguen, 
Manila o Bangkok.  
 
L’aparició dels diferents sistemes es deu en una part important als recursos 
econòmics de cada país ja que són infrastructures que per tal que funcionin d’una 
forma atractiva pels usuaris han d’anar acompanyades d’una important inversió, i 
això en un inici només podia ser dut a terme per països rics. Diferents països 
europeus i de la zona de nord-amèrica acaparen les obertures de nous sistemes a 
l’època inicial si s’exclou alguna excepció com és el cas del metro de Buenos Aires 
(en aquella època Argentina gaudia d’una situació econòmica força favorable) o el 
sistema de funicular d’Istanbul. 
 
A continuació es presenta una gràfica amb la sèrie cronològica de l’obertura dels 
diferents sistemes ferroviaris. 
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1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990

Any

Londres (M. Pesat)
Istanbul (Funicular)
Chicago (M. Pesat)

Budapest (M. Pesat)
Boston (M. Pesat)

París (M. Pesat)
Wuppertal (M. Penjant)

Berlín (M. Pesat)
Atenes (M. Suburbà)
Nova York (M. Pesat)
Filadèlfia (M. Pesat)
Hamburg (M. Pesat)

San Francisco (M. Lleuger)
Buenos Aires (M. Pesat)

Madrid (M. Pesat)
Barcelona (M. Pesat)

Roma (M. Suburbà)
Moscou (M. Pesat)

Estocolm (M. Pesat)
Toronto (M. Pesat)

Cleveland (M. Pesat)
Roma (M. Pesat)

Sant Petersburg (M. Pesat)
Boston (M. Lleuger)

Haifa (Funicular)
Lisboa (M. Pesat)
Tóquio (M. Pesat)

Milà (M. Pesat)
Montréal (M. Pesat)

Oslo (M. Suburbà)
Toronto (M. Suburbà)
Rotterdam (M. Pesat)

Brussel·les (M. Lleuger)
Filadèlfia (M. Suburbà)
Méxic D.F. (M. Pesat)

Munic (M. Pesat)
Seul (M. Pesat)

San Francisco (M.Suburbà)
Praga (M. Pesat)

Sao Paolo (M. Pesat)
Santiago de Chile (M. Pesat)

Brussel·les (M. Pesat)
Washington (M. Pesat)

Amsterdam (M. Lleuger)
Lió (M. Pesat)

Marsella (M. Pesat)
Viena (M. Pesat)

Atlanta (M. Pesat)
Bucarest (M. Pesat)

Hong Kong (M. Pesat)
Rio de Janeiro (M. Pesat)

Glasgow (M. Pesat)
Newcastle (M. Suburbà)

Hélsinki (M. Pesat)
Baltimore (M. Pesat)
Caracas (M. Pesat)

Lille (VAL)
Manila (M. Lleuger)

Miami (M. Pesat)
Buffalo (M.Lleuger)

Porto Alegre (M. Pesat)
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Figura 6.7: Gràfica comparativa de l’any de l’obertura de diferents serveis ferroviaris 

metropolitans. 
Font pròpia
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Ciutat Any 
obertura Ciutat Any 

obertura Ciutat Any 
obertura Ciutat Any 

obertura 
Amsterdam 
(M.Lleuger) 

1977 Cleveland 
(M.Pesat) 

1955 Los Angeles 
(M.Pesat) 

1993 S.Francisco 
(M.Lleuger) 

1912 

Ankara 
(M.Lleuger) 

1996 
Detroit 
(People 
Mover) 

1987 Madrid 
(M.Pesat) 

1919 S.Francisco 
(M.Suburbà) 

1972 

Ankara 
(M.Pesat) 1997 El Caire 

(M.Pesat) 1987 Medellín 
(M.Pesat) 1995 

Sant 
Petersburg 
(M.Pesat) 

1955 

Atenes 
(M.Pesat) 

2000 Estocolm 
(M.Pesat) 

1950 Méxic D.F. 
(M.Pesat) 

1969 
Santiago de 

Chile 
(M.Pesat) 

1975 
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(M.Suburbà) 

1904 Filadèlfia 
(M.Pesat) 

1907 Miami 
(M.Pesat) 

1984 Sao Paolo 
(M.Pesat) 

1974 

Atlanta 
(M.Pesat) 

1979 Filadèlfia 
(M.Suburbà) 

1969 Miami 
(Monorail) 

1986 Seul 
(M.Pesat) 

1971 

B.Horizonte 
(M.Pesat) 

1991 Glasgow 
(M.Pesat) 

1980 Milà 
(M.Pesat) 

1964 Shangai 
(M.Pesat) 

1995 

Baltimore 
(M.Lleuger) 

1992 Guangzhou 
(M.Pesat) 

1999 Monterrey 
(M.Pesat) 

1991 Singapur 
(M.Lleuger) 

1999 

Baltimore 
(M.Pesat) 1983 Haifa 

(Funicular) 1959 Montréal 
(M.Pesat) 1966 Singapur 

(M.Pesat) 1987 

Bangkok 
(M.Pesat) 1999 Hamburg 

(M.Pesat) 1912 Moscou 
(M.Pesat) 1935 Sofia 

(M.Pesat) 1998 

Bangkok 
(M.Pesat) 

2004 Hélsinki 
(M.Pesat) 

1982 Munic 
(M.Pesat) 

1971 Taipei 
(M.Pesat) 

1997 

Barcelona 
(M.Lleuger) 

2004 Hong Kong 
(M.Pesat) 

1979 Newcastle 
(M.Suburbà) 

1980 Taipei (VAL) 1996 

Barcelona 
(M.Pesat) 

1924 Istanbul 
(Funicular) 

1875 Nova York 
(M.Pesat) 

1904 Teheran 
(M.Pesat) 

1999 

Berlín 
(M.Pesat) 

1902 Istanbul 
(M.Lleuger) 

1989 Oslo 
(M.Suburbà) 

1966 Tóquio 
(M.Pesat) 

1960 

Bilbao 
(M.Pesat) 1995 Istanbul 

(M.Pesat) 2000 París 
(M.Pesat) 1900 Toronto 

(M.Pesat) 1954 

Boston 
(M.Lleuger) 1959 Izmir 

(M.Lleuger) 2000 Paris 
(M.suburbà) 1990 Toronto 

(M.Suburbà) 1967 

Boston 
(M.Pesat) 

1897 K.Lumpur 
(M.Pesat) 

1996 Porto Alegre 
(M.Pesat) 

1985 Toulouse 
(VAL) 

1993 

Brasilia 
(M.Pesat) 

2001 K.Lumpur 
(M.Pesat) 

1998 Praga 
(M.Pesat) 

1974 Tunis 
(M.Lleuger) 

1985 

Brussel·les 
(M.Lleuger) 

1969 K.Lumpur 
(Monorail) 

2003 Recife 
(M.Pesat) 

1985 València 
(M.Lleuger) 

1994 

Brussel·les 
(M.Pesat) 

1976 Las Vegas 
(Monorail) 

1995 Rennes 
(VAL) 

2002 València 
(M.Suburbà) 

1988 

Bucarest 
(M.Pesat) 1979 Lille (VAL) 1983 

Rio de 
Janeiro 

(M.Pesat) 
1979 Vancouver 

(M.Pesat) 1986 

Budapest 
(M.Pesat) 

1896 Lió 
(M.Pesat) 

1978 Roma 
(M.Lleuger) 

1997 Varsòvia 
(M.Pesat) 

1995 

B. Aires 
(M.Lleuger) 

1987 Lisboa 
(M.Pesat) 

1959 Roma 
(M.Pesat) 

1955 Viena 
(M.Pesat) 

1978 

B. Aires 
(M.Pesat) 1913 Lisboa 

(M.Suburbà) 1999 Roma 
(M.Suburbà) 1924 Washington 

(M.Pesat) 1976 

Buffalo 
(M.Lleuger) 1985 Londres 

(M.Pesat) 1863 Rotterdam 
(M.Pesat) 1968 Wuppertal 

(M. Penjant) 1901 

Caracas 
(M.Pesat) 1983 Los Angeles 

(M.Lleuger) 1990 Saint Louis 
(M.Lleuger) 1993   

Taula 6.17:Taula resum anys de posada en servei dels diferents sistemes 

Font pròpia
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Longitud de la xarxa 
 
Aquest paràmetre dóna idea de la quantitat de quilòmetres que formen la xarxa 
total del sistema.  
 
La longitud de la xarxa també pot ajudar en part a distingir entre uns modes i 
altres ja que els sistemes suburbans en principi tenen una longitud de xarxa major 
que la resta de sistemes tot i que això no té perquè ser del tot cert ja que certs 
sistemes de grans metròpolis com puguin ser París o Londres per nomenar només 
dos poden, tenir longitud de xarxa majors que alguns sistemes suburbans com a 
conseqüència de la seva extensa xarxa ja que cobreixen àrees metropolitanes molt 
extenses. 
 
També destcar el fet que en general longituds de xarxa força importants 
corresponen a sistemes coneguts com a altres, ja que com s’ha comentat 
anteriorment en alguns casos aquests sistemes donen solució a un problema 
concret de mobilitat en un determinat punt, ja que es consideren l’opció més 
adequada.  
 
Dels resultats obtinguts es veu com la xarxa més extensa de totes les quals s’han 
obtingut valors és la del servei suburbà de la ciutat nord-americana de Boston amb 
més de 700 quilòmetres mentre que el sistema amb una menor longitud de xarxa 
és un funicular d’Istanbul amb una llargària de poc més de 500 metres.  
 
Cal destacar per la seva longitud xarxes de metro pesat com les de Londres, Nova 
York o Chicago, que ja s’han estès fins a municipis veïns, esdevenint gairebé 
serveis suburbans. 
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 Figura 6.8: Gràfica comparativa de la longitud de la xarxa de diferents sistemes ferroviaris 

metropolitans. 
Font pròpia 
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Ciutat Longitud 
xarxa Ciutat Longitud 

xarxa Ciutat Longitud 
xarxa 

Amsterdam 
(M.Lleuger) 

51 Buenos Aires 
(M.Suburbà) 

26 Lisboa 
(M.Pesat) 

36,9 

Ankara 
(M.Lleuger) 

8,5 Buffalo 
(M.Lleuger) 

10,3 Londres 
(M.Pesat) 

392 

Ankara 
(M.Pesat) 

14,6 Caracas 
(M.Pesat) 

45,6 Los Angeles 
(M.Lleuger) 

84 

Atenes 
(M.Pesat) 19,5 Cleveland 

(M.Pesat) 31 Los Angeles 
(M.Pesat) 35 

Atenes 
(M.Suburbà) 25 Copenhaguen 

(M.Pesat) 21 Madrid 
(M.Pesat) 226,9 

Atlanta 
(M.Pesat) 81 Chicago 

(M.Pesat) 355 Manila 
(M.Lleuger) 16,8 

B.Horizonte 
(M.Pesat) 

28,1 Detroit (People 
Mover) 

4,8 Manila 
(M.Lleuger) 

15 

Baltimore 
(M.Lleuger) 

48 El Caire 
(M.Pesat) 

63 Manila 
(M.Pesat) 

13,8 

Baltimore 
(M.Pesat) 

24,8 Estocolm 
(M.Pesat) 

108 Marsella 
(M.Pesat) 

19 

Bangkok 
(M.Pesat) 21 Filadèlfia 

(M.Pesat) 38,7 Medellín 
(M.Pesat) 29 

Bangkok 
(M.Pesat) 23 Filadèlfia 

(M.Suburbà) 23,3 Méxic D.F. 
(M.Pesat) 201,4 

Barcelona 
(M.Lleuger) 20,5 Glasgow 

(M.Pesat) 10,4 Miami 
(M.Pesat) 36 

Barcelona 
(M.Pesat) 

86,6 Guangzhou 
(M.Pesat) 

36,8 Miami 
(Monorail) 

7,04 

Barcelona 
(M.Suburbà) 

237,5 Haifa 
(Funicular) 

1,75 Milà 
(M.Lleuger) 

210 

Berlín 
(M.Pesat) 

143 Hamburg 
(M.Pesat) 

101 Milà (M.Pesat) 70 

Berlín 
(M.Suburbà) 292 Hamburg 

(M.Suburbà) 115,2 Milà (People 
Mover) 0,682 

Bilbao 
(M.Pesat) 34 Hélsinki 

(M.Pesat) 21 Monterrey 
(M.Pesat) 23 

Boston 
(M.Lleuger) 40 Hong Kong 

(M.Pesat) 105,7 Montréal 
(M.Pesat) 65 

Boston 
(M.Pesat) 

60,5 Istanbul 
(Funicular) 

0,573 Moscou 
(M.Pesat) 

276,1 

Boston 
(M.Suburbà) 

707 Istanbul 
(M.Lleuger) 

20 Munic 
(M.Pesat) 

86 

Brasilia 
(M.Pesat) 

41 Istanbul 
(M.Pesat) 

7,9 Newcastle 
(M.Suburbà) 

76,5 

Brussel·les 
(M.Lleuger) 204 Izmir 

(M.Lleuger) 11,5 Nova York 
(M.Pesat) 371 

Brussel·les 
(M.Pesat) 43,1 K.Lumpur 

(M.Pesat) 27 Oslo 
(M.suburbà) 78 

Bucarest 
(M.Pesat) 62,6 K.Lumpur 

(M.Pesat) 29 París (M.Pesat) 211,3 

Budapest 
(M.Pesat) 

31,4 K.Lumpur 
(Monorail) 

8,6 Paris 
(M.suburbà) 

366 

Budapest 
(M.Suburbà) 

239,5 Las Vegas 
(Monorail) 

6,4 París 
(M.Lleuger) 

23,2 

Buenos  Aires 
(M.Lleuger) 

7,4 Lille (VAL) 45 Porto Alegre 
(M.Pesat) 

34,5 

Taula 6.18a:Taula resum anys de longitud de xarxa (km) dels diferents sistemes  

Font pròpia
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Ciutat Longitud 

xarxa 
Ciutat Longitud 

xarxa 
Praga 

(M.Pesat) 50,1 Shangai 
(M.Pesat) 65 

Recife 
(M.Pesat) 25 Singapur 

(M.Lleuger) 7,8 

Rennes (VAL) 8,56 Singapur 
(M.Lleuger) 

10,7 

Rio de Janeiro 
(M.Pesat) 

35 Singapur 
(M.Pesat) 

109,4 

Roma 
(M.Lleuger) 

48,1 Sofia 
(M.Pesat) 

9,9 

Roma 
(M.Pesat) 

41,2 Taipei 
(M.Pesat) 

50 

Roma 
(M.Suburbà) 147 Taipei (VAL) 11 

Rotterdam 
(M.Pesat) 72,9 Teheran 

(M.Pesat) 48,5 

Rouen 
(M.Lleuger) 

15,1 Toronto 
(M.Pesat) 

70 

Saint Louis 
(M.Lleuger) 

61 Toronto 
(M.Suburbà) 

361 

San Francisco 
(M.Lleuger) 

62,06 Toulouse 
(VAL) 

12 

San Francisco 
(M.Suburbà) 

167 Tunis 
(M.Lleuger) 

30 

Sant 
Petersburg 
(M.Pesat) 

110 València 
(M.Suburbà) 134(19) 

Santiago de 
Chile 

(M.Pesat) 
42 Vancouver 

(M.Pesat) 
50 

Sao Paolo 
(M.Pesat) 57,6 Varsòvia 

(M.Pesat) 15,5 

Sao Paolo 
(M.Suburbà) 

275,9(44) Viena 
(M.Pesat) 

61,6 

Seul (M.Pesat) 287 Washington 
(M.Pesat) 

170 

Seul 
(M.Suburbà) 

177,8 Wuppertal (M. 
Penjant) 

13,3 

Taula 6.18b:Taula resum longitus de xarxa (km) dels diferents sistemes. Font pròpia 

 

Obs.:Valors entre parèntesi corresponen a trams urbans
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Nombre d’estacions de la xarxa 
 
Aquest paràmetre igual que en el cas del paràmetre anterior, el de la longitud de la 
xarxa pot donar idea del tipus de xarxa s’està estudiant. 
 
Ara bé aquest factor, tractat de forma aïllada dóna poca informació del tipus de 
sistema que s’està estudiant, ja que per exemple es troben sistemes de metro 
lleuger amb un gran nombre d’estacions i sistemes de metro pesat amb un reduït 
nombre d’estacions, o viceversa. 
 
El que si que es pot descartar des de primer moment són aquells sistemes que 
disposen de només dues o tres estacions ja que es tracten de sistemes no gaire 
corrents i que fan les funcions de llançadora és a dir que es fan servir com a accés 
a des d’un punt a un altre amb gran demanda de mobilitat, i que normalment estan 
operats per sistemes de monorail o similars, el que en aquest estudi s’ha nomenat 
com a altres. 
 
Aquesta informació s’ha obtingut d’un total de 121 sistemes, i els valors van des de 
les dues estacions que presenten el people mover de Milà o el funicular d’Istanbul 
fins a les 468 estacions de les que disposa el metro pesat de Nova York. En els 
resultats obtinguts algunes ciutats tenen dos valors per a indicar el nombre 
d’estacions, per exemple el cas del sistema suburbà de Valènciaà. El valor més gran 
indica el nombre d’estacions a la xarxa mentre que el valor entre parèntesis dóna 
idea del nombre d’estacions que es troben dins la ciutat, en aquest cas la ciutat de 
València. 
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Nombre d'estacions de la xarxa
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Toronto (M. Pesat)

Barcelona (M.Suburbà)
Viena (M. Pesat)

Milà (M. Pesat)
Washington (M. Pesat)

Munic (M. Pesat)
Oslo (M. suburbà)

Estocolm (M. Pesat)
Sao Paolo (M.Suburbà)

Seul (M. Suburbà)
Boston (M. Suburbà)
Barcelona (M. Pesat)

Budapest (M. Suburbà)
Chicago (M. Pesat)
Berlín (M. Suburbà)
Paris (M. suburbà)

Berlín (M. Pesat)
Moscou (M. Pesat)

Méxic D.F. (M. Pesat)
Madrid (M. Pesat)
Tóquio (M. Pesat)

Seul (M. Pesat)
Londres (M. Pesat)

París (M. Pesat)
Sidney (M. Suburbà)

Nova York (M. Pesat)

C
iu

ta
ts

Nº Estacions

 
Figura 6.9: Gràfica comparativa del nombre total d’estacions de diferents sistemes ferroviaris 

metropolitans. 
Font pròpia
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Ciutat Nº 
estacions Ciutat Nº 

estacions Ciutat Nº 
estacions 

Amsterdam 
(M.Lleuger) 

40 Caracas 
(M.Pesat) 

40 Londres 
(M.Pesat) 

275 

Ankara 
(M.Lleuger) 

11 Cleveland 
(M.Lleuger) 

34 Los Angeles 
(M.Lleuger) 

49 

Ankara 
(M.Pesat) 

12 Cleveland 
(M.Pesat) 

18 Los Angeles 
(M.Pesat) 

22 

Atenes 
(M.Pesat) 23 Copenhaguen 

(M.Pesat) 17 Madrid 
(M.Pesat) 190 

Atenes 
(M.Suburbà) 25 Chicago 

(M.Pesat) 144 Manila 
(M.Lleuger) 13 

Atlanta 
(M.Pesat) 38 Detroit 

(P. Mover) 13 Manila 
(M.Lleuger) 18 

B.Horizonte 
(M.Pesat) 

20 El Caire 
(M.Pesat) 

50 Manila 
(M.Pesat) 

11 

Baltimore 
(M.Lleuger) 

32 Estocolm 
(M.Pesat) 

100 Marsella 
(M.Pesat) 

24 

Baltimore 
(M.Pesat) 

14 Filadèlfia 
(M.Pesat) 

53 Medellín 
(M.Pesat) 

24 

Bangkok 
(M.Pesat) 18 Filadèlfia 

(M.Suburbà) 13 Méxic D.F. 
(M.Pesat) 175 

Bangkok 
(M.Pesat) 23 Glasgow 

(M.Pesat) 15 Miami 
(M.Pesat) 22 

Barcelona 
(M.Lleuger) 42 Guangzhou 

(M.Pesat) 31 Miami 
(Monorail) 21 

Barcelona 
(M.Pesat) 

123 Haifa 
(Funicular) 

6 Milà (M.Pesat) 85 

Barcelona 
(M.Suburbà) 

71 Hamburg 
(M.Pesat) 

69 Milà (People 
Mover) 

2 

Berlín 
(M.Pesat) 

168 Hamburg 
(M.Suburbà) 

59 Monterrey 
(M.Pesat) 

24 

Berlín 
(M.Suburbà) 146 Hélsinki 

(M.Pesat) 16 Montréal 
(M.Pesat) 65 

Bilbao 
(M.Pesat) 32 Hong Kong 

(M.Pesat) 49 Moscou 
(M.Pesat) 170 

Boston 
(M.Lleuger) 70 Istanbul 

(Funicular) 2 Munic 
(M.Pesat) 90 

Boston 
(M.Pesat) 

50 Istanbul 
(M.Lleuger) 

18 Newcastle 
(M.Suburbà) 

54 

Boston 
(M.Suburbà) 

119 Istanbul 
(M.Pesat) 

6 Nova York 
(M.Pesat) 

468 

Brasilia 
(M.Pesat) 

14 Izmir 
(M.Lleuger) 

10 Oslo 
(M.suburbà) 

92 

Brussel·les 
(M.Pesat) 68 K.Lumpur 

(M.Pesat) 24 París (M.Pesat) 297 

Bucarest 
(M.Pesat) 45 K.Lumpur 

(M.Pesat) 25 Paris 
(M.suburbà) 160 

Budapest 
(M.Pesat) 40 K.Lumpur 

(Monorail) 11 París 
(M.Lleuger) 38 

Budapest 
(M.Suburbà) 

139 Las Vegas 
(Monorail) 

7 Porto Alegre 
(M.Pesat) 

17 

Buenos Aires 
(M.Lleuger) 

16 Lille (VAL) 62 Praga 
(M.Pesat) 

50 

Buenos Aires 
(M.Pesat) 

67 Lió (M.Pesat) 42 Recife 
(M.Pesat) 

18 

Buenos Aires 
(M.Suburbà) 23 Lisboa 

(M.Pesat) 48 Rennes (VAL) 15 

Buffalo 
(M.Lleuger) 14 Lisboa 

(M.Suburbà) 9 Rio de Janeiro 
(M.Pesat) 32 

Taula 6.19a:Taula resum del nombre d’estacions de la xarxa dels diferents sistemes  
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Ciutat Nº 

estacions 
Ciutat Nº 

estacions 
Roma 

(M.Pesat) 49 Taipei 
(M.Pesat) 51 

Roma 
(M.Suburbà) 75(25) Taipei (VAL) 12 

Rotterdam 
(M.Pesat) 

42 Teheran 
(M.Pesat) 

40 

Rouen 
(M.Lleuger) 

31 Teheran 
(M.Suburbà) 

11 

Saint Louis 
(M.Lleuger) 

27 Tóquio 
(M.Pesat) 

214 

S.Francisco 
(M.Suburbà) 

44 Toronto 
(M.Pesat) 

70 

Sant 
Petersburg 
(M.Pesat) 

60 Toronto 
(M.Suburbà) 53 

Santiago de 
Chile 

(M.Pesat) 
54 Toulouse 

(M.Pesat) 
6 

Sao Paolo 
(M.Pesat) 54 Toulouse 

(VAL) 18 

Sao Paolo 
(M.Suburbà) 

101 Tunis 
(M.Lleuger) 

42 

Seul (M.Pesat) 263 València 
(M.Lleuger) 

27 

Seul 
(M.Suburbà) 

104 València 
(M.Suburbà) 

83(22) 

Shangai 
(M.Pesat) 

43 Vancouver 
(M.Pesat) 

32 

Sidney 
(M.Suburbà) 306 Varsòvia 

(M.Pesat) 15 

Singapur 
(M.Lleuger) 13 Viena 

(M.Pesat) 76 

Singapur 
(M.Lleuger) 

14 Washington 
(M.Pesat) 

86 

Singapur 
(M.Pesat) 

53 Wuppertal (M. 
Penjant) 

20 

Sofia 
(M.Pesat) 

8   

Taula 6.19.b:Taula resum nombre d’estacions de la xarxa dels diferents sistemes  

Font pròpia 

 

Observació: Les caselles amb dos valors, el valor entre parèntesi correspon a les estacions 
ubicades dins l’àmbit purament urbà 
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Passatgers any 
 
Aquest paràmetre també ajuda a donar idea de quin tipus de xarxa s’està 
estudiant, ara bé com en el cas del nombre d’estacions de la xarxa de forma aïllada 
no dona informació, generalment les xarxes amb un major nombre d’estacions i 
una major longitud seran les que tinguin una major afluència, ara bé això tan pot 
pertànyer a una xarxa de metro lleuger com a una xarxa de metro convencional o 
de serveis suburbans. 
 
Per tant aquest paràmetre servirà per a conèixer millor el tipus de xarxa però no 
per a poder realitzar la classificació. 
 
Destacar que les primeres posicions d’aquest paràmetre, és a dir els sistemes que 
tene un major nombre de passatgers, correspon a sistemes de metro pesat, que 
encapçala el Metro de Moscou, seguit dels de Tòquio, Seül, Nova York, Mèxic i 
París. 
 
A la banda alta tambés es troba algun sistema suburbà com el de Seül o el de 
París. 
 
Cal destacar que als resultats presentats a continuació, algunes ciutats que 
presenten més d’un sistema i que en els dos el nombre de passatgers és el mateix, 
aquesta dada correspon al conjunt dels dos sistemes; s’ha presentat d’aquesta 
manera ja que no s’ha poguta saber quin nombre de passatgers corresponia a un 
sistema i quin a un altre. 
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Nombre de passatgers/any

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Moscou (M. Pesat)
Tóquio (M. Pesat)

Seul (M. Pesat)
Nova York (M. Pesat)
Méxic D.F. (M. Pesat)

París (M. Pesat)
Londres (M. Pesat)

Hong Kong (M. Pesat)
Seul (M. Suburbà)
Madrid (M. Pesat)
Milà ( M. Lleuger)

Milà (M. Pesat)
Berlín (M. Pesat)

Sao Paolo (M. Pesat)
Paris (M. suburbà)

Praga (M. Pesat)
Viena (M. Pesat)

Singapur (M. Pesat)
Barcelona (M. Pesat)
Budapest (M. Pesat)

Munic (M. Pesat)
Caracas (M. Pesat)
Filadèlfia (M. Pesat)

S. de Chile (M. Pesat)
Estocolm (M. Pesat)
Sidney (M. Suburbà)

Buenos  Aires (M. Lleuger)
Buenos Aires (M. Pesat)

Buenos Aires (M. suburbà)
Bucarest (M. Pesat)
Berlín (M. Suburbà)

Roma (M. Pesat)
Montréal (M. Pesat)

Taipei (M. Pesat)
Taipei (VAL) 

Washington (M. Pesat)
Chicago (M. Pesat)
Toronto (M. Pesat)

Lisboa (M. Pesat)
Boston (M. Pesat)

Hamburg (M. Suburbà)
Lió (M. Pesat)

Manila (M. Lleuger)
Rio de Janeiro (M. Pesat)

Bangkok (M. Pesat)
Bangkok (M. Pesat)
Medellín (M. Pesat)

Brussel·les (M. Pesat)
Sao Paolo (M. Suburbà)

París(M. Lleuger)
Varsòvia (M. Pesat)

San Francisco
Rotterdam (M. Pesat)

Atlanta (M. Pesat)
Oslo (M. suburbà)

Los Angeles (M. Lleuger)
Los Angeles (M. Pesat)

Atenes (M. Suburbà)
Roma (M. Lleuger)
Bilbao (M. Pesat)

Barcelona (M.Suburbà)
Istanbul (M. Lleuger)

Lille (VAL)
Vancouver (M. Pesat)

Budapest (M. Suburbà)
Brussel·les (M. Lleuger)
Cleveland (M. Lleuger)

Cleveland (M. Pesat)
Monterrey (M. Pesat)

Hélsinki (M. Pesat)
Marsella (M. Pesat)

Recife (M. Pesat)
Istanbul (M. Pesat)

Amsterdam (M. Lleuger)
Boston (M. Lleuger)

Izmir (M. Lleuger)
San Francisco (M. Lleuger)

Toulouse (VAL)
Teheran (M. Pesat)

Teheran (M. Suburbà)
Boston (M. Suburbà)

València (M.Suburbà)
Porto Alegre (M. Pesat)

Copenhaguen (M. Pesat)
Newcastle (M. Suburbà)

B.Horizonte (M. Pesat)
Toronto (M. Suburbà)

K.Lumpur (M. Pesat)
K.Lumpur (M. Pesat)

Manila (M. Pesat)
Rennes (VAL) 

Wuppertal (M. Penjant)
Saint Louis (M. Lleuger)

Rouen (M. Lleuger)
Filadèlfia (M. Suburbà)

Miami (M. Pesat)
Glasgow (M. Pesat)

Baltimore (M. Lleuger)
Miami (Monorail)

València  (M. Lleuger)
Buffalo (M.Lleuger)
Istanbul (Funicular)

Detroit (People Mover)

C
iu

ta
ts

Passatgers (milions)

 
Figura 6.10: Gràfica comparativa del nombre de passatgers/any de diferents sistemes 

ferroviaris metropolitans. 
Font pròpia 
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Ciutat Pax Ciutat Pax Ciutat Pax 
Amsterdam 
(M.Lleuger) 50 Detroit 

(P.Mover) 2,7 Milà (M.Pesat) 594* 

Atenes 
(M.Suburbà) 

75 Estocolm 
(M.Pesat) 

279 Monterrey 
(M.Pesat) 

56 

Atlanta 
(M.Pesat) 

79 Filadèlfia 
(M.Pesat) 

296,7 Montréal 
(M.Pesat) 

219,3 

B.Horizonte 
(M.Pesat) 

36 Filadèlfia 
(M.Suburbà) 

14 Moscou 
(M.Pesat) 

3000 

Baltimore 
(M.Lleuger) 12 Glasgow 

(M.Pesat) 13,36 Munic 
(M.Pesat) 304 

Bangkok 
(M.Pesat) 110 Hamburg 

(M.Suburbà) 150 Newcastle 
(M.Suburbà) 36,5 

Bangkok 
(M.Pesat) 110 Hélsinki 

(M.Pesat) 55 Nova York 
(M.Pesat) 1400 

Barcelona 
(M.Pesat) 

332 Hong Kong 
(M.Pesat) 

777 Oslo 
(M.suburbà) 

77 

Barcelona 
(M.Suburbà) 

72 Istanbul 
(Funicular) 

5 París (M.Pesat) 1247,95 

Berlín 
(M.Pesat) 

550 Istanbul 
(M.Lleuger) 

70 Paris 
(M.suburbà) 

437,48 

Berlín 
(M.Suburbà) 245 Istanbul 

(M.Pesat) 51 París 
(M.Lleuger) 90 

Bilbao 
(M.Pesat) 73 Izmir 

(M.Lleuger) 50 Porto Alegre 
(M.Pesat) 45 

Boston 
(M.Lleuger) 50 K.Lumpur 

(M.Pesat) 35 Praga 
(M.Pesat) 416 

Boston 
(M.Pesat) 

150 K.Lumpur 
(M.Pesat) 

26 Recife 
(M.Pesat) 

54 

Boston 
(M.Suburbà) 

48 Lille (VAL) 70 Rennes (VAL) 23 

Brussel·les 
(M.Lleuger) 

63,5 Lió (M.Pesat) 130 Rio de Janeiro 
(M.Pesat) 

113 

Brussel·les 
(M.Pesat) 102,5 Lisboa 

(M.Pesat) 163 Roma 
(M.Lleuger) 75 

Bucarest 
(M.Pesat) 250 Londres 

(M.Pesat) 942 Roma 
(M.Pesat) 230 

Budapest 
(M.Pesat) 315 Los Angeles 

(M.Lleuger) 75 Rotterdam 
(M.Pesat) 83,7 

Budapest 
(M.Suburbà) 

64 Los Angeles 
(M.Pesat) 

75 Rouen 
(M.Lleuger) 

15 

Buenos  Aires 
(M.Lleuger) 

267 Madrid 
(M.Pesat) 

601 Saint Louis 
(M.Lleuger) 

18 

Buenos Aires 
(M.Pesat) 

267 Manila 
(M.Lleuger) 

120 San Francisco 
(M.Lleuger) 

50 

Buenos Aires 
(M.Suburbà) 267 Manila 

(M.Pesat) 25 S. Francisco 
(M.Suburbà) 87 

Buffalo 
(M.Lleuger) 6 Marsella 

(M.Pesat) 54 S. de Chile 
(M.Pesat) 292 

Caracas 
(M.Pesat) 300 Medellín 

(M.Pesat) 105 Sao Paolo 
(M.Pesat) 506 

Cleveland 
(M.Lleuger) 

59 Méxic D.F. 
(M.Pesat) 

1375 Sao Paolo 
(M.Suburbà) 

101 

Cleveland 
(M.Pesat) 

59 Miami 
(M.Pesat) 

14 Seul (M.Pesat) 1429 

Copenhaguen 
(M.Pesat) 

43 Miami 
(Monorail) 

7 Seul 
(M.Suburbà) 

700 

Taula 6.20a:Taula resum nombre de passatgers/any(milions) dels diferents sistemes
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Ciutat Pax 
Sidney 

(M.Suburbà) 273 

Singapur 
(M.Pesat) 351 

Taipei 
(M.Pesat) 

201 

Taipei  
(VAL) 

201 

Teheran 
(M.Pesat) 

48 

Teheran 
(M.Suburbà) 

48 

Tóquio 
(M.Pesat) 2600 

Toronto 
(M.Pesat) 170 

Toronto 
(M.Suburbà) 

36 

Toulouse 
(VAL)  

50 

València  
(M.Lleuger) 

6,5 

València 
(M.Suburbà) 

46 

Vancouver 
(M.Pesat) 65 

Varsòvia 
(M.Pesat) 90 

Viena 
(M.Pesat) 

400 

Washington 
(M.Pesat) 

190 

Wuppertal (M. 
Penjant) 

20 

Taula 6.20b:Taula resum nombre de passatgers/any(milions) dels diferents sistemes  

Font pròpia 

 

Obs: Les ciutats que disposen de més d’un sistema, el nombre de passatgers any correspon 
a cada sistema. En cas que en tots dos sistemes hi hagi el mateix nombre de passatgers, 

aquest valor correpon a la suma dels dos o més sistemes que hi hagi en aquella ciutat 
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Horari de servei 
 
Aquest paràmetre no ajudarà a poder definir el tipus de sistema que es tracta ja 
que és un paràmetre que depèn més dels costums socials del país i del grau de 
desenvolupament econòmic, que no pas del tipus de sistema. 
 
Ara bé tot i això s’ha triat aquest paràmetre per a conèixer millor els diferents 
sistemes, ja que a partir d’aquest es pot veure la importància dels diferents 
sistemes de transport en les diferents ciutats. 
 
Per a representar els valors dels horaris de servei que ofereixen les companyies 
s’ha triat l’horari del dia de la setmana en que s’ofereixen un major nombre 
d’hores, aquest varia ja que per exemple algunes ciutats europees com pugui ser 
Barcelona, amplien el seu horari durant el cap de setmana, mentre que algunes 
ciutats americanes fan el contrari, redueixen el seu horari. 
 
Això mostra com a moltes ciutats americanes l’ús del transport públic col·lectiu està 
molt lligat a raons de mobilitat obligada, en contra del succeeix a les ciutats 
europees que es pretén que els ciutadans utilitzen el transport en tots els seu 
desplaçaments tan de mobilitat obligada com els que no ho són, això explica que 
els horaris s’adaptin als costums socials dels usuaris. 
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Hores

Chicago (M. Pesat)Filadèlfia (M. Suburbà)
Nova York (M. Pesat)

Los Angeles (M. Lleuger)
Berlín (M. Pesat)

Berlín (M. Suburbà)
Buenos Aires (M. suburbà)

Cleveland (M. Lleuger)
Cleveland (M. Pesat)

San Francisco
Sao Paolo (M. Suburbà)

Munic (M. Pesat)
Atlanta (M. Pesat)

Budapest (M. Pesat)
Hamburg (M. Pesat)

Hamburg (M. Suburbà)
Medellín (M. Pesat)

Sao Paolo (M. Pesat)
Marsella (M. Pesat)

Atenes (M. Suburbà)
Baltimore (M. Pesat)

Barcelona (M. Lleuger)
Barcelona (M. Pesat)
Boston (M. Lleuger)

Boston (M. Pesat)
Brussel·les (M. Lleuger)

Brussel·les (M. Pesat)Bucarest (M. Pesat)
Buenos Aires (M. Pesat)
Copenhaguen (M. Pesat)

El Caire (M. Pesat)
Estocolm (M. Pesat)Filadèlfia (M. Pesat)

Lille (VAL)
Lió (M. Pesat)Londres (M. Pesat)

Los Angeles (M. Pesat)Manila (M. Lleuger)
Méxic D.F. (M. Pesat)

Miami (M. Pesat)
Monterrey (M. Pesat)

Oslo (M. suburbà)
Paris (M. suburbà)

Porto Alegre (M. Pesat)
Praga (M. Pesat)
Recife (M. Pesat)

Rouen (M. Lleuger)
Saint Louis (M. Lleuger)

San Francisco (M. Lleuger)
Singapur (M. Lleuger)

Tóquio (M. Pesat)
Toronto (M. Suburbà)

València (M. Lleuger)
València (M.Suburbà)
Vancouver (M. Pesat)

Varsòvia (M. Pesat)
Viena (M. Pesat)

Washington (M. Pesat)
Toulouse (VAL)
Rennes (VAL) 

Wuppertal (M. Penjant)
Atenes (M. Pesat)

Buenos  Aires (M. Lleuger)
Caracas (M. Pesat)
Hélsinki (M. Pesat)

Miami (Monorail)
Montréal (M. Pesat)
Moscou (M. Pesat)Newcastle (M. Suburbà)

París (M. Pesat)
París(M. Lleuger)Roma (M. Pesat)

Seul (M. Pesat)Singapur (M. Pesat)
Sofia (M. Pesat)

Lisboa (M. Suburbà)
B.Horizonte (M. Pesat)

Milà ( M. Lleuger)Rotterdam (M. Pesat)
Sant Petersburg (M.

Amsterdam (M. Lleuger)
Ankara (M. Pesat)

Baltimore (M. Lleuger)
Bangkok (M. Pesat)
Bangkok (M. Pesat)

Barcelona (M.Suburbà)
Bilbao (M. Pesat)

Brasilia (M. Pesat)
Buffalo (M.Lleuger)

Guangzhou (M. Pesat)
Haifa (Funicular)

Hong Kong (M. Pesat)
Istanbul (M. Lleuger)

Izmir (M. Lleuger)
K.Lumpur (M. Pesat)
K.Lumpur (M. Pesat)
K.Lumpur (Monorail)

Madrid (M. Pesat)
Manila (M. Lleuger)

Manila (M. Pesat)
Milà (M. Pesat)

Rio de Janeiro (M. Pesat)
Singapur (M. Lleuger)

Taipei (M. Pesat)Taipei (VAL) 
Teheran (M. Pesat)

Teheran (M. Suburbà)Toronto (M. Pesat)
Ankara (M. Lleuger)Istanbul (M. Pesat)
Toulouse (M. Pesat)
Glasgow (M. Pesat)Lisboa (M. Pesat)

Santiago de Chile (M.Milà (People Mover)
Detroit (People Mover)

Las Vegas (Monorail)

C
iu
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ts

Horari de funcionament

 
Figura 6.11: Gràfica comparativa de l’horari de servei de diferents serveis ferroviaris 

metropolitans. 
Font pròpia 



RESULTATS OBTINGUTS DE LA RECERCA 

 
Anàlisi comparativa de les diferents tipologies de xarxes de metro existents al món. 
Establiments d’uns paràmetres, metodologia , comparació. 84 

 
Ciutat Horaris Ciutat Horaris Ciutat Horaris 

Amsterdam 
(M.Lleuger) 

6.00-0.30 Buffalo 
(M.Lleuger) 

6,00-0,00 Lisboa 
(M.Suburbà) 

5.35-2,00 

Ankara 
(M.Lleuger) 

6.15-0.00 Caracas 
(M.Pesat) 

5.30-23.00 Londres 
(M.Pesat) 

5.00-0.00 

Ankara 
(M.Pesat) 

6.00-0.00 Cleveland 
(M.Lleuger) 

4.00-1.00 Los Angeles 
(M.Lleuger) 

3.35-
2.00** 

Atenes 
(M.Pesat) 5.30-0.00 Cleveland 

(M.Pesat) 4.00-1.00 Los Angeles 
(M.Pesat) 5.00-0.30 

Atenes 
(M.Suburbà) 5.00-0.30 Copenhaguen 

(M.Pesat) 5.00-1.00 Madrid 
(M.Pesat) 6,00-2,00 

Atlanta ( Pesat) 4.30-1.00 Chicago 
(M.Pesat) 24h  Manila 

(M.Lleuger) 6.00-21.30 

B.Horizonte 
(M.Pesat) 

5.45-23.00 Detroit 
(P.Mover) 

7.00-0.00 Manila 
(M.Lleuger) 

5.00-21.00 

Baltimore 
(M.Lleuger) 

6.00-23.00 El Caire 
(M.Pesat) 

5.00-0.00 Manila 
(M.Pesat) 

6.00-20.00 

Baltimore 
(M.Pesat) 

5.00-0.00 Estocolm 
(M.Pesat) 

5.00-3.30 Marsella 
(M.Pesat) 

4.50-21.00 

Bangkok 
(M.Pesat) 6.00-0.00 Filadèlfia 

(M.Pesat) 5.00-0.00 Medellín 
(M.Pesat) 4.30-23.00 

Bangkok 
(M.Pesat) 6.00-0.00 Filadèlfia 

(M.Suburbà) 24 hores Méxic D.F. 
(M.Pesat) 5.00-0.00 

Barcelona 
(M.Lleuger) 5.00-2.00 Glasgow 

(M.Pesat) 6.30-23.30 Miami (M.Pesat) 5.00-0.00 

Barcelona 
(M.Pesat) 

5.00-2.00 Guangzhou 
(M.Pesat) 

6.00-23.30 Miami 
(Monorail) 

5.30-0.00 

Barcelona 
(M.Suburbà) 

6.00-2.00 Haifa 
(Funicular) 

6.00-22.00 Milà (M.Lleuger) 5.45-2.00 

Berlín (M.Pesat) 4.00-1.00 Hamburg 
(M.Pesat) 

4.30-0.00 Milà (M.Pesat) 6.00-0.30 

Berlín 
(M.Suburbà) 4.00-1.00 Hamburg 

(M.Suburbà) 4.30-0.00 Milà (People 
Mover) 6.40-20.00 

Bilbao (M.Pesat) 6.00-23.00 Hélsinki 
(M.Pesat) 5.30-23.30 Monterrey 

(M.Pesat) 5.00-0.00 

Boston 
(M.Lleuger) 5.0-0.45 Hong Kong 

(M.Pesat) 6.00-1.00 Montréal 
(M.Pesat) 5.30-1.00 

Boston 
(M.Pesat) 

5.00-0.45 Istanbul 
(Funicular) 

* Moscou 
(M.Pesat) 

5.30-1.00 

Boston 
(M.Suburbà) 

* Istanbul 
(M.Lleuger) 

6.00-0.15 Munic (M.Pesat) 4.15-1.30 

Brasilia 
(M.Pesat) 

6.00-20.00 Istanbul 
(M.Pesat) 

6.15-0.30 Newcastle 
(M.Suburbà) 

5.30-23.30 

Brussel·les 
(M.Lleuger) 5.00-1.00 Izmir 

(M.Lleuger) 6.00-0.00 Nova York 
(M.Pesat) 24h 

Brussel·les 
(M.Pesat) 5.00-1.00 K.Lumpur 

(M.Pesat) 6.00-23.50 Oslo 
(M.Suburbà) 5.00-1.00 

Bucarest 
(M.Pesat) 5.00-23.30 K.Lumpur 

(M.Pesat) 6.00-23.40 París (M.Pesat) 5.30-1.15 

Budapest 
(M.Pesat) 

4.30-23.10 K.Lumpur 
(Monorail) 

6.00-0.00 Paris 
(M.Suburbà) 

5.00-1.30 

Budapest 
(M.Suburbà) 

* Las Vegas 
(Monorail) 

8.00-2.00 París(M.Lleuger) 5.30-00.45 

Buenos  Aires 
(M.Lleuger) 

5.30-21.00 Lille (VAL) 5.00-0.00 Porto Alegre 
(M.Pesat) 

5.00-23.20 

Buenos Aires 
(M.Pesat) 5.00-23.00 Lió (M.Pesat) 5.00-00.30 Praga (M.Pesat) 5.00-0.00 

Buenos Aires 
(M.Suburbà) 4.00-1.00 Lisboa 

(M.Pesat) 6.30-1.00 Recife (M.Pesat) 5.00-23.00 

Taula 6.21a:Taula resum horaris d’obertura dels diferents sistemes
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Ciutat Horaris Ciutat Horaris 

Rennes (VAL) 5.20-0.40 Sofia (M. Pesat) 5.30-0.00 
Rio de Janeiro 

(M.Pesat) 6.00-23.00 Taipei (M.Pesat) 6.00-1.00 

Roma 
(M.Lleuger) 

 Taipei (VAL) 6.00-1.00 

Roma (M.Pesat) 5.30-23.30 Teheran 
(M.Pesat) 

6.00-22.00 

Roma 
(M.Suburbà) 

 Teheran 
(M.Suburbà) 

6.00-22.00 

Rotterdam 
(M.Pesat) 

5.45-1.00 Tóquio 
(M.Pesat) 

5.00-0.30 

Rouen 
(M.Lleuger) 5.00-00.00 Toronto 

(M.Pesat) 6.00-1.30 

Saint Louis 
(M.Lleuger) 5.00-0.00 Toronto 

(M.Suburbà) 5.00-0.00 

San Francisco 
(M.Lleuger) 

5.00-0.30 Toulouse (VAL) 5.15-0.30 

San Francisco 
(M.Suburbà) 

4.00-0.00 Toulouse 
(M.Pesat) 

6.15-21.30 

Sant Petersburg 
(M. Pesat) 

5.45-0.00 Tunis 
(M.Lleuger) 

* 

Santiago de 
Chile (M. Pesat) 

6.30-22.30 València 
(M.Lleuger) 

5:00-23:00 

Sao Paolo 
(M.Pesat) 4.40-0.00 València 

(M.Suburbà) 5.00-0.00 

Sao Paolo 
(M.Suburbà) 4.00-0.00 Vancouver 

(M.Pesat) 5.00-1.15 

Seul (M. Pesat) 5.30-1.00 Varsòvia 
(M.Pesat) 

5.00-0.15 

Singapur 
(M.Lleuger) 

6.00-0.00 Viena (M.Pesat) 5.00-0.30 

Singapur 
(M.Lleuger) 

5.00-1.00 Washington 
(M.Pesat) 

5.00-3.00 

Singapur (M. 
Pesat) 

5.30-00.30 Wuppertal 
(M.Penjant) 

5.20-23.00 

Taula 6.21b:Taula resum horaris d’obertura dels diferents sistemes  

Font pròpia
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Sistema Tarifari i Integració 
 
Aquests dos paràmetres donaran informació ben diferent, d’una banda el primer 
d’ells pot donar idea de la mida de la xarxa ja que normalment xarxes molt 
extenses acostumen a tenir sistemes tarifaris quilomètrics o zonals, mentre que les 
xarxes de dimensions més reduïdes solen tenir xarxes planes és a dir que el preu 
del bitllet és independent de l’origen i/o destí dels viatgers. 
 
Mentre que el segon paràmetre dóna idea de si els viatgers poden utilitzar altres 
modes de transport amb el mateix bitllet, paguen un petit suplement o bé han 
d’utilitzar un bitllet nou. Aquest segon paràmetre dóna idea del paper que tenen les 
autoritats públiques en la xarxa de transport públic, ja que en la majoria dels casos 
són les diferents administracions, ja siguin locals regionals o estatals, les que 
promouen i controlen aquest sistema; la integració demostra una política 
d’afavoriment del transport per part de l’administració promotora, ja que amb un 
sistema totalment integrat, el cost de transport pels usuaris és menor que si no 
estigués integrat, especialment per aquells que combinen diferents modes de 
transport i que serien els que tindrien una major tendència a utilitzar el transport 
privat. 
 
En aquest cas no s’han representat gràficament els resultats obtinguts ja que el seu 
tractament de forma gràfica no és molt pràctic, es poden consultar el resultats 
obtinguts a la taula adjunta on es detallen els diferents sistemes tarifaris i la 
integració amb altres modes dels sistemes dels que s’ha pogut obtenir aquesta 
informació. 
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Ciutat Tarifes Ciutat Tarifes Ciutat Tarifes 

Amsterdam 
(M.Lleuger) 

Zones Cleveland 
(M.Lleuger) 

Plana 
(Fº hora) 

Los Angeles 
(M.Lleuger) 

Plana 

Ankara 
(M.Lleuger) Plana Cleveland 

(M.Pesat) 
Plana(Fº 

hora) 
Los Angeles 
(M.Pesat) Plana 

Ankara 
(M.Pesat) Plana Copenhaguen 

(M.Pesat) Zones Madrid 
(M.Pesat) 

Plana 
(excepte L9) 

Atenes 
(M.Pesat) 

Plana Chicago 
(M.Pesat) 

Plana Manila 
(M.Lleuger) 

Fº distància 

Atenes 
(M.Suburbà) 

Zones 
Detroit 
(People 
Mover) 

Plana Manila 
(M.Lleuger) 

Fº distància 

Atlanta 
(M.Pesat) Plana El Caire 

(M.Pesat) Plana Manila 
(M.Pesat) Plana 

B.Horizonte 
(M.Pesat) Plana Estocolm 

(M.Pesat) Zones Marsella 
(M.Pesat) Plana 

Baltimore 
(M.Lleuger) 

Plana Filadèlfia 
(M.Pesat) 

Plana Medellín 
(M.Pesat) 

Plana  
(Exc.transfer) 

Baltimore 
(M.Pesat) 

Plana Filadèlfia 
(M.Suburbà) 

Fº distància Méxic D.F. 
(M.Pesat) 

Plana 

Bangkok 
(M.Pesat) 

Fº distància Glasgow 
(M.Pesat) 

Zones Miami (M.Pesat) Plana 

Bangkok 
(M.Pesat) 

Fº distància Guangzhou 
(M.Pesat) 

Fº distància Miami 
(Monorail) 

Gratuïta  

Barcelona 
(M.Lleuger) Plana Haifa 

(Funicular) Plana Milà ( 
M.Lleuger) Zones 

Barcelona 
(M.Pesat) Zones Hamburg 

(M.Pesat) Zones Milà (M.Pesat) Zones 

Barcelona 
(M.Suburbà) 

Zones Hamburg 
(M.Suburbà) 

Zones Milà (People 
Mover) 

Plana 

Berlín 
(M.Pesat) 

Plana Hélsinki 
(M.Pesat) 

Zones Monterrey 
(M.Pesat) 

Plana 

Berlín 
(M.Suburbà) 

Zones Hong Kong 
(M.Pesat) 

Fº distància Montréal 
(M.Pesat) 

Plana 

Bilbao 
(M.Pesat) 

Zones Istanbul 
(Funicular) 

Plana Moscou 
(M.Pesat) 

Plana 

Boston 
(M.Lleuger) Plana Istanbul 

(M.Lleuger) Plana Munic (M.Pesat) Plana 
(exc.U6) 

Boston 
(M.Pesat) 

Plana(excepte 
3 parades) 

Istanbul 
(M.Pesat) Plana Newcastle 

(M.Suburbà) Zones 

Brasilia 
(M.Pesat) 

Plana Izmir 
(M.Lleuger) 

Plana Nova York 
(M.Pesat) 

Plana 

Brussel·les 
(M.Lleuger) 

Plana K.Lumpur 
(M.Pesat) 

Fº distància Oslo 
(M.Suburbà) 

Zones 

Brussel·les 
(M.Pesat) 

Plana K.Lumpur 
(M.Pesat) 

Fº distància París (M.Pesat) Zones 

Bucarest 
(M.Pesat) 

Plana K.Lumpur 
(Monorail) 

Fº distància Paris 
(M.Suburbà) 

Zones 

Budapest 
(M.Pesat) Plana Las Vegas 

(Monorail) Plana París(M.Lleuger) Zones 

B. Aires 
(M.Lleuger) Plana Lille (VAL) Plana Porto Alegre 

(M.Pesat) Plana 

B. Aires 
(M.Pesat) 

Plana Lió (M.Pesat) Plana Praga (M.Pesat) Plana 

B. Aires 
(M.Suburbà) 

Zones Lisboa 
(M.Pesat) 

Zones Recife (M.Pesat) Plana 

Buffalo 
(M.Lleuger) 

Plana/Gratuïta Lisboa 
(M.Suburbà) 

Fº distància Rennes (VAL) Plana 

Caracas 
(M.Pesat) 

Nº Estacions Londres 
(M.Pesat) 

Zones R. de Janeiro 
(M.Pesat) 

Plana 

Taula 6.22a:Taula resum de sistemes tarifaris dels diferents sistemes
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Ciutat Tarifes Ciutat Tarifes 
Roma 

(M.Lleuger) 
Zones Taipei 

(M.Pesat) 
Fº distància 

Roma 
(M.Pesat) 

Zones Taipei (VAL) Fº distància 

Roma 
(M.Suburbà) Zones Teheran 

(M.Pesat) Plana 

Rotterdam 
(M.Pesat) Zones Teheran 

(M.Suburbà) Plana 

Rouen 
(M.Lleuger) Plana Tóquio 

(M.Pesat) Fº distància 

Saint Louis 
(M.Lleuger) 

Plana (Exc 
Aeroport) 

Toronto 
(M.Pesat) 

Plana 

San 
Francisco 

(M.Suburbà) 
Fº distància Toronto 

(M.Suburbà) 
Quilomètrica 

Sant 
Petersburg 
(M.Pesat) 

Plana Toulouse 
(M.Pesat) Plana 

Santiago de 
Chile 

(M.Pesat) 
Plana/Fª Hora  Toulouse 

(VAL) 
Plana 

Sao Paolo 
(M.Pesat) 

Plana Tunis 
(M.Lleuger) 

Zones 

Sao Paolo 
(M.Suburbà) 

Zones València 
(M.Suburbà) 

Zones 

Seul 
(M.Pesat) 

Zones València 
(M.Lleuger) 

Plana 

Seul 
(M.Suburbà) 

Fº distància Vancouver 
(M.Pesat) 

Zones 

Shangai 
(M.Pesat) Fº distància Varsòvia 

(M.Pesat) Zones 

Sidney 
(M.Suburbà) Fº distància Viena 

(M.Pesat) Zones 

Singapur 
(M.Lleuger) 

Plana Washington 
(M.Pesat) 

Funció 
distància i 

hora  
Singapur 
(M.Pesat) Fº distància Wuppertal 

(M. Penjant) Zones 

Sofia 
(M.Pesat) Plana   

Taula 6.22b:Taula resum dels sistemes tarifaris dels diferents sistemes 
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Ciutat Integracio Ciutat Integracio Ciutat Integracio 
Amsterdam 
(M.Lleuger) Total Cleveland 

(M.Lleuger) 
Alguns 
bitllets 

Londres 
(M.Pesat) No 

Ankara 
(M.Lleuger) No Cleveland 

(M.Pesat) 
Alguns 
bitllets 

Los Angeles 
(M.Lleuger) 

Alguns 
bitllets 

Ankara 
(M.Pesat) 

No Copenhaguen 
(M.Pesat) 

Total Los Angeles 
(M.Pesat) 

Alguns 
bitllets 

Atenes 
(M.Pesat) 

Alguns 
bitllets 

Chicago (M.Pesat) Alguns 
bitllets 

Madrid 
(M.Pesat) 

Abonament 
mensual 

Atenes 
(M.Suburbà) 

Transfer Detroit (People 
Mover) 

No Manila 
(M.Lleuger) 

No 

Atlanta 
(M.Pesat) 

No El Caire (M.Pesat) No Manila 
(M.Lleuger) 

No 

B.Horizonte 
(M.Pesat) Transfer Estocolm 

(M.Pesat) Total Manila 
(M.Pesat) No 

Baltimore 
(M.Lleuger) Total Filadèlfia 

(M.Pesat) Transfer Marsella 
(M.Pesat) Total 

Baltimore 
(M.Pesat) 

Total Filadèlfia 
(M.Suburbà) 

Transfer Medellín 
(M.Pesat) 

Bitllet 
senzill 

Bangkok 
(M.Pesat) 

No Glasgow 
(M.Pesat) 

Alguns 
bitllets 

Méxic D.F. 
(M.Pesat) 

No 

Bangkok 
(M.Pesat) 

No Guangzhou 
(M.Pesat) 

No Miami (M.Pesat) Alguns 
bitllets 

Barcelona 
(M.Lleuger) 

Senzill No Haifa (Funicular) Transfer Milà 
(M.Lleuger) 

Total 

Barcelona 
(M.Pesat) Senzill No Hamburg 

(M.Pesat) Total Milà (M.Pesat) Total 

Barcelona 
(M.Suburbà) Senzill No Hamburg 

(M.Suburbà) Total Milà (People 
Mover) No 

Berlín 
(M.Pesat) 

Total Hélsinki (M.Pesat) Total Monterrey 
(M.Pesat) 

Alguns 
bitllets 

Berlín 
(M.Suburbà) 

Total Hong Kong 
(M.Pesat) 

No Montréal 
(M.Pesat) 

Alguns 
bitllets 

Bilbao 
(M.Pesat) 

Transfer Istanbul 
(Funicular) 

No Moscou 
(M.Pesat) 

Alguns 
bitllets 

Boston 
(M.Lleuger) 

Alguns 
bitllets 

Istanbul 
(M.Lleuger) 

No Munic (M.Pesat) Total 

Boston 
(M.Pesat) 

Alguns 
bitllets Istanbul (M.Pesat) No Newcastle 

(M.Suburbà) 
Alguns 
bitllets 

Brasilia 
(M.Pesat) No Izmir (M.Lleuger) No Nova York 

(M.Pesat) Senzill No 

Brussel·les 
(M.Lleuger) 

Total K.Lumpur 
(M.Pesat) 

Sistemes 
mateixa 

companyia  

Oslo 
(M.Suburbà) 

Total 

Brussel·les 
(M.Pesat) Total K.Lumpur 

(M.Pesat) No París (M.Pesat) Alguns 
bitllets 

Bucarest 
(M.Pesat) No K.Lumpur 

(MoNorail) NO Paris 
(M.Suburbà) 

Alguns 
bitllets 

Budapest 
(M.Pesat) 

Alguns 
bitllets 

Las Vegas 
(MoNorail) No París(M.Lleuger) Alguns 

bitllets 
BueNos  
Aires 

(M.Lleuger) 

Alguns 
sistemes 

Lille (VAL) Total Porto Alegre 
(M.Pesat) 

Transfer 

BueNos 
Aires 

(M.Pesat) 

Alguns 
sistemes Lió (M.Pesat) Total Praga (M.Pesat) Alguns 

bitllets 

BueNos 
Aires 

(M.Suburbà) 
No Lisboa (M.Pesat) Alguns 

bitllets 
Recife (M.Pesat) Alguns 

bitllets 

Buffalo 
(M.Lleuger) Total Lisboa 

(M.Suburbà) 
Alguns 
bitllets Rennes (VAL) Total 

Taula 6.23a:Taula resum dels diferents tipus d’integració tarifària dels diferents sistemes
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Ciutat Integracio Ciutat Integracio 
Rio de 
Janeiro 

(M.Pesat) 

Alguns 
bitllets Sofia (M.Pesat) No 

Roma 
(M.Lleuger) 

Total Taipei (M.Pesat) No 

Roma 
(M.Pesat) 

Total Taipei (VAL) No 

Roma 
(M.Suburbà) Total Teheran (M.Pesat) No 

Rotterdam 
(M.Pesat) Total Teheran 

(M.Suburbà) No 

Rouen 
(M.Lleuger) Total Tóquio (M.Pesat) Alguns 

bitllets 
Saint Louis 
(M.Lleuger) 

Transfer Toronto (M.Pesat) Total 

San 
Francisco 

(M.Suburbà) 

Alguns 
bitllets 

Toronto 
(M.Suburbà) 

No 

Sant 
Petersburg 
(M.Pesat) 

Abonament 
mensual Toulouse (VAL) Total 

Santiago de 
Chile 

(M.Pesat) 
Total Toulouse(M.Pesat) Total 

Sao Paolo 
(M.Pesat) 

Transfer Tunis (M.Lleuger) Alguns 
bitllets 

Sao Paolo 
(M.Suburbà) 

Transfer València 
(M.Lleuger) 

Alguns 
bitllets 

Seul 
(M.Pesat) 

No València 
(M.Suburbà) 

Alguns 
bitllets 

Seul 
(M.Suburbà) 

No Vancouver 
(M.Pesat) 

Si 

Shangai 
(M.Pesat) No Varsòvia 

(M.Pesat) Si 

Sidney 
(M.Suburbà) No Viena (M.Pesat) Si 

Singapur 
(M.Lleuger) 

No Washington 
(M.Pesat) 

Transfer 

Singapur 
(M.Pesat) 

No Wuppertal (M. 
Penjant) 

Si 

Taula 6.23b:Taula resum dels diferents tipus d’integració  

tarifària dels diferents sistemes  

Font pròpia 



CONCLUSIONS A PARTIR DE LES DADES OBTINGUDES 

Anàlisi comparativa de les diferents tipologies de xarxes de metro existents al món. 
Establiments d’uns paràmetres, metodologia , comparació. 91 

7. Conclusions, a partir de les dades obtingudes: 
 
A partir de les dades que s’han obtingut després de la tasca de recerca, l’objectiu 
d’aquest estudi és intentar a arribar a establir uns valors que serveixin de fronteres 
que permetin classificar els diferents modes. 
 
Interval de pas mínim 
 
Dels resultats que s’han obtingut es veu com els intervals de pas inferiors als 2 
minuts corresponen a sistemes que funcionen de forma totalment segregada ja 
siguin metros lleugers, pesats, suburbans... I en molts dels casos estan associats a 
formes de conducció automatitzada. 
 
Els valors que estan compresos entre els 2 i 4 minuts corresponen majoritàriament 
a sistemes de metro pesat amb alguna excepció com la d’algun sistema de metro 
lleuger, en aquest cas en general circulen de forma totalment segregada tot i que 
no sempre és així, per exemple el metro lleuger de Rouen; es destaca aquest 
sistema ja que ofereix intervals de pas mínims de 3 minuts en el tram comú on es 
solapen les dues rutes i això és destacable pel fet que aquest sis 
tema circula a nivell pels carrers d’aquesta localitat francesa, aquest baix interval 
de pas s’aconsegueix gràcies a la prioritat semafòrica de la que gaudeix el sistema, 
tot i que està sotmès a possibles interferències del trànsit rodat, el que no 
garanteix la regularitat. 
 
El nombre de sistemes del tipus metro lleuger augmenta en la franja de valors 
d’interval de pas entre els 4 i els 6 minuts, i encara ho fa de forma més 
considerable quan es supera el valor de 6 minuts en l’interval de pas. 
 
Els sistemes suburbans presenten certa variabilitat, es troben alguns sistemes com 
FGC a Barcelona o el sistema RATP de París en que en trams comuns en que més 
d’una línia ofereix servei, l’interval de pas és molt baix, mentre que altres sistemes 
ofereixen valors en l’interval de pas sensiblement majors, apropant-se als 10 
minuts o fins i tot superant-los. 
 
La taula de valors orientatius que a continuació s’adjunta, dóna idea de quin valors 
són els més representatius per a cada sistema, tot i que hi ha excepcions en alguns 
casos. 
 

 
Sistemes Interval de pas mínim 

Metro Lleuger 5 minuts 
Vehicle Automatitzat Lleuger 1,5 minuts 

Metro Pesat 2 minuts 
Serveis Suburbans 5-10 minuts 

Altres S/D 
 

Taula 7.1: Valors orientatius de l’interval de pas mínim en els diferents sistemes  
Font Pròpia 

 
 
Capacitat màxima d’una composició ferroviària 
 
Pel que fa als valors obtinguts referents a aquest paràmetre cal destacar la gran 
variabilitat de valors que presenten els metros pesats ja que van des dels 
aproximadament 300 passatgers per comboi que poden transportar les unitats del 
metro de Glasgow o Copenhaguen fins als més de 2500 passatgers que poden 
transportar els combois del metro de Moscou, cal destacar doncs que dins els 
metros pesats, s’hi podrà realitzar una subclassificació si es parla de la capacitat 
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màxima d’una composició ferroviària, ja que es podrà parlar de metros pesats de 
baixa, mitjana i alta capacitat, amb franges de valors entre els 300 i 600 
passatgers en el cas dels de baixa capacitat, entre 600 i 1500 els de mitjana 
capacitat i més de 1500 passatgers pels d’alta capacitat. 
 
A la banda baixa dels valors que s’han obtingut es troben els sistemes que utilitzen 
material mòbil lleuger com són, els metros lleugers i el vehicle automatitzats 
lleugers, que en general no superen els 300 passatgers, tot i que hi ha alguna 
excepció com és el cas del metro lleuger d’Izmir a Turquia que té una capacitat de 
transport força superior. 
 
Amb valors baixos, pel que fa la capacitat d’una unitat ferroviària, també es troben 
els sistemes que s’han classificat com altres. 
 
Finalment destacar la gran variabilitat de capacitat màxima d’una composició 
ferroviària que presenten els serveis suburbans, ja que es troben sistemes 
d’aquests tan a la banda alta com a la baixa del conjunt de valors obtinguts. 
 
La taula de valors orientatius que a continuació s’adjunta, dóna idea de quin valors 
són els més representatius per a cada sistema, tot i que hi ha excepcions en alguns 
casos. 
 

Sistemes Capacitat màxima d’una composició 
ferroviària 

Metro Lleuger 150-300 passatgers 
Vehicle Automatitzat Lleuger 150-250 passatgers 

Metro Pesat 300-2500 passatgers  
Serveis Suburbans S/D 

Altres 100-250 passatgers 
 

Taula7.2: Valors orientatius de la capacitat màxima d’una composició ferroviària en els 
diferents sistemes.  

Font Pròpia 
 
 
Longitud màxima d’una composició ferroviària 
 
En el cas de la longitud màxima d’una composició ferroviària, en tractar-se d’un 
paràmetre bastant vinculat al de la capacitat màxima d’una composició, el 
repartiment dels diferents sistemes és força similar a aquest paràmetre, així per 
exemple a la banda baixa dels resultats es troben tan els metros lleugers, com els 
vehicles automatitzats lleugers i els sistemes classificats com a altres, mentre que 
els metro suburbans es situen a la banda alta, tenint en compte que hi ha 
excepcions , el metro pesat com en el cas anterior presenta un a gran variabilitat 
de valors ja que trobem composicions que mesuren menys de 40 metres, aquest 
valor el tenen metros com el de Copenhaguen i el de Glasgow, mentre que a la 
zona oposada s’hi troba el metro de Seül, la capital de Corea amb gairebé 200 
metres de longitud. 
 
La taula de valors orientatius que a continuació s’adjunta, dóna idea de quin valors 
són els més representatius per a cada sistema, tot i que hi ha excepcions en alguns 
casos. 
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Sistemes Longitud màxima d’una composició 
ferroviària 

Metro Lleuger 25-40 metres 
Vehicle Automatitzat Lleuger 20-30 metres 

Metro Pesat 40-195 metres 
Serveis Suburbans 50-250 metres 

Altres 10-40 metres 
 

Taula 7.3: Valors orientatius de la longitud màxima d’una composició ferroviària en els 
diferents sistemes.  

Font Pròpia 
 
 
Capacitat màxima de transport per sentit i hora 
 
A la vista dels resultats es veu com els metros lleugers no superen en cap cas 
capacitats de més de 10000 passatgers/hora i que habitualment es situen en nivells 
força inferiors com a conseqüència de la capacitat dels seus combois així com de 
l’interval que aquests ofereixen. Els vehicles automatitzats lleugers que en altres 
casos han solapat els seus valors amb els del metro lleuger, en aquest paràmetre 
es situen amb valors lleugerament superiors. 
 
El metro pesat és el que ofereix una major variabilitat de valors, ja que aquests van 
des de la capacitat que ofereix el servei de metro de la ciutat escocesa de Glasgow 
amb poc més de 4.000 passatgers/hora/sentit fins els més de 100.000 
passatgers/hora/sentit que s’ofereixen a Moscou. Finalment destacar que els 
serveis de rodalies també presenten certa variabilitat però en nivells sensiblement 
inferiors als del metro pesat. 
 
La taula de valors orientatius que a continuació s’adjunta, dóna idea de quin valors 
són els més representatius per a cada sistema, tot i que hi ha excepcions en tots 
els caso, aquest valors s’han establert a partir dels resultats obtinguts. 
 

Sistemes Capacitat màxima de transport per sentit i 
hora 

Metro Lleuger 2.000-5.000 
Vehicle Automatitzat Lleuger 5.000-10.000 

Metro Pesat 4.000-100.000 
Serveis Suburbans 5.000-30.000 

Altres S/D 
 

Taula 7.4: Valors orientatius de la capacitat màxima de transport per sentit i hora en els 
diferents sistemes.  

Font Pròpia 
 
 
Velocitat Comercial 
 
La velocitat comercial s’ha de tenir en compte que engloba tota la xarxa, és a dir 
que en alguns trams aquest valor serà sensiblement superior, mentre que en altres 
serà la inversa. 
 
Això és el que pot passar per exemple amb els serveis suburbans en general els 
valors de la velocitat comercial es situen per sobre els 30 km/h, tenint en compte 
l’existència d’algunes excepcions, però aquest valor no té perquè ser global a tota 
la xarxa, ja que en trams urbans aquest valor pot ser sensiblement inferior. 
 
Els metros pesats es troben en general entre els 20 i els 40 km/h, tenint en compte 
que existeixen excepcions, així per exemple per la banda alta es troben alguns 
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metros d’Amèrica del nord, això és conseqüència de la configuració de les ciutats 
nord-americanes i de les línies de ferrocarril. 
 
Els metros lleugers presenten dues franges de valors, d’una banda velocitats entre 
els 15 i els 20 km/h, aquest valors corresponen a sistemes que no disposen de 
prioritat semafòrica o que no circulen del tot segregats del trànsit rodat, el major o 
menor grau de segregació pot influir amb valors més alts o més baixos de la 
velocitat comercial, així per exemple per la banda baixa es troba el metro lleuger 
de Brussel·les que no disposa de prioritat semafòrica i que en alguns trams circula 
sense segregar. 
 
D’altra banda destacar que hi ha sistemes que presenten valors de la velocitat 
comercial més elevats, aquests corresponen a sistemes en que la distància entre 
estacions es més elevada que en la del primer grup a part de circular 100% 
segregats, en aquest grup es troba el metro lleuger de Los Angeles, que circula per 
túnel, a més de tenir una distància entre estacions superior a la de molts altres 
sistemes lleugers. 
 
Els vehicles automatitzats lleugers presenten valors entre els 30 i els 40 km/h, 
alguns exemples són els sistemes de Lille o de Toulouse a França. 
 
Finalment destacar que els sistemes coneguts com altres presenten variabilitat de 
valors però tots ells es situen en general per sota dels 30 km/h. 
 
La taula de valors orientatius que a continuació s’adjunta, dóna idea de quin valors 
són els més representatius per a cada sistema, tot i que hi ha excepcions en tots 
els caso, aquest valors s’han establert a partir dels resultats obtinguts. 
 
 

Sistemes Velocitat comercial 
Metro Lleuger 15-50 km/h 

Vehicle Automatitzat Lleuger 30-40 km/h 
Metro Pesat 20-50 km/h 

Serveis Suburbans +30km/h 
Altres 15-25 km/h 

 
Taula 7.5: Valors orientatius de la velocitat comercial en els diferents sistemes. 

Font Pròpia 
 
 
Distància mitja entre estacions 
 
Aquest valor sol estar bastant relacionat amb el de la velocitat comercial. En 
general els sistemes suburbans solen presentar distància entre estacions per la 
banda alta de la classificació, mentre que a l’altre extrem es troben els sistemes 
coneguts com altres. 
 
En mig es troben la resta de sistemes; els sistemes de lleugers, ja siguin 
automatitzats o no solen presentar distàncies entre estacions semblants, tot i que si 
aleshores es compara aquest valor amb el de la velocitat comercial s’aprecien 
diferències i es veu que ja no estan tan relacionats, això pot ésser causat pel fet 
que els vehicles automatitzats lleugers circulen de forma totalment segregada, 
sense cap mena d’interferència, mentre que els metros lleuger no sempre ho fan 
així. 
 
El metro pesat presenta major variabilitat, ja que la distància mitja entre estacions 
varia entre els 3.000 metres d’alguns sistemes i els 600 metres d’altres. 
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Destacar que com en el cas de la velocitat comercial els sistemes nord-americans 
presenten uns valors lleugerament superiors a la resta. Això sobretot es nota en el 
cas dels sistemes de metro lleuger. 
 
La taula de valors orientatius que a continuació s’adjunta, dóna idea de quin valors 
són els més representatius per a cada sistema, tot i que hi ha excepcions en tots 
els caso, aquest valors s’han establert a partir dels resultats obtinguts. 
 

Sistemes Distància mitja entre estacions 
Metro Lleuger 400-2.000 metres 

Vehicle Automatitzat Lleuger 500-1.000 metres 
Metro Pesat 600-2.500 metres 

Serveis Suburbans + 1.500 metres 
Altres 400-700 metres 

 
Taula 7.6: Valors orientatius de la distància mitja  

entre estacions en els diferents sistemes. 
Font Pròpia 

 
  
 
Control del vehicle 
 
A partir dels resultats obtinguts es veu com tots els sistemes poden presentar els 
dos sistemes de control de vehicle presentats, ara bé en principi els sistemes de 
metro lleuger, que no funcionen totalment segregats, i els serveis suburbans, que 
comparteixen infrastructura amb altres serveis, no presenten un sistema de 
conducció totalment automatitzat. La resta de sistemes presenten les dues opcions 
esmentades, excepte els vehicles automatitzats lleugers que com el seu nom indica 
funcionen sense conductor, amb els sistema ATO. 
 
Tan els sistemes de metro pesat com els coneguts com altres poden presentar 
qualsevol de les dues formes de conducció descrites en apartats anteriors. 
 

Sistemes Control del vehicle 
Metro Lleuger ATP/ATO 

Vehicle Automatitzat Lleuger ATO 
Metro Pesat ATP/ATO 

Serveis Suburbans ATP/ATO 
Altres ATP/ATO 

 
Taula 7.7: Modalitats de captació d’electricitat  en els diferents sistemes. 

Font Pròpia 
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Captació d’electricitat 
 
En aquest cas els diferents sistemes presenten força variabilitat, ja que exceptuant 
els metros lleugers que en general funcionen amb catenària aèria i els sistemes 
automatitzats lleugers que ho fan pel terra, la resta de sistemes tan poden tenir 
sistemes de captació aeris com terrestres. 
 

Sistemes Captació d’electricitat 
Metro Lleuger Aèria 

Vehicle Automatitzat Lleuger Terrestre  
Metro Pesat Aèria/ Terrestre  

Serveis Suburbans Aèria/ Terrestre  
Altres Aèria/ Terrestre  

 
Taula 7.8: Modalitats de captació d’electricitat  en els diferents sistemes. 

Font Pròpia 
 
 
Rang de separació 
 
El rang de separació que presenten els diferents sistemes, varia d’uns a altres, 
mentre que els sistemes automatitzats lleugers i els coneguts com altres, circulen 
de forma totalment segregada, els sistemes de metro pesat i els serveis suburbans 
tan ho poden fer de forma totalment segregada com compartint infrastructura amb 
altres serveis ferroviaris. 
 
Els sistemes de metro lleuger són els que presenten una major variabilitat, ja que 
tan poden circular a nivell pel viari de la ciutat on ofereixen servei amb un major o 
menor grau de segregació; també ho poden fer totalment segregats o compartint 
infrastructura amb altres serveis ferroviaris ja siguin metros pesats o altres tipus de 
serveis. 
 

Sistemes Rang de separació 
Metro Lleuger S/D 

Vehicle Automatitzat Lleuger Totalment segregats 

Metro Pesat Totalment segregats/ Comparteixen amb 
altres ferrocarrils 

Serveis Suburbans Totalment segregats/ Comparteixen amb 
altres ferrocarrils 

Altres Totalment segregats 

 
Taula 7.9: Diferents casos de rang de separació dels diferents sistemes. 

Font Pròpia 
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A partir dels valors obtinguts es realitzaran les definicions dels diferents sistemes, 
aquestes seran a nivell quantitatiu amb els valors obtinguts però també a nivell 
qualitatiu a partir de moltes dades que s’han obtingut durant aquesta recerca però 
que han estat difícils de quantificar. 
 
 
Metro Lleuger 
 
El servei de metro lleuger presenta intervals de pas no molt petits. Les dimensions 
del material rodant fan que la capacitat de transport de cada unitat no sigui gaire 
elevada, el que també afecta a la capacitat de transport del sistema global. 
 
La velocitat comercial i la distància entre estacions presenten una major variabilitat, 
ja que depèn bastant de la configuració de la ciutat on ofereixen el servei. 
 
Aquest sistema pot presentar major o menor grau d’automatització, que dependrà 
del seu grau de segregació , ja que aquests tipus de sistemes presenten un gran 
ventall de possibilitats en aquest aspecte, on es troben sistemes que circulen per la 
xarxa viària on presten servei, amb un major o menor grau de segregació així com 
altres sistemes que circulen de forma totalment segregada o els que comparteixen 
infrastructura ja sigui amb metros pesats o amb altres tipus de serveis ferroviaris. 
 
La captació d’electricitat es realitza principalment de forma aèria. 
 
Sistema Metro Lleuger 
Interval de pas mínim (minuts) 5 
Capacitat composició ferroviària (pax) 150-300 
Longitud composició ferroviària (metres) 25-40 
Capacitat de transport (pax/sentit/hora) 2.000-5.000 
Velocitat comercial (km/h) 15-50 
Distància mitja entre estacions 400-2.000 
Control del vehicle ATP/ATO 
Rang de separació S/D 
Captació d’electricitat Aèria 
 

Taula 7.10: Valors de definició del metro lleuger 
Font pròpia 

 
 
 
 
VAL 
 
Els serveis que ofereixen els vehicles automatitzats lleugers es caracteritzen per 
intervals de pas baixos, composicions ferroviàries de reduïdes dimensions el que 
condiciona la capacitat de transport d’aquestes unitats, tot i que si es comparen 
amb altres sistemes, a pesar de la poca capacitat de les seves composicions 
ferroviàries, són majors, relativament com a conseqüència  de l’interval de pas 
reduït.  
 
La velocitat comercial és moderada tot i tenir estacions força properes.  
 
Com el seu nom indica funcionen de forma totalment automatitzada i segregada i el 
sistema de captació d’energia és terrestre. 
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Sistema VAL 
Interval de pas mínim (minuts) 1,5 
Capacitat composició ferroviària (pax) 150-250 
Longitud composició ferroviària (metres) 20-30 
Capacitat de transport (pax/sentit/hora) 5.000-10.000 
Velocitat comercial (km/h) 30-40 
Distància mitja entre estacions 500-1.000 
Control del vehicle ATO 
Rang de separació Totalment segregats 
Captació d’electricitat Terrestre  
 

Taula 7.11: Valors de definició del vehicle automatitzat lleuger 
Font pròpia 

 
 
Metro Pesat 
 
Els sistemes de metro pesat poden oferir intervals de pas entre combois molt 
petits. Presenten una gran variabilitat pel que fa a la longitud i capacitat de 
transport de les composicions ferroviàries, el que també queda reflectit en la 
capacitat de transport del sistema, tot i que en general es tracta d’un servei que 
ofereix una alta capacitat de transport. 
 
La velocitat comercial i la distància mitja entre estacions també presenta una alta 
variabilitat. 
 
El sistema de conducció pot ser del tipus ATP com del tipus ATO, mentre que el que 
si que és comú a l majoria de sistemes és que funcionen de forma totalment 
segregada tot i que hi ha casos que comparteixen infrastructura amb altres 
sistemes ferroviaris. La captació de l’electricitat tan es fa de forma aèria com 
terrestre. 
 
Sistema Metro Pesat 
Interval de pas mínim (minuts) 2 
Capacitat composició ferroviària (pax) 300-2.500 
Longitud composició ferroviària (metres) 40-200 
Capacitat de transport (pax/sentit/hora) 4.000-100.000 
Velocitat comercial (km/h) 20-50 
Distància mitja entre estacions 600-2.500 
Control del vehicle ATP/ATO 
Rang de separació Totalment segregats/ Comparteixen amb 

altres ferrocarrils 
Captació d’electricitat Aèria/Terrestre 
 

Taula 7.12: Valors de definició del metro pesat 
Font pròpia 
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Serveis suburbans 
 
Els serveis suburbans ofereixen intervals de pas mínims majors que la resta de 
serveis tot i que en trams per on circulen més d’una línia, l’interval pot ésser 
sensiblement menor. 
 
Capacitat i longitud de les composicions ferroviàries presenten una gran variabilitat, 
i la capacitat de transport en general es situa en la banda mitja. 
 
La velocitat comercial i la distància mitja entre estacions del global de la xarxa 
solen ésser elevades com a conseqüència d’oferir serveis entre diferents localitats. 
L’automatització del sistema es dona si circulen de forma totalment segregada 
mentre que la captació de corrent tan pot ésser aèria com terrestre. 
 
Sistema Serveis suburbans 
Interval de pas mínim (minuts) 5-10 
Capacitat composició ferroviària (pax) S/D 
Longitud composició ferroviària (metres) 50-250 
Capacitat de transport (pax/sentit/hora) 5.000-30.000 
Velocitat comercial (km/h) +30 
Distància mitja entre estacions +1.500 
Control del vehicle ATP/ATO 
Rang de separació Totalment segregats/ Comparteixen amb 

altres ferrocarrils 
Captació d’electricitat Aèria/Terrestre 
 

Taula 7.13: Valors de definició dels serveis suburbans 
Font pròpia 

 
 
Altres 
 
Els serveis oferts pels sistemes coneguts com altres, presenten una gran variabilitat 
en molts aspectes que els caracteritzen. 
 
El que si que és comú a tots ells són les reduïdes dimensions del material rodant i 
el que això implica en la capacitat de transport d’una unitat ferroviària. 
 
La distància entre estacions i la velocitat comercial també es troben a la banda 
baixa dels valors obtinguts. Circulen de forma totalment segregada. 
 
 

Sistema Altres 
Interval de pas mínim (minuts) S/D 

Capacitat composició ferroviària (pax) 100-250 
Longitud composició ferroviària 

(metres) 10-40 

Capacitat de transport 
(pax/sentit/hora) 

S/D 

Velocitat comercial (km/h) 15-25 
Distància mitja entre estacions 400-700 

Control del vehicle ATP/ATO 
Rang de separació Totalment segregats 

Captació d’electricitat Aèria/Terrestre 
 

Taula 7.14: Valors de definició dels sistemes denominats altres 
Font pròpia 
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Així doncs s’ha arribat a poder establir els valors dels diferents paràmetres que 
defineixen cada sistema, aquests valors són orientatius i tal i com s’ha vist en el 
procés d’elaboració, són valors reals obtinguts de sistemes en funcionament. 
 
Les diferències a les que s’ha arribat, respecte altres classificacions realitzades, 
només es poden establir respecte el metro lleuger, el metro pesat i el vehicle 
automatitzat lleuger, ja que tan sols aquests sistemes estan reflectits en les 
classificacions prèvies. 
 
Si es comparen aquestes classificacions amb l’obtinguda , es veu alguns paràmetres 
difereixen entre si, així per exemple el metro lleuger a la classificació a partir de la 
recerca de dades, que s’ha realitzat en aquest treball, té intervals de pas majors 
que els que els hi donaven altres classificacions, o capacitats de transport menor, i 
també es dona major variabilitat respecte el paràmetre de la velocitat comercial. 
 
Mentre que amb els vehicles automatitzats lleugers, la classificació obtinguda, 
coincideix bastant amb la que ja existia prèviament i que s’ha consultat en el 
present estudi; tot i això també s’ha detectat que els estudis existents sobrevaloren 
alguns valors, ja que defineixen valors de capacitat de transport més grans de les 
que en realitat es donen i composicions ferroviàries també majors que a la realitat. 
 
Respecte el metro pesat, s’han trobat diferències en diversos paràmetres, així per 
exemple en aquesta classificació, la capacitat de transport del sistema és més 
variable, ja que s’han trobat valors tan per la banda alta com per la banda baixa 
respecte els valors de les classificacions prèvies. També s’han trobat diferències en 
altres camps, com és el cas del percentatge d’infrastructura independent , on no es 
te en compte la possibilitat de compartir la infrastructura amb altres modes 
ferroviaris, cosa que pot condicionar l’explotació del sistema. 
 
Aquestes diferències respecte les classificacions prèvies, així com la variabilitat dels 
resultats, es deu tan a les diferències entre les diferents ciutats, especialment a 
nivell urbanístic, com a les funcions que es pretén que desenvolupi un sistema en 
una conurbació urbana. 
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