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. , 

1 .. INTltODUCClÓ . .J. 

La disponibilitat de les dades estadístiques fiables referides a l'ambit deIs petits territoris 

(comarques) és molt recent. Amb la creació per part de la Generalitat de l'Institut 

d' Estadística de Catalunya es pretén omplir aquest buit estadístico 

Especialment importants han estat les dificultats deIs investigadors per calcular amb 

certa fiabilitat els valors de les variables independents que ens indiquen el 

desenvolupament d'un territori : el P.I.B. 1 i la Renda comarcals. 

En un principi la finalitat del projecte era, explotar tota la informació comarcal 

disponible de l' any 1990 a 1995 per intentar identificar quines eren les variables més 

sígnificatives que determinen el nivell de creixement economic deIs territoris estudiats . . 

Com veurem posteriorment per manca de dades i degut a que l'últim cens disponible es 

va fer a l'any 1991, estudi d'on es treu la major part de la informació, el nostre estudi es 

basara íntegrament en aquest any. 

Per dur a terme el nostre projecte es va seguir la metodologia següent : 

1. Determinar quines són les variables disponibles en els anuaris estadístics de 

Catalunya durant els anys d'estudi .. 

2. Selecció de entre els centenars de variables disponibles per a cada comarca, d'un 

nombre raonable de elles en funció de la seva utilitat per intentar explicar les causes més 

importants del desenvolupament economic del territorio 

I Producte Interior Brut. 
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3. Establir les tecniques estadístiques més adients per la determinació de les .variables 

més explicatives del procés de desenvolupament economic d'una comarca. 

4. Trobar tipologies i característiques similars entre grups de comarques. 

5. Definir un model econometric per explicar la Renda bruta familiar disponible per 

capita de Catalunya. 
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2. OBJE-CTIDS . 

"~o 

Las forces económiques que intervenen en el procés de desenvolupament económic deIs 

:erritoris són basicament de dos tipus: las que es basen en els propis recursos del territori 

~orces endógenes) i aquelles que provenen de l'exterior (forces exógenes). 

Hem d'establir el tipus de territori sobre el que treballarem. Considerant els petits 

territoris ens trobem davant de dues possibilitats: els municipis i les comarques. Per 

raons relacionades amb els criteris de planificació territorial aplicats a Catalunya i per 

motius de disponibilitat de dades estadístiques, triarem la comarca com a petit territori 

de referencia. 

Aquesta disponibilitat de dades estadístiques fiables és recent. Malgrat el gran treball 

efectuat per l' lnstitut d'Estadística de Catalunya de la recerca en economia regional 

a licada en els darrers 15 anys, no és fins a finals deis 80 que es comenc;:a a disposar de 

es rellevants. Aquesta manca de dades fiables explica l' absencia d' estudis estadístics 

sobre el desenvolupament económic comarcal i les principal s variables de que depen. 

ues de la perspectiva de les analisis de l'evolució conjuntural referides a Catalunya, 

resulta evident que la diversitat d'estructures productives que aglutina el nostre país 

possibilita unes situacions conjunturals diferents del conjunt, bilsicament coincidents en 

el rnarc geografic comarcal. Aquest circumstancia suggereix la conveniencia d'una 

desagregació territorial de les analisis conjunturals referides a aquests nivells. 

Per tant, l'objectiu principal d'aquest projecte fi de carrera és aplicar tota la informació 

disponible per intentar identificar quines són les variables més significatives que 

determinen el nivel! de creixement económic deis territoris estudiats, extreure 

característiques similars entre les diferents comarques i trobar un model econometric 

fia ble per explicar la renda per capita en funció de les variables més rellevants de 

:' estudio 
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' 3. ASPE~TES TEÓruCS DE L' ECONOMIA . 
REGIONAL 

., 

. 

3.1 CONCEPTE D'ECONOMIA REGIONAL 


L' economía és l'estudi de les organitzacions social s creades per produir i distribuir els , 

bens i serveis escassos. EIs econornlstes nonnalment no tenen en compte l'ordenació 

espacial de l'ordre social i prefereixen analitzar l'economia com si estigués localitzada 

en un punt. L' economía regíonal és l'estudi d'aquest ordre espacial de l'economia, és 

l'estudi de la localització geogrmca deIs recursos escassos. Les famílies, els venedors al 

detall, els majoristes, les :fabriques, els laboratoris d'investigació, les escoles, les 

esglésies, els bancs, les granges i les mines no es localitzen en les ciutats i en les 

regions del món, per que si , sinó que presenten un ordre i una estructura que pot ser 

estudiada. 

EIs empresaris i les famílies si estan localitzats en un cert lloc és perque guanyen més en 

aquest que en un altre. Les empreses ajunten els recursos de la manera més eficient 

possible, de fonna que els beneficis siguin maxims, un element a tenir en compte en 

aquesta eficiencia és la localització de la :fabrica. Les empreses no es localitzen on els 

costos siguin més petits o els ingressos més grans ho faran on les diferencies positives 

deIs dos tennes - els beneficis - siguin més grans. Les famílies tendeixen a localitzar-se 

on existeixen més oportunitats de troba feina. 
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3.2. DEFINICIÓ DE REGlÓ 

Per tant si admetem la presencia en l'anAlisi economic de l'espai i la seva dimensió, que 

és la distancia, arribem a la regió com a element que representa un paper destacat en el 

pensament economic actual. 

La regió esta vinculada a la definició geogr8:fica de "porció geometrica de la superficie 

terrestre". Es tracta sempre d'un concepte espacial , pero aquesta dimensió té sempre unS 

límits fisics, economics, etnics, culturals, etc ..que li donen el seu contingut determinat i 

específic: el caracter regional. 

No existeix una de:furició única i és pot definir de diferents formes segons els objectius 

que ens proposem realitzar. S'entén que una regió, en l'economia regional, és una unitat 

de superficie subnacional (en economia internacional, una regió pot significar un grup 

de nacions), i freqüentment definim un sistema interregional com la subdivisió de 

l'economia nacional en un nombre limitat (de sis a quinze) de regions contigües de 

regular extensió. En quan als metodes per delimitar les fronteres d'una regió, la majoria 

d'ells poden quedar agrupats en tres categories: homogeneitat, nodalitat i programació. 

La regió homogenia suposa l'existencia d'una característica comú, la qual permet 

delimitar un area determinada. Per exemple, totes les persones de la regió tenen la 

mateixa renda i aquesta és diferent respecte a la de la gent de fora de la regió. Aquest 

fórmula no permet apreciar elements diferencials deguts a característiques propies de 

subregions en l'interior de la regió. Es refereix sobretot a problemes entre regions. La 

regió escollida és vista en la seva personalitat global per descriure-Ia i observar les seves 

relacions amb el món economic exterior. Un enfoc metodologic adequat, per 

l'economista que opera amb regions homogenies, es considerar-les com no espacials 

tractar-Ies dins d'un marc macroeconomic interregional. La major part de les teories del 

creixement regional actuals entren dins d'aquesta categoria. 
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La regió nodal es basa, al revés. de l'anterior, en elements d'heterogeneitat en.l'interior 

de la regió. EIs conceptes nodals de regions admeten que la població i les activitats 

economiques no estaran disperses uniformement en una regió, sinó concentrades en 

focus específics d'activitat o en els seus voltants (ciutats o pobles). EIs centres urbans de 

la regió seran interdependents, podent-se mesurar el grau d'interdependencia segons les 

corrents de població, factors, mercaderies i serveis, o segons les comunicacions. El 

criteri per la inclusió d'una area petita dins d'una regió enlloc d'una altre esta condicionat 

a que aquesta 8rea tingui vincles d'interdependencia més forts amb centres més grans de 

la regió que amb altres centres fora d'ella. Cada regió tindra una o més ciutats 

metropolitanes o nodes dominants, i el "principi de dominació" pot usar-se per decidir 

si arees especifiques periferiques entren dins deIs límits d'aquesta regió o dins d'una 

altre diferent. En aquest sistema hi ha diverses tecniques i principis disponibles com la 

teoria de grafs, transitivitat per delimitar les regions en l'economía espacial. 

La regió programada o planificada ve definida com arees administratives i polítiques. 

Aquí entren en joc els conceptes polític-administratius com determinants. L' avantatge 

que té l'analista és que treballa amb dades al seu abast que s'ajusten a les fronteres 

administratives i així pot mesurar més tacilment els efectes de qualsevol instrument 

politic que es posi en funcionament a nivell regional. EIs límits administratius poden 

ser incompatibles amb els límits regionals derivats de criteris economics aixo fa que les 

decisions polítiques que s'han pres resultin infructuoses i no tinguin eficacia. Una 

solució és intentar fer canvis administratius en la delimitació de la regió i també 

reformes en l'estructura politica espacial que concordin més amb el significat economic 

de les regions, encara que fer aixo presenta grans dubtes. 
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3.3 CREIXEMENT ECONÓMIC REGIONAL 


EIs canvis en les variables considerades constants a curt termini: la població, els salaris, 

els preus, els recursos, la tecnologia i la distribució de la renda seran la clau per 

entendre els canvis en el nivell potencial de la renda regional. Per relacionar el 

creixement de la població amb la renda s'usa la renda per habitant. 

Perqué el nivell total de renda o ocupació potencial d'una regió s'incrementi, ha d'existir 

1Dl augment deis factors disponibles o un augment en la productivitat d'aquests. La 

producció pot augmentar per diferents motius: una millora en la tecnologia o en la 

productivitat de la forQ(l de treball, nous descobriments de recursos naturals o les 

millores en els transports que fan els dipósits coneguts de recursos més accessibles, una . 

reorganització de les explotacions agrícoles en tamanys diferents ... Un augment de l~ 

demanda d'exportacions d'una regió pot ,a llarg termini, facilitar el creixement ,ja que 

es produeix un augment en els guanys del treball i del capital que produeixen els bens 

d'exportació, el que atreu als treballadors i els fons d'inversió deIs altres sectors de la 

regió i d'altres regions. La immigració de capital i treball augmenta.ra el nivell de renda i 

ocupació potencial de la regió. 

Les diferencies entre regions en el creixement de la renda i de l'ocupació no serien 

importants si els salaris i els rendiments del capital estiguessin igualats entre els mercats 

de factors i entre les regions. Una mesura de l'extensió en la que aquests ingressos no 

estan igualats és el niveU de renda per habitant. Encara ha existit alguna tendencia de 

disminució de les diferencies percentuals entre les regions, en la renda per habitant 

encara que la migració ha tendit a circular des de les regions de baixa renda per habitant 

a les de renda per habitant elevada, ha de tenir-se en compte l'existencia de les 

diferencies en els ingressos entre regions, segons les caracteristiques de la població i 

que aquestes diferencies han persistít per llargs períodes de temps. 
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El desenvolupament d'una teoria del creixement regional satisfactória ~'ha. vist 

perjudicada pels economistes regional s que s'ban servit massa lliurement de la teoria 

del creixement en general. 

3.3.1 El desenvolupament exogen 

Les forces económiques que intervenen en el procés de desenvolupament económic deIs 

territoris són basicament de dos tipus: les que es basen en els propis recursos del territori 

(forces endógenes) i aquelles que provenen de l'exterior (forces exógenes). 

Avui dia, la creixent globalització económica i tecnológica a nivell mundial posa de 

manifest les debilitats propies d'un model de desenvolupament basat exclusivament en 

el desenvolupament endogen. 

Per tant, el més convenient sembla ser un desenvolupament que, basant-se en 

l'aprofitament i valorització deIs recursos locals intenti, al mateix temps, atreure 

recursos i empreses extemes, proporcionant-los l'entom adequat perque s'integrin en la 

din8mica del desenvolupament local d'una area. 

EIs petits territoris (municipis, comarques) que busquen en les inversions exógenes una 

via que complementi i enforteixi el seu model de desenvolupament, es troben d'entrada 

amb dues grans realitats: 

»L'univers d'inversors exógens potencials és desmesuradament gran. 

»EIs recursos disponibles per a accions promocionals són molt reduits. 

En conseqooncia, a qui s'han de dirigir les accions de captació d'inversions exógenes per 


tal de rendibilitzar al maxim la inversió efectuada en promoció económica? 


Trobar una resposta exigeix resoldre dues qüestions importants: 


1. Quin tipus d'empreses interessa atreure cap el territori considerat? 
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2. A quines empreses podria interessar localitzar total o parcialment les seves 

activitats en aquest territori? 

La primera pregunta implica un estudi del territori per esbrinar quina activitat 

económica interessa avivar amb la finalitat de captar recursos externs (de fora del 

territori). 

El fet de tenir ben identificats als destinataris ideal s de les accions de promoció, evita la 

dispersió innecessana de recursos i representa la possibilitat de treure el mitxim 

rendiment a cada pesseta invertida en promoció económica, la qual cosa fa possible 

afrontar aquest tipus d'accions amb pressupostos reduIts. 

Per respondre la segona pregunta s'ha de fer referencia als factors de localització de 

I'empresa (deIs que es parla posteriorment en el punt 4.).No totes les empreses tenen el 

mateix criteri per decidir la localització, s'ha d'observar les empreses per sectors i 

detectar els seus punts forts (ma d'obra barata, electricitat barata ..). Les informacions de 

costos, despeses i entrevistes a empreses per sectors són dades que ens poden ajudar per 

determinar a quins factors de localització donen més pes. 

Pel novembre la Cambra de Comer~ Alemanya per Espanya va realitzar, amb el suport 

del Deutsche Bank, una enquesta entre 648 empreses espanyoles (343 empreses 

alemanyes amb seu a Catalunya) amb participació alemanya localitzades a Espanya, 

sobre el tema "Situació i perspectives ". Aquesta enquesta ens parla d'entre altres coses 

deIs problemes que han tingut les empreses a Espanya i la motivació que han tingut per 

localitzarse a Catalunya. 

Hi ha una llista de 10 temes segons la problematica que aquests representen per al 

treball diari: 

~ La política de tipus de canvi: afecta bAsicament al come~ - mm 

automobilístic i béns de consum 
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;.. La predisposici6 i les condicions de pagament: especiaIment el con;tery amb 

béns de consum, a la indústria automobilística aquest tema sembla menys 

problematic. 

;.. Costos financers: els pateixen en el sector industrial en el ram MMI 

(transformaci6 de metalls, construcci6 de maquinaria, instal'lacions i aparells) 

;.. Sous i costos salarials: Aquest tema sembla ser un problema per a les grans 

empreses, principaIment per a la indústria automobilística i la químico

farmaceutica. 

;.. Dret laboral i sindicats: afecta a les grans empreses, destaquen la indústria 

automobilística i el ram industrial MMI. 

;.. Nivell de formaci6: les diferencies entre els diversos sectors i rams s6n més 

aviat escasses. 

;.. Relacions amb les autoritats, tendencies dlautonomia, condicions de vida a 

directius estrangers: aquests tres temes apareixen com a no problematics. 

Les relatives bones valoracions deIs temes infrastructura, ambient empresarial propici i 

ma dlobra amb formaci6 mostren que s'han complert les expectatives en les diferents 

localitats. El fet que els temes costos energetics i programes de foment, pero sobretot els 

costos de personal i les cArregues tributarles figurín al final de la llista porta a la 

conclusi6 que les expectatives no s'han complert (en la seva totalitat), és a dir, en aquells 

temes considerats com a importants en l'elecci6 dluna localitzaci6. 

Per aconseguir competitivitat i qualitat i que els empresaris del país es sentin implicats 

en aixo s'han creat organismes que ho impulsin com el Centre Gestor del Programa de 

la Qualitat Industrial. el Consorci de Promoci6 Comercial de Catalunya COPCA, el 

centre d'Informaci6 i Desenvolupament Empresarial CIDEM, etc.. 

16 



La nova oficina de CIDEM-COPCA va ser inaugurada a Tokio pelconseller d1ndústria 

i Energia del govem catala, Antoni Sobinl. Es la segona oficina en importancia després 

de la de BrusseHes, entre les que s'ban obert en diferents parts del m6n.EI CIDEM a 

través d'aquesta oficina en terra japonesa, ha ates més de 700 projectes, ha contactat 

amb més d'un miler d'empreses i ha tingut singular importancia, en els seus cinc anys de 

funcionament, per donar a coneixer les realitats i les possibilitats de Catalunya en un 

altre país. 

3.3..2 El desenvolupament endogen 

L'enfoc del desenvolupament endogen veu l'espai com el territori de vida d'un grup que 

té el dret al desenvolupament local basat en la utilitzaci6 productiva deIs recursos locals; 

Per . tant la teoria del desenvolupament endogen fa sempre referencia al caracter 

essencial del "territori" com font de desenvolupament, i a les necessitats de la poblaci6 

com a criteri de definici6 de tal desenvolupament, és precis tenir preferencies per les 

produccions locals, potenciantels recursos locals i donant inclúsa les innovacions Un 

caracter local. EIs factors que poden contribuir al desenvolupament regional des de la 

propia regi6 s6n: recursos materials i aquells que ofereix l'entom, les infrastructures de 

transports i comunicacions, les estructures urbanes, el capital fisic i el capital bumit 

aquest es determina pel nivell d'instrucci6 de la poblaci6, la seva qualificaci6 

professional, l'aptitud per dirigir empreses i la seva capacitat innovadora. La OCDE és 

partidaria de coneixer la capacitat de desenvolupament endogen d'una regi6 a través de 

la realitzaci6 de ba1an~s regionals de les avantatges i desavantatges deis factors propis 

de cada regi6. En base aquest criteri, Wettman i Ciciotti (1981) estableixen una 

tipologia de regions segons el seu potencial endogen. EIs segons tipus s6n: 

» regions "centrals" tradicionals, molt industrialitzades i urbanitzades peró que 

es troben amb una estructura socio-económica poc favorable al canvi i amb falta 

d'un entom adequat per les petites empreses innovadores. 
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· » regions perif'eriques, a més de la seva localització pateixen una Ip.anca de 

densitat i diversificació en els mercats de treball, i la inexistencia d'un empresari 

local dinamic.( ex. amplies zones d'Escocia o el Mezzogiomo italiano) 

» regions amb un sector local de petites empreses autonomes que poden 

constituir un potencial necessari en l'adopció de noves tecnologies productives, 

nous productes i mercats. (ex. regió de Toulousse á Fran~ o Upper Franconia a 

Alemanya) 

» regions agrícoles sense base industrial que poden donar lloc a dos estrategies 

diferents de desenvolupament endogen: el turisme o la indústria alimentaria 

basada en productes locals. 

Segons Wettman i Ciciotti cada tipus de regió·necessita polítiques i estrategies diferents 

de desenvolupament endogen, per exemple en el cas de les· regions amb una antiga 

industrialització que avui estan en declivi s'hauria d'animar a les empreses a innovar i a 

modernitzar-se com més aviat millor. En les regions periteriques es tindria que aprofitar 

el potencial de les 'pimes' adaptant mesures al seu favor. 

3.4 TEORIA DE LA LOCALITZACIÓ 

3.4.1 LocaJiuació del productor individual 

Ja que l'objectiu del productor individual és maximitzar el benefici (els beneficis són 

igual als ingressos menys els seus costos) i aquest pot variar d'un lloc a un altre, fa que 

la localització sigui tan important com el preu o el volum de producció. 

Es considera al productor com un home racional que intenta trobar la localització més 

beneficiosa per mitja de l'analisi economic de llocs, preus, i volums de producció 

alternatius. Pero enquestes fetes a fabricants demanant els motius de localització de les 
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seves tabriqués diuen que en un gran nombre de casos les raons personals són ~ factor 

important en les decisions de loca1ització. Les raons personals són més importants en 

les empreses petites que en les grans i més importants per les noves empreses que per 

les antigues. Les empreses grans quan tinguin que establir una nova secció es suposa 

que tindran més en compte informacions sobre ingressos i costos que preferencies 

personals per certes ciutats. Sovint passa que les noves empreses són empreses petites i 

per tant la seva localització és molt possible que es basi en preferencies personals. 

Al productor li interessa minimitza costos, els costos poden canviar per una taxa 

determinada de producció segons el metode de fabricació usat i la combinació de 

factors utilitzats. Una for~a laboral, composada d'obrers amb diferent capacitació es 

combina amb altres recursos com són: materies primeres, maquinaria, edificis, sOl i 

direcció empresarial, per aconseguir un producte. EIs economistes anomenen a aquesta 

relació entre els factors i la taxa de producció funció de producció (descriu les possibIes 

combinacions de recursos per produir un producte determinat per hora, per dia o una 

altre unitat de temps). La combinació concreta que es tria depen deIs preus reIatius de 

cada un deIs factors. EIs preus són fixes en llocs determinats, pero el fabricant pot reduir 

els preus pagats pel sol, el treball o els materials considerant Iocalitzacions alternatives. 

Quan es calculen els costos es tenen en compte els preus deIs factors i el cost de 

transporta'ls al lloc de la producció. EIs ingressos totals depenen de la demanda del 

consumidor individual, deIs costos de transport ti de la distancia de la tabrica al mercal. 

3.4.2 Localització de I'empresa industrial 

L'objectiu principal de l'empresa en el procés d'elecció de la loca1ització sera sempre la 

maximització deIs beneficis. 

Certes hipótesis neoclassiques diuen: 
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~ Es considera Wl espai homogeni i per tan la inexistencia d'wta dife~nciació 

purament espacial en la productivitat deIs factors. Aquests factors es suposen 

homogenis i l'espai no afecta en el seu preu. Qualsevol combinació de factors de 

producció tenen la mateixa eficacia. 

Per tant l'únic element que pot definir l'espai on es diferencim dos pWlts en Wl territori, 

és la distancia entre tots dos. Si considerem la distancia com el factor de diferenciació 

apareix els costos de transporto 

Alfred Weber ha estat considerat sempre com el pare de l'anaJisi de localització 

empresarial amb establiment único 

En termes general s segons Weber: 

~ Una empresa després d'haver determinat els preus i les quantitats i proporció de 

factors ha de triar Wl lloc de producció. L'espai no diferencia les demandes o els preus 

deIs factors pero pot influir en el benefici a través deis costos de transporto D'aquesta 

manera es tracta de minimitza els costos de transport que suporta l'empresa. 

Weber no es limita a la formalització de la minimització deIs costos de transport, el seu 

objectiu es minimitza el conjWlt de costos de producció. 1 per aixo té en compte la 

localització de la ma d'obra i les economies d'aglomeració. En el seu model algoos pWlts 

eren particularment atractius per la localització d'empreses industrials: les ciutats on es 

concentra la forya de treball i les economies d'aglomeració. Weber tenia present l'efecte . 

restrictiu deIs seus sUpOsits sobre la capacitat de la teoria per explicar els processos del 

món real i fonamentalment sobre l'eficacia deIs costos de transport com principal 

variable explicativa. Holland sobre el model de Weber diu que aquest ha de concebre's 

en primer terme com wta tecnica explicativa del comportament racional i no com wta 

descripció de la realitat. 
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A finals deIs anys vint i en els anys trenta, la teoria de localització s'interess!l per les 

formes no competitives de mercat: la competencia monopolística o el duopoli. 

Christaller(1933) parla de les "mees de mercat" i l'arullisi de l'element de monopoli que 

constitueix la distancia, així com la impossibilitat permanent d'aconseguir l'óptim degut 

als costos de transporto A partir d'ara ja no es tractani d'analitzar on es localit.zara 

l'empresa sinó com s'establir8 requilibri entre empreses competidores en la batalla per la 

possessió deIs mercats. Com senyala Ph. Ayda1ot(1985) la qüestió que ara es.planteja és 

saber en quina mesura l'espai modifica la competencia. 

En l'actua1itat s'ha vist que els factors de caracter exclusivament económic poden tenir 

una incidencia real inferior a la pensada a priori, a més hi ha limitacions de la 

informació disponible amb el que dificulta la· valoració exacta de les localitzacions 

alternatives. El període actual es caracteritza· per l'aparició de noves activitats 

tecnológiques que responen a un esquema de localització diferent del considerat fins ara. 

En l'actual dinAmica industrial hi ha dos factors importants: les petites i mitjanes 

empreses (pIME) i les activitats de serveis. 

3.4.3 Alguns (acto" que influeixen en la localització de la indústria 

La influencia deIs factors de localització pot ser diferent segons les zones, els tipus 

d'activitat i el tamany o nivell tecnológic de les indústries. La concentració industrial 

resulta d'una actitud lógica davant el nivell de risc i incertesa que porta tota decisió de 

localització en llocs sense experiencia previa. 

F actors que poden influir: 

• 	 Variacions geognüiques en els preus deIs factors de producció: pot ser el preu per 

tona de materia, el preu per hectarea de sól, el preu per hora de treball de l'equip o 

deIs edificis. Cada un d'aquests factors pot variar en qualitat d'un lloc a un altre, 

entenen per qualitat, productivitat. Les diferencies de qualitat poden ser degudes: al 

clima, a l'educació, a la capacitat d'una fOfya de treball concreta etc.. A més de la 
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qualitat existeixen altres raons_per les que variaran els preus deIs factors de p'roducció 

d'un lloc a un altre. Existeixen diferents classes de problemes amb cada tipus de 

factor: terra, treball, edificis, maquiniuia, materials i capital. 

:> EIs materials inclouen tan les materies prlmeres com els productes comprats a 

altres indústries. EIs preus d'aquests materials augmenten amb la distancia allloc 

d'extracció o al lloc de fabricació, degut al cost de transport per unitat i per 

quilometre, de la mateixa forma que el preu de lliurament de qualsevol altre 

producte augmenta amb la distancia allloc de producció. 

:> EIs salaris varien amb la destresa, el cost de la vida, les condicions de treball i 

la mobilitat deIs treballadors. EIs salaris en la ciutat són més elevats per 

compensar el cost de vida més elevat. 

:> El preu del sol varia d'un lloc aun altre dins d'una regió, mentre que el preu 

mig no és molt diferent entre regions. Per tant és important per determinar el lloc 

específic per establir la fabrica dins d'una regió, pero noés tan important per 

determinar la regió més beneficiosa. 

:> El preu del préstec, la taxa d'interes ¡impostos pot variar d'un lloc a un altre. 

• 	 Les economies d'aglomeració poden ser també la causa de que la localització més 

beneficiosa per la fabrica sigui transportada lluny del centre del seu mercat. Aquestes 

economies són reduccions en els costos previstos per l'empresa si aquesta es localitza 

prop d'altres o prop de centres d'activitat económica. 

• 	 La disponibilitat de ma d'obra qualificada, les condicions de l'entom, les 

infrastructures tecniques i social s i la possibilitat de mantenir una certaqualitat de 

vida, són factors importants en la localització d'indústries d'alta tecnologia. Podria 

dir-se en molts casos, que no és el cost del sOl, de la ma d'obra, del transport etc ... el 

que determina les decisions de localització sinó els atributs que configuren la seva 

condició de factors estrategics. 
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• 	 L'elecci6 de localitzaci6 regional de les empreses de serveis esta lligada a la 

presencia de tres condicions: 

)o> Existencia d'una demanda local de serveis a les empreses. 

)o> 	 Accés de les empreses regionals a les noves tecnologies de la comunicaci6. 

)o> Existencia d'un potencial de ma d'obra adaptada. 

L'evoluci6 deIs serveis ha conduit a una concentraci6 d'aquestes activitats en els 

principals centres urbans. Es distingeixen entre serveis a particulars, els serveis 

públics regionals i els serveis privats a les empreses. Els serveis als particulars i els 

serveis públics locals han tingut més din~sme en la periferia que elsserveis a 

empreses que han tingut el protagonisme en les grans Arees metropolitanes. 

• 	 Economies complementarles: pot ser benefici6s situarse a llocs on hi hagi una ma 

d'obra més barata deguda a les economies complementarles, és a dir perque les 

persones que ofereixen la ma d'obra tenen un altre ingrés, per exemple en zones 

rurals molta gent es dedica al camp i treballa en altres llocs. 

Entre els factors que influeixen en les decisions de localitzaci6, no tots ho fan de forma 

igual. J. Aurioles i A. Pajuelo (1988) consideren tres grups: 

)o> Factors que tenen una importancia determinant considerats com a decisius en 

la localitzaci6 pero limitats a categories industrials específiques. Entre aquests es 

troben: el sól en propietat, la tradici6 de l'activitat de la zona, el preu del sol, les 

aglomeracions de poblaci6 o la disponibilitat de bones condicions d'accessibilitat 

als mercats. 

)o> Factors amb reduida capacitat d'influir decisivament a l'hora de localitzar una 

empresa, encara que una dotaci6 insuficient d'aquests factors pot resultar clau per 
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determina el rehuíg d'una zona o regió. Per exemple: les presta9ioDS en 

infrastructures en general, qualificació de la ma d'ohra de l'entom o les ajudes i 

estímuls oficials. 

~ Alguns factors concrets que són ahsolutament rellevants, són els de tipus 

personals i els que es refereixen a la densitat industrial de la zona l'ahsencia de 

la qual pot suposar el rehuíg sistemanc de tal espai per part de corrents 

inversores en el sector industrial. 
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. . . 

4. LES COMARQUES DE CÁTALUNYA ' 
. 
. 

." 

FRAN<;A 

Aragó 

MAR MEDITERRANI 

La comarca, com a entitat territorial amb autonomia i personalitat jurídica, si bé no és un 

element nou en l'organització territorial de Catalunya, és un concepte relativament 

recent. 

La base Su de les redactades a Manresa, el 1892, "per a la Constitucíó Regional 

Catalana" o Bases de Manresa, establia que la divisió territorial "tindria per fonament la 

comarca natural i el municipi". 
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La Generalitat de l'epoca republicana també aprovava, el 1936, la divisió comarcal de 

Catalunya. 1 l'Estatut d'autonomia de 1979 preveu que la Generalitat de Catalunya 

estructurara la seva "organització territorial en municipis i comarques" i IItambé podra 

crear demarcacions supracomarcals". 

Des de l'any 1987, Catalunya esta dividida novament en comarques. Inicialment eren 

38, seguint la divisió efectuada en 1936. Al Mars de 1988 es va aprovar la constitució 

de tres noves comarques: Pla de l'Estany, Pla d'Urgell i Alta Ribagorya. 

D'acord amb l'antecedent de la divisió del territori prevista el 1936, la legislació 

catalana estable ix la divisió i l'organització territorial de Catalunya en comarques. La 

comarca és "una entitat local de caracter territorial formada per l'agrupació de 

municipis contigus" i té llpersonalitat jurídica propia i plena capacitat i autonomia per al 

compliment deIs seus fins". 

Tant la divisió com l'organització comarcal es regeixen per aquests criteris: 

• 	 EIs ambits territorial s han de coincidir amb els espais geografics en que s'estructuren 

les relacions basiques de l'activitat económica i han d'agrupar municipis amb 

característiques socials i históriques comunes. 

• 	 Els ambits territorial s han de ser els més adequats per fer efectius els principis 

d'eficacia, de descentralització i de participació en la prestació deIs serveis públics. 

La llei preve u el procediment i els requisits per determinar la divisió territorial i per 

modificar i crear demarcacions comarcals, la seva denominació i la seva capacitat. 

Catalunya2 es un territori amb una superficie de 31.930 km2
, te una població de 

5.978.638 habitants, amb una densitat de 187,4 hablkm2 i una renda per capita 

disponible de 756.342 pts. 

2 Darles de 1991 
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El territori actual es divídeíx en 41 comarques. La comarca és una entitat local i 

territorial amb personalitat jurídica propia i plena capacitat i autonomía per al 

compliment deIs seus fins. 

Catalunya és el resultat de la ocupació i de la activítat deis homes que al llarg deis 

segles han ocupat aquesta terra. 

Catalunya registra una gran concentració demografica al voltant de la ciutat de 

Barcelona i en la franja litoral i prelítoral. En aquesta zona es concentra també la 

activitat industrial i una densa xarxa viaria. La resta del territori compte, en general, 

amb una densitat de població baixa. En les zones de muntanya la població és molt 

escassa. 

En els plans, on s'ha establert l'agricultura de regadiu, la ramaderia i en alguns casos la 

indústria, la densitat de població és relativament elevada. 

Catalunya no la defineix soIs la existencia d'una gran conurbació i d'una indústria molt 

dinamica, sinó que també la integren grans extensions agrícoles molt productives, 

nombro ses instaHacions ramaderes, extenses masses forestals, prats, platges i estacions 

d'esquÍ. Juntament amb un centre comercial i cultural, no molt lluny de les grans 

indústries, s'obren zones d'elevada producció agrícola i ramadera i llocs molt atractius 

per l'oci i l' esport. 

A continuació farem un resum ordenat de les principal s magnituds macroeconomiques 

de cada comarca. 
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ALT CAMP 


Densitat ( habIKm2 
): 62.4 

Habitants: 34.016 

Superfície ( Km2 
): 544 .7 

Renda per Capita ( milers de pts): 1063 .8 

Capital : Valls 

Les activitats económiques es basen en l'agricultura i en la indústria. L' agricultura és la 

base económica de la majoria deIs pobles petits, on predomina el seca amb cereal s i 

cultius arboris i arbustius. En el cultiu de regadiu predomina l'avellaner. Les granges 

de porcs i pollastre s i gallines constitueixen un bon complement a [' economia de campo 

La indústria es centra a la ciutat de Valls i esta refo[(;~ada per la proximitat del complex 

petroleoquímic del Tarragones. 

ALTEMPORDÁ 

Densitat ( hab/Km 2 
): 67.6 

Habitants: 90 .755 

Superfície ( Km2 
): 1342.4 

Renda per Capita ( milers de pts ): 132 1.4 

Capital : Figueres 

L' activitat económica del ]' Alt Emporda es basa en l' agricultura (cereals, arbres fruiters 

, vinya), la ramaderia bovina, ovina i porcina, la pesca, la indústria metal'lúrgica i el 

tunsme. 

Actualment el turisme és la principal font d'ingressos de l ' AIt Emporda, especialment 

en la franja del litoral i Figueres. En tota la comarca es troben nombroses 

rbanitzacions, campings i apartaments, amb els pertinents serveis associats . Destaquen 

e ls ports, marines i darsenes esportives d'Empúria-brava. l'Escala, Roses i Llanya. 
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AL T PENEDES 


Densitat ( bab!Km2 
): 117.9 

Habitants: 69.863 

Superfície ( Km2 
) : 592.4 

Renda per Capi ta ( miJers de pts ): 1117.0 

- -- :> 
- . ;:¡ Capital : Vilafranca del Penedes 

L'agricultura, quasi tota1ment de seca, manté la incidencia destacada en la economia 

local. Els cultius de vinya ocupen més de la meitat de la superfície agrícola de la 

comarca i constitueixen la base del sector industrial més rellevant de la comarca. Els 

cereals de seca, juntament amb les lIegums, patates, ametllers, i arbres fruiters, 

contemplen la configuració agrícola de la comarca. La ramaderia juga avui dia un 

paper secundari i tan sois mereix atenció l ' aviram ¡les granges del bestiar porcí. 

La indústria més destacada a l ' Alt Penedes és la vitivinícola concertada en Sant Sadumí 

d 'Anoia. Es dedica a l ' e1aboració de vins, Iicors i sobre tot cava, especialitat que 

col, loca a la comarca en un primer 1I0c mundial, tant en producció com en qualitat. 

Altres sectors d'interes i de localització diversificada són el textil , paperer i el de la 

construcció. 

ALTURGELL 

Densitat (habIKm2 
) : 13.1 

Habitants: 19.010 

Superfície ( Km2 
): 1446.9 

Renda per Capita ( milers de pts ): 1080.5 

Capital: la Seu d'Urgell 

L' activitat económica tradicional gira al vol tant de l' agricultura (farratges i cereal s), la 

ramaderia (bovina i ovina) i el bosc. Actualment aquestes activitats han passat a un 

segon pla amb la aparició de diverses indústries: alimentaria (derivats de la !let), 

metal·1 úrgica, e1ectrodomestics i materials per a la construcció. 
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La activitat turística és la base de l' economia comarcal i la que compte amb un futur 

més prometedor. 

ALTA RIBAGOR(:A 

Densitat ( habIKm 2 
): 8.2 

Habitants: 3.514 

Superfície ( Km2 
): 426.8 

Renda per Cilpita ( milers de pts ): 1165.7 

Capital: el Pont de Suert 

Les explotacions forestal s, la ramaderia i l' agricultura són les activitats económiques 

tradi cionals d ' aquesta zona. La indústria hidroelectrica ha transformat radicalment la 

vida i la economia d ' aquesta comarca. La demanda de ma d ' obra per a la construcció de 

preses i centrals hidroelectriques ha motivat l'abandonament de les feines tradicionals. 

En la actualitat, la població activa s ' ocupa. principalment, en el sector de serveis: 

vigilancia, administració i hostaleria. 

ANOIA 

Densitat ( babIKm2 
): 95 .1 

Babitants: 82.450 

Superfície ( Km2 
): 866.6 

Renda per Capita (milers de pts): 1020.9 

Capital : Igualada 

L'agricultura ocupa practicament la quarta part de la superfície comarcal. Predominen 

els cultius de seca, principalment els cereals. La ramaderia és un complement de gran 

envergadura en l' economia comarcal, especialment el ramat porcí i l' aviram. 

La indústria, amb una llarga tradició, es concentra a Igualada. EIs sectors més destacats 

_ n el textil (cotó, generes de punt), les adoberies i el paperer, seguits del metal'lúrgic 
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(foneries, mecanica) i l'alimentari (farina, vi i cava) . També es produeixen materials 

per a la construcció. 

El comen;: compleix una funció primordial a la activitat económica de la comarca. Es 

centra a Igualada que manté un actiu mercat d ' influencia sobre part de la comarca de la 

Segarra. 

BAGES 

Densitat ( habIKm2 
): 117.5 

Habi tants: 152.177 

Superfície (Km2 
): 1295.2 

Renda per Capita ( milers de pts): 1080.0 

Capital : Manresa 

L' agricultura ha estat una acti vitat destacada. Históricament el Bages va ser una 

comarca vitivinícola. Actualment hi predominen els culti us de cereal s, especialment 

ordí. En el regadiu predominen els farratges. Destaca la ramaderia porcina i bovina. 

Peró j'activitat económica principal del Bages és la indústria. Primer van ser moltes les 

indústries textils que es van instal'lar al llarg del curs del Llobregat i els seus afluents, 

despres al tres indústries metal'lúrgica, química alimentaries. 

Destaquen les explotacions de sals potassiques de Balsareny, Súria i Cardona. 
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BAIXCAMP 


Densitat ( habIKm 2 
): 189.3 

Habitants: 131.599 

Superfície (Km 2 
): 695.3 

Renda per Capita ( milers de pts ): 1148.2 

Capital: Reus 

La comarca del Baix Camp és agrícola, ramadera, industrial , comercial i turística. Hi 

predominen els cultius arboris de seca. També hi ha vinya. Hi ha nombroses granges 

d ' aviram i algunes de porcs. 

La indústria és diversificada: metal'lúrgica, alimentaria, química, de la construcció i 

textil. Reus és un gran centre comercial especialment en productes de camp (fruits secs) 

i de les granges ( carns i ous ). 

La franja costanera esta intensament explotada per el turisme: apartaments, restaurants , 

hotels i ports esportius. 

BAIX EBRE 

Densitat (habIKm 2 
): 65.4 

Habitants: 64.645 

Superfície ( Km2 
): 987.9 

Renda per Capita ( milers de pts): 1059.5 

Capital: Tortosa 

L' activitat económlca s'articula en tom de l'agricultura, ramaderia ( aVlram) la 


transformació deis productes del camp i de les granges. 


En el regadiu hi ha arrós, hortalisses i fruiters . Al seca oliveres , garrofers, ametl1ers i 


cereals. 


La indústria de maJor incidencia és 1 ' alimentaria, deis pinsos, deis mobles, de la 


construcció i la química. 


El factor turístic va cobrant cada cop major importancia. 
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BAIX EMPORDÁ 


2Densítat (hab/Km ): 128.4 

Habitants: 89.930 

Superfície ( Km2 
): 700 .5 

Renda per Capita ( milers de pts ): 1239.6 

Capital: la Bisbal d'Emporda 

L' agricultura encara manté un lloc destacat en l'economia de la comarca. La ramaderia 

bovina i ovina i la pesca , completen el conjunt d ' activitats econ6miques tradicionals . 

La indústria més destacada és la següent : fusta i mobles, material per a la construcció, 

cen'lmica, alimentaria i metal ·lúrgi ca. 

El turisme, i tot el conjunt d'activitats econ6miques tradicionals, domina l'economia 

actual de la comarca, en especial els nuclis costaners. 

BAIX LLOBREGAT 

Densitat (hab/Knl ): 1254.2 

Habitants: 610.192 

Superfície ( Km2 
): 486. 5 

Renda per Capita (milers de pts ): 101 4.6 

Capita l : Sant Feliu de Llobregat 

Les indústries han passat a ocupar extenses superfícies i els serveis que la comarca del 

Barcelones no pot assumir per falta d'espai, s'han instal'lat en el Baix Llobregat 

L' activitat econ6mica de la comarca es centra en la industrialització intensa: 

metal 'lúrgia, siderúrgia, química, paperera, arts grafiques, textil, i materials per a la 

construcció. 

\t1olts habitants de la comarca treballen en el sector serveis, principalment en 

rransports. 
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BAIX PENEDES 


Densitat (habIKm2 
): 128.9 

Habitants: 38.080 

Superfície (Km 2 
): 295.5 

Renda per Capi ta ( mjlers de pts): 1168.8 

Capital: el Vendrell 

La vida económica del Baix Penedes s'articula en tom a l ' agricultura, la indústria, i el 


turisme. En el sector agrícola, predominen els cultius arboris i arbustius de seca com la 


vinya, encara que també es cultiven oliveres, ametllers, i garrofers i en el regadiu 


hortalisses. 


Entre escassa ramaderia destaca la porcina , la ovina i la avicultura. 


Les indústries amb més incidencia són les de derivats alcohólics i material per a la 


construcció. 


El turisme amb totes les activitats que comporta, és el motor económic de la comarca. 


BARCELONES 

Densitat ( hab/Km 2 
): 16087.6 

Habitants: 2.302.137 

Superfície ( Km2 
): 143.1 

Renda per Capita ( milers de pts): 1199.7 

Capital: Barcelona 

La activitat económica del Barcelones es centra en la indústria i en les serveis. Aquests 

últims es centren a la ciutat de Barcelona. A Barcelona estan ubicats els serveis generals 

i centrals de Catalunya: govemament, sanitat, ensenyament, cultura, comery, política, 

j ustícia, ... 

Les indústries es localitzen al voltant de Barcelona i en les arees compreses entre el 

nuclis antics. hi ha indústries metal'lúrgiques , químiques, de paper i arts grafíques, de la 

'onstrucció, textils, electróniques i informatiques. 
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BERGUEDÁ 


Densitat ( habfKrn 2 
): 33.0 

H abitants: 38.965 

Superfície (Km 2 
): 1182.5 

Renda per Capita ( milers de pts ): 1085.7 

Capital: Berga 

La activitat economlca principal del Bergueda és la indústria i la mmena. La 

potenciació del eix del Llobregat amb l' obertura del túnel del Cadí i la mi llora 

generalitzada de les carreteres de accés, han obert noves perspectives en la activitat 

economica de la comarca. L' agricultura , la ramaderia i la explotació forestal són 

activitats complementaries. 

El turisme es un factor de retenció demografica en el Alt Bergueda. 

CERDANYA 

Densitat ( hablKm 2 
): 22.7 

Habitants: 12.396 

Superfície ( Km2 
): 543.4 

Renda per Capita ( milers de pts ): 1385.3 

Capital : Puigcerda 

L'economia tradicional de la Cerdanya basada en l'agricultura, la ramaderia i la 

explotació forestal, ha sofert gran s modificacions amb l'aparició del fenomen turístico 

La indústria textil , de la fusta i de la construcció absorbeixen una part de la població 

activa. Pero el sector que ocupa més ma d'obra es el de serveis. El clima, el paisatge i 

les estacions d'esquí de la Molina i la Masella creen un efecte d'atracció sobre els 

nombrosos habitants de l'area barcelonina que han escollit la Cerdanya com a segona 

residencia. L' obertura del túnel del Cadí ha estat un factor de reactivació que ha 

contribui"t a consolidar el turisme com la principal font de riquesa de la comarca. 
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CONCA DE BARBERÁ. 


Densitat (hab!Km2 
): 27.7 

Habitants: 18.001 

Superfície ( Km 2 
): 648 .9 

Renda per Capita ( milers de pts ): 1012.6 

Capital: Montblanc 

La vida económica de la Con ca de Barbera s'articula entorn a l 'agricultura, amb 


predomini deis cultius de seca. EIs cultius més destacats són els cereal s, la vinya, l ' 


avellaner i l'ametller. En el petit sector del regadiu es cultiven hortalisses i tuberculs. 


En el sector de la ramaderia destaca el bestiar de porcí i la avicultura . 


La indústria és escassa: alimentaria, textil, de la construcció, paperera i metal·lúrgia. 


GARRAF 

Densitat ( habIKm 2
): 417.8 

Ha bitants: 79.915 

Superfície (Km2 
): 184.1 

Renda per Capita ( milers de pts ): 1138.7 

Capital : Vilanova i la Geltrú 

La vida económica de la comarca del Garraf gira al voltant de la indústria i els serveis, 

principalment aquells relacionats amb el turisme. La indústria es concentra a Vilanova i 

la Geltrú: metal' JÚfgia, textil , materials de la construcció. Les cal caries de les 

muntanyes de Garraf estan en explotació des de fa molts anys, primer com a material 

per a la construcció i com a grans blocs de pedra per els dics del port de Barcelona i 

després per la fabricació de cale; i ciment i com a balast de les vies ferroviaries. 
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GARRIGUES 


Densitat ( hab/Km 2 
): 24.3 

Habitants: 19.429 

Superfície ( Km 2 
): 799.7 

Renda per Capita ( milers de pts ): 953.47 

Capital: les Borges Blanques 

L' activitat económica de les Garrigues esta centrada en I'agricultura i la ramaderia. La 

activitat agrícola de major rellevancia es desenvolupa en la meitat septentrional de la 

comarca, en el sector regat per el canal d 'Urgell. En aquesta zona predominen els 

cultius de farratges, arbres fruiters i cereals. En el sector del seca predominen les 

oliveres i els ametllers, que constitueixen la base económica deis municipis de la meitat 

sud de la comarca. La ramaderia es un factor destacat en la economía deis pobles del 

nord de la comarca. Destaquen les modemes granges de bestiar porcí i d' aviram, la 

ramaderia ovina i en menor grau la bovina, completant la oferta del sector. La indústria 

es escassa; es redueix a les actívitat agro-pecuaries, 1 indústria textil i la dedicada a la 

elaboració de mobles. 

GARROTXA 

Densitat ( habIKm2 
): 24.3 

Habitants: 19.429 

Superfície ( Km2 
): 799.7 

Renda per Capita ( milers de pts): 1004.0 

Capital: Olot 

La acti vitat económica de la Garrotxa es basa en l' agricul tura, la ramaderia i la 

indústria. L' agrícultura es centra en els farratges i pastures, destinats a la ramaderia 

\ acuna. També destaca la ramaderia ovina i la porcina. Les indústries de major 

incidencia són la textil, la deis embotits, metal-lúrgia, paperera , de la pell, la imatgera i 

el calyat. 
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GffiONES 

Densi tat (habfKm 2
): 218.7 

Habitants: 125 .875 

Superfície ( Km2 
): 575.5 

Renda per Capita ( milers de pts): 1221.3 

Capital: Girona 

La activitat económica del Girones esta molt diversificada: agricultura, ramaderia, 

indústria, el comen;: i els serveis. L' agricultura destaca pels cultius de cereal s i 

farratges; en el regadiu predominen els arbres fruiters. En el sector ramader destaca el 

bestiar bovÍ , destinat a la producció de carn i !let, i el porcí. En el sector industrial 

destaca la indústria textil , la de la construcció, 1'alimentaria, la paperera, la deIs 

aparells electrics, la de la fusta, les arts grafiques i la química. 

MARESME 

Densitat ( hab/Km 2
): 738.5 

Habitants: 293 .103 

Superfície (Km2 
): 396.9 

Renda per Capita (milers de pts): 1183.3 

Capital: Mataró 

La vida económica s'articula al voltant de la indústria (textil , generes de punt, 

metal'lúrgica, alimentaria, química), la construcció i els serveis , tant els destinats a la 

oblació pennanent, com els dirigits als visitants de caps de setmana o d 'estiu . Part de 

la comarca en especial el sector sud de Mataró, s' ba convertit en una ciutat donnitori de 

Barcelona. L ' agricultura (horta i floricultura) té un paper important en l ' economia de la 

comarca i en la fisonomia del paisatge. 

36 



Esl/Uli Economic de les Comarques de Catalunya - Curs 96 - 97 

MONTSIÁ 


Densitat ( habIKm2 
): 76.6 

Babitants: 54.307 

Superfície ( Km2 
): 708.7 

Renda per Capita ( milers de pts): 1015.0 

Capital: Amposta 

Les activitats económlques de major incidencia són 1 'agricultura, la ramaderia i la 

indústria alimentaria. Entre els cultius de seca. destaquen els garrofers i les oliveres i 

entre els de regadi u, l'arrós, l' hort i la vinya. La ramaderia més important és la 

avicultura seguida del bestiar boví. A Sant Caries de la Rapita es traba un port pesquer 

de gran activitat. En la zona del Delta del Ebre destaca la aqüicultura . AIs Alfacs es 

localitzen les salines de la Trinitat, les úniques que es conserven en el litoral catala. El 

sector de la indústria presenta una gran diversificació, destacant la industrial 

alimentaria, la de materials per la construcció, la química i la textil. El turisme és un 

fe nomen destacat en els municipis d' Amposta, Sant Carles de la Rapita i Alcanar. 

,"OGUERA 

Densitat ( habIKm2 
): 20 .1 

Habitants: 34.782 

Superfície ( Km2 
): 1733.0 

Renda per Capita ( milers de pts): 1043 .5 

Capital: Balaguer 

La activitat económica de la comarca es basa en 1' agricultura i la ramaderia. En el 

sector de regadiu predominen els cereal s , farratges , fruiters i hortalisses. Al seca 

r dominen els cereals, ametllers i oliveres. La ramaderia és un factor económic 

destacat, principalment la ovina i la porcina i en segon terme la bovina i l'aviram. Les 

lOdústries de major incidencia són les de materials per la construcció, textil, l' agro

a!imentaries, metaHúrgia, de la fusta paperera. 
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OSONA 


Deositat ( hablKm 2 
): 92.9 

Habitants: 117.442 

Superfície (Km 2 
): 1263.8 

eoda per Capita ( milers de pts ): 1178.5 

Capital: Vic 

L'economia de la comarca té com a base 1 'agricultura, la ramaderia i la indústria. 

L' agricultura dedicada basicament a farratges i cereal s, es troba al servei de la 

ramaderia, element principal de la comarca. Destaca per sobre les altres la ramaderia 

porcina i bovina. El nombre més elevat de granges de bestiar es troba a la Plana. La 

ramaderia bovina actual també se troba a la plana. La indústria és el sector economic 

que genera més !locs de treball: textil, metal'lúrgia, de la fusta , alimentaria i de la pel!. 

PALLARS JUSSÁ 

Deositat ( hablKm2 
) : 10.0 

Habitants: 12.860 

Superfície ( Km 2 
): 1290. O 

Renda per Capita ( rniJers de pts ): 1213.6 

Capital : Tremp 

Les principals activitats economiques són l'agricultura i la ramaderia. A les zones altes 

predominen els prats i els cultiu de patates, cereal s i farratges. A la Conca de Tremp 

estaquen els cerea1s, seguits de ametllers, oliveres i arbres fruiters . Per el que respecta 

a la ramaderia la conca de Tremp es centra a la cria de bestiar ovÍ i la resta de la 

comarca en el boví per la producció de llet i cam. El sector industrial de major 

importancia és 1 'agro-pecuaria, localitzat a Tremp i la Pobla de Segur. 
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PALLARS SOBIRÁ 


Densitat ( ha b/Knl ): 4.0 

Habitants: 5.4 18 

Superfície (Km2 
): 1355.2 

Renda per Capita ( milers de pts ): 1263 .0 

Capital: Sort 

Les activitats económiques tradicionals: agricultura, ramaderia i explotacions forestal s 

han experimentat un descens considerable. La superfície agrícola actual es dedica 

basicament a prats i farratges per el bestiar boví, destinat a la producció de Ilet. La 

ramaderia ovina i equina ha perdut importancia. 

En els últims anys , ha estat la riquesa natural i paisatgística de la comarca de la que ha 

creat nous 110cs de treball en hostal s, refugis de muntanya, restaurants, establiments 

comercials i estacions d'esquÍ. El sector serveis manté a la escassa població del Pallars 

Sobira. 

PLA D'URGELL 

Densitat ( habIKm2 
): 94.6 

Habitants: 28.802 

Superfície (Km2 
): 304 .5 

Renda per Capita ( milers de pts ): 1025.9 

Capital: Mollerussa 

La activitat económica de la comarca gira al voltant de l'agricultura de regadiu, la 

ramaderia i les indústries derivades. Predominen el farratges , cereals, i arbres fruiters. 

La ramaderia més destacada és la bovina seguida de la ovina porcina i l' aviram. 

La indústria esta molt vinculada a la producció agrícola i ramadera. EIs sectors de major 

re11evanci.a són: alimentari, metal'lúrgia, i textil 
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PLA DE L'ESTANY 


Densitat ( hablKm 2 
): 80.2 

Habitants: 21.072 

Superficie ( Km2 
): 262 .7 

Renda per Ca pita (m ilers de pts ): 1203.8 

Capital: Banyoles 

L'activitat económica de la comarca es basa en la indústria i el comen;:. L' agricultura 


es dedica al cuJtiu de cereal s i farratges. La ramaderia destaca en els sectors boví, porcí 


i avícola. 


La indústria es centra a Banyoles i els seus voltants. Els sectors més destacats són: 


alimentari , textil, metal'lúrgica, material s per la construcció, pinsos i mobles. 


El turisme és una activitat important, també concentrada a la zona del llac. 


PRIORAT 

Densitat ( habIKm2 
): 19.1 

Habitants: 9.475 

Superficie ( Km2 
): 496.2 

Renda per Capita ( rniJ ers de pts ): 932.0 

Capital : Falset 

L s activitats económiques de la comarca del Priorat es redueixen a l' agricultura. La 

\·inya, que encara manté una superfície considerable i produeix un conegut vi i els 

cereals han disminult considerablement en les últimes decades. Per el contrari 

l' ametller, la olivera i el avellaner s' han mantingut o inclós han augrnentat. Varies 

~ ooperatives faciliten el tractament i la comercialització del productes agrícoles. La 

ramaderia es escassa, destacat l' aviram i el bestiar boví. La mineria ha perdut 

importancia. 

La indústria, de escassa incidencia, es dedica únicament al sector alimentari. S ' ha de 

[emr en compte que més de la meitat deis habitants de la comarca tenen un lIoc de 

n ball fora de la comarca., especialment en la de Ribera d'Ebre. 
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RIBERA D'EBRE 


Densitat ( hab/Km2
): 27.9 

Habitants: 23.055 

Superfície ( Km2 
): 825.3 

Renda per Capita ( milers de pts): 1035.4 

Capital : Mora d'Ebre 

L'activitat económica gira al voltant de la indústria i la obtenció d ' energia. A les 

central s hidroelectriques de Riba-roja i Flix s'hi han d'afegir les central s nuclears de 

Ascó, instaHades a prop del riu. 

L ' agricultura ha representat un factor destacat, encara que en els últims anys ha perdut 

rellevancia. En el seca destaquen els cultius de oliveres, ametllers i vinyes, i en el 

regadiu, e)s de arbres fruiters i l'hort. La ramaderia ocupa un !loc secundari en la 

configuració económica de la comarca. 

La indústria poc desenvolupada es centra en els sectors alimentari , electroquímica, 

químic, de mobiliari i de la pel!. 

RlPOLLES 

._- ... . 
:/ 

Densitat ( habIKm2 
): 28.3 

Habitants: 27.167 

Superfície ( Knl ): 958.7 

Renda per Capita ( milers de pts ): 1114.3 

Capital: Ripoll 

El Ripolles ha estat una comarca pmnenca amb activitat económica notable, que 

.:onstitui·a un refon;: a l ' agricultura, la ramaderia i l'explotació forestal. En les últimes 

e ades , ]'activitat industrial era la que ocupava més població activa. Destaquen la 

ind ustrial textil, alllarg del Ter i de) Freser, i la indústria metal'lúrgica a Ripoll. 

El rurisme és altre deIs recursos económics que no ha aconseguit excessiva importancia 

::- :1 el R ipolles, tenint en compte la tradició de Ribes, Núria i Camprodon. 

40 



ESlUdi Economic de fes Comarques de Catafunya - Curs 96 - 97 

SIGARRA 


.,--"'; / . 

--;.:I . 

Densitat ( hab/Km 2 
): 23.6 

Habi tants: 17.040 

Superfície (1(m2): 721.2 

Renda per Capita ( milers de pts ): 1084.9 

Capital : Cervera 

L ' agricultura, majoritariament de seca, segueix sent la base económica de la comarca. 

Els cultius més propagats, afavorits per la progressiva mecanització del camp, són els 

cereals, principalment l' ordi i el blat de moro, seguit a distancia per les oliveres, el 

ametllers i la vinya. La ramaderia, avui principalment porcina i la avicultura, 

constitueix un tradicional complement a 1 ' agricultura. 

La indústria ha adquirit escassa importancia a la Segarra i les úniques activitats 

destacables corresponen al sector alimentari derivat de I ' agricultura i la ramaderia, al de 

fabricació de pinsos i al sector de material s per la construcció. 

El sector serveis esta molt poc desenvolupat i només destaca el comery detallista 

establert a les poblacíons majors. 

SEGRIÁ 

Densitat ( habIKm2 
): 116.9 

Habitants : 162.904 

Supel'fície ( Km2 
): 1393.7 

Renda per Capita ( milel's de pts ): 1141.3 

Capital : Lleida 

l ' activitat económIca esta molt diversificada. Juntament amb una agricultura de 

regadiu molt activa es troba una indústria en expansió. Més de la meitat de la superfície 

ultivada es dedica al regadiu. Es cultiva basicament arbres fruiters de fruita dolya, 

:arratges, cereal s de gra i hortalisses. Entre els cultius de seca predominen els ametllers 

l Is oliveres. 
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La ramaderia també hi és important, tant porcina, bovina i ovina com l' aviram. 

La indústria de major incidencia és la alimentaria, juntament amb altres sectors: 

química, metal 'lúrgica, paperera, textil i de la construcció. 

SELVA 

Densitat (hablKm2 
): 98.7 

Habitants: 98 .255 

Superfície ( Km 2 
): 995 .5 

Renda per Capita ( milers de pts ): 1232.5 

Capital: Santa Coloma de Farners 

L'agricultura, predominant de seca, produeix basicament cereals, vinya i avellaners. A 


les zones de regadiu del delta de la Tordera i de les valls del Ter i de les rieres 


d'Arbúcies i d'Osor es cultiven cereals, farratge i arbres fruiters . La ramaderia ovina i 


porcina tenen certa importancia i a la costa es manté una modesta activitat pesquera. 


La indústria selvatana esta diversificada. Destaquen els sectors textil , alimentari, 


paperer, metal'lúrgic, químic, de la fusta , el suro i la construcció. 


El sector turístic cada cop més important, ha afegit a la revitalitzada tradició balnearia i 


estiuenca de la comarca. 


SOLSONES 

Densitat ( babIKm2 
) : 10.8 

Habitants: 10.792 

Superficie ( Km 2 
): 998.6 

Renda per O\pita ( milers de pts ): 1065.9 
.... -~ -~ . 

", Capital: Solsona 
" 

L' ~conomia del Solsones és basicament agrícola, amb cultius de seca: cereal s, farratges, 

patates , llegums, gira-sol, etc. L' explotació forestal conserva relativa importancia. La 

ramaderia porcina i la avicultura representen un complement de l' economia rural. 
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La indústria, concentrada en Solsona i Sant Lloren~ de Morunys, esta molt vinculada a 

la explotació forestal i a l'agricultura. 

TARRAGONES 

Densitat ( hab/Km 2 
): 491.6 

Habitants: 155.881 

Superfície ( Km2 
): 317.1 

Renda per Capita ( milers de pts ): 1162.6 

Capital : Tarragona 

EIs cultius han sofert un cop important per la necessitat d'espai per les instal'lacions de 

indústries. EIs municipis situats a la zona nord-est , han estat els menys afectats per 

aquest procés industrial i mantenen una agricultura notable en la que predominen en el 

regadiu, avellaners, oliveres, ametllers, vinyes i hortalisses. La ramaderia porcina i 

r avicultura són dos fonts de riquesa de certa importancia. 

El turisme es una activitat destacada en tots els municipis de la costa, especialment Vila 

-Seca i Salou. 

TERRAALTA 

Densitat ( habIKm2 
); 17.5 

Habitants: 12.945 

Superfície ( Krn 2 
): 740.0 

Renda per Capita ( milers de pts ): 933.9 

Capital : Gandesa 

Les activitats económiques giren al voltant del camp i les transfonnacions de productes 

agrícoles. Predominen els culti us de seca: ametllers, vinya i oliveres. La vinya a pres 

for~a gracies a les noves vies de comercialització. També es cultiven cereals i fruiters 

de fruita dol~a. En el sector ramader, destaca el bestiar oví i l' aviram. 

Entre les indústries més destacades es troba l' alimentaria, les arts grMíques i el material 

per a la construcció. 
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l~GELL 

Densitat ( bab/Km 2 
): 50.8 

Habitants: 29.789 

Superfície ( Km 2 
): 586.2 

Renda per Capita ( milers de pts ): 1103.6 

Ca pital: Tarrega 

L' activitat económica s ' articula en tom a l'agricultura, la ramaderia i l'elaboració i 

transformació deis productes agro-pecuaris. L ' agricultura predominant és el regadiu, 

gnicies a les aigües del canal de Urgell. Predominen els cereals, seguits deis arbres 

fruiters , les farratges i les hortalisses. En el seca destaquen els cereals , ametllers i 

oliveres. La ramaderia es també un factor económic destacat: bestiar boví per la llet, 

porcí en granges, oví i l' agri cultura. 

La indústria és basicament agro-pecuaria i metal·lúrgica. També hi han indústries textils 

i de la construcció. 

YALL D'ARA, 

Densitat (bab/Km2 
) : 10.0 

Habitants: 6.184 

Superfície ( Km2 
): 620.5 

Renda per Capita ( milers de pts): 140 l.1 

Capital: Vielha 

Les activitats económiques tradicional han sofert un descens considerable. Destaquen 

cxplotacions forestals , l' agricultura i la ramaderia bovina i ovina. 

Per altre costat l' acti vitat turística ha transformat la vida i el treball deis habitants 

f aquesta comarca. Els serveis es concentren a Vielha i als seus voltants i a j'estació 

d'esquí de Vaqueira. 
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YALLES OCCIDENTAL 


Densitat ( habIKm 2 
): 1118.8 

Habitants: 649.699 

Superfície ( Km2 
): 580.7 

Renda per Capita ( milers de pts): 1051.3 

Capital: Sabadell 

L 'agricultura, important el passat, a disminult progressivament davant l' expansió de la 

mdústria i la corresponent ocupació urbana del sol. EIs cultius de seca son els més 

extensos i produeixen principalment cereal s , farratges , vinyes, patates, arbres fruiters , 

ametllers, avellaners i oliveres. En el regadiu es cultiven farratges , patates, hortalisses , 

arbres fru iters i cereals. 

La indústria del Valles Occidental ha experimentat un desenvolupament progressiu fins 

arribar a convertir-se en comarca pionera en múltiples sectors industrials. Destaca el 

textil establerts a Sabadell i Terrassa. Pero també s'han desenvolupat altres sectors 

metal ·lúrgics, siderúrgic, de la construcció, químic, alimentari, arts grafiques, fusteria, 

etc .. 

El sector terciari presenta l.ill desenvolupament notable d' acord amb la població i el 

nivell industrialítzació de la comarca. 

\'ALLES ORIENTAL 

... --_ ....., 
---:; 

Densitat ( habIKm2
): 308.2 

Habitants: 262.513 

Superfície ( Km2 
): 851.9 

Renda per Capita ( milers de pts ): 1085.3 

Capital : Granollers 

La superfície agrícola de la comarca s ' ha redu'it en les últimes decades, tan pel 

d senvolupament de la indústria i la urbanització com pel progressiu abandonament de 
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les terres menys favorables. Predomina l'agricultura de seca dedicada principalment a 

cereals, farratges, lleguminoses, vinya, arbres fruíters, patates, i oliveres. En el sector de 

regadiu es cultiven cereals, farratges, patates, lleguminoses i hortalisses. La ramaderia 

té certa rellevancia, especialment la bovina, la porcina i l'aviram. 

La indústria encara que menys determinant que en el Valles Occidental, constitueix 

avui dia la base de l'economía de la comarca. EIs sectors fonamentals son el 

metaHúrgic, el químic, l'alimentari, el textil i el de la construcció de materials de 

construcció, juntament amb altres sectors, establerts en els nuclis principals i al llarg 

deIs grans eixos de comunicació, amb una notable infrastructura viaria. 
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'5. CERCA n -'INFORMACIÓ 


El primer pas a realitzar per poder aconseguir els objectius del projecte és trobar les 

dades comarcals per poder fer l' analisi. 

La font principal utilitzada ha estat l'Anuari Estadístic de Catalunya, publicat per 

l'Institut d'Estadística de Catalunya (LE.C.), aquest recull la infonnació estadística de 

CataJunya disporuble avui dia. 

El següent pas ha sigut fer una lectura detallada de tots els anuaris dels anys 1990 a 

1996, per poder esbrinar quina era la infonnació disponible. 

Les variables que serveixen per mesurar el creixement economic de les comarques com 

el P.LB. comarcal haestat tret de de l'Anuari economic comarcal de la Caixa de 

Catalunya, la Renda Bruta Familiar Disponible per Capita de l' Anuari estadístic de 

Catalunya i la variable Nivell de benestar comarcal, ha sigut el.1aborada en una tesina de 

llicenciatura realitzada per Lucía Quadrado, del departament d'econometria, estadística i 

economia espanyola de la U.B.3 

: Universitat de Barcelona 
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6.CLASSIFICACIÓ DE LES VARIABLES 


En primer lloc, s'han escollit una serie de variables estadístiques que poden estar 

relacionades amb el creixement economic d'una comarca. Les variables estan 

estructurades en la següent c1assificació : 

l. Variables Físiques 

2. Variables Demografiques 

2.1 Població 

2.2 Treball 

3. Sectors Economics 

3.1 Sector Primari 

3.2 Sector Secundari 

3.2.1 Indústria 
3.2.2 Construcció 

3.3 Sector Terciari 

3.3.1 Comerry 
3.3 .2 Turisme i hostaleria 
3.3.3 Banca 
3.3.4 Oci i Cultura 

4. Medi Ambient 
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5. In:frastructures i sector públic 

5.1 Sanitat i serveis socials 

5.2 Educació 

5.3 Comunicacions 

5.4 Sector Públic 

6. Variables d'Estudi 
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1.Variables ¡lSiques 

Les variables incloses en aquest grup són variables referents al territorio Son variables 

que presenten infonnació sobre el medi fisic de les comarques de Catalunya. Les 

condicions fisiques de cada comarca determinen en certa manera la seva activitat 

economica. 

Cal tenir present que les decisions d'inversió, especialment en ambits reduits, s'han de 

prendre a partir, entre d'altres factors, de les necessitats de la població que poden variar 

en funció de l'orografia del territori, de la seva superficie o :fins i tot del nombre i la 

distribució deIs habitants del territori en qüestió4 
. 

2. Variables demogrAfiques 

Aquest grup inclou les variables referents a la població i a treball ( població activa i no 

activa). 

El creixement pot resultar d'un increment de la producció per capita ( un increment que 

fa possible un creixen nivell de vida) i també pot derivar-se d'un increment de la 

població. Si la població creix hi ha dos efectes en conflicte sobre la producció per 

capita: amb més gent i més població activa hi ha menys recursos a disposició del 

treballador, per altre part una major població i un major mercat poden elevar el nivell de 

vida al fer possible economies de producció a gran escala. En detenninats parsos, en 

alguns periodes de la historia la població era petita, mentre que els recursos abundaven, 

llavors una poblaci6 en alya contribuia a l'increment de la rendaper capita, pero 

actualment la població és bastant gran per pressionar sobre els recursos. Encara que un 

increment del 10 % en la població doni lloc a un increment en la producció, aquest és 

inferior a un 10 %. Així la població addicional deprimeix el producte per capita. s 

4 Nota d'economia 53. Setembre -desembre 1995. Monografia escrita per Rosa Puig i Verdié titulada .. 
La inversió de la Generalitat de Catalunya. Distribució per comarques". Pago 170-171 
3 Wonnacott-Wonnacott: Economía, Ed. McGraw-Hill, 1 989.Parte cuarta capitulo 18, Pag 388-389. 
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3.Sectors eeonomies 

Les activitat economiques s'enquadren en tres sectors : sector primari o agro-pecuari, 

sector secundari o industrial ( dins del sector secundari es distingeix entre indústria i 

construcció ) i el sector terciari o de serveis. En els estudis sobre el creixement 

economic d'un territori, en els quals es fa una explicació del creixement sempre es 

tenen en compte el comportament deIs diferents sectors economics. També és important 

si una comarca té una especíalització sectorial, és a dir, on un sector domina clarament 

sobre els altres. 

4. Medi ambient 

S'ba parlat sobre els costos del creixement economic en rel8ció -8.trib··ds seus efectes 

sobre la qualitat de vida. Una mostra clara d'aixo, són les externalitats6 negativesen les 

economies industrialitzades com per exemple la contarninació del medí ambiento La 

contaminació del medi ambíent cada vegada és més present en la vida diaria. 

Una manera de fer front al problema de la contaminació és reciclar les deixalles en lloc 

de llanyar-Ies. El sistema economic utilitza el medí ambient en un doble sentit extraient 

recursos i tomant els residus. El reciclatge proporciona dos beneficis: redueix els residus 

llanyats al medí ambient i fa que sigui més petita la quantitat de recursos a utilitzar7 
• 

5. Infrastructura eco no mica 

La dotació de les infrastructures i els equipaments constitueix un deIs principals 

determinants de desenvolupament economic i social d'un territorio Les anomenades 

"infrastructures economiques", com ara les relatives· al transport, la recerca, les 

telecomunicacions, l'educació, .. incideixen d'una manera important en el nivell de 

productivítat d'un territorio 

6 L'extemalitat és un efecte negatiu o positiu d'una producció o consum pels quals no s'efectua cap 

~ament. 
Francisco Moch6n, 'Economia.Teoría y política', Capitu127, Pago 719-721 
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Hi han altres iiúrastructures i equipaments que incideixen menys en el desenvol.upament 

d'un territori pero que, en canvi, tenen una relació directa amb la millora de la qualitat 

de vida deIs seus habitants. 

L'educació és molt important, el nivell de formació deis recursos humans d'una 

comunitat local o comarcal es considera una de les variables estrategiques més 

importants a l'hora d'impulsar el futur creixement economic d'aquesta area. Una major 

qualificació de la ma d'obra permet respondre als reptes plantejats pels rapids canvis 

tecnologics i aborda de manera més f'acill'inici de noves activitats capaces d'impulsar 

l'economia cap al camí del creixement. Així la millora en l'educació i especialització 

del factor treball pot utilitzar-se en procés tecnics més complexos i així poder augmentar 

la productivitat. 

La inversió és una de les prlncipals fonts de creixement. Una manera d'estimular el 

creixement és la inversió pública. La inversió pública pot ser un deis instruInents 

d'actuació en mans de les administracions a l'hora de reduir les disparitats de renda 

entre els diversos territoris, .en aquest cas les comarques, ca1tenir present que en les 

decisions d'inversió intervenen diferents factors ( com ara la dotació preexistent 

d'infrastructures i d'equipaments de cada comarca i les necessitats efectives de la 

població). 

6. Variables d'estudi 

El P.I.B. i la renda son dues magnituds que serveixen per mesurar la part quantitativa 

del creixement economic. La renda bruta familiar disponible, és la macro magnitud que 

mesura els ingressos de que disposen els residents d'un territori (en aquest cas comarca) 

per destinar-los al consum o a l'estalvi. 

Per mesurar d'alguna forma la part qualitativa del creixement economic tenim la 

variables ' Nivell de Benestar comarcal', elaborada en una tesina de llicenciatura 

realitzada per Lucía Quadrado, Departament d'econometria, estadística i economia 

espanyola de la U.B. 
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6.IVARIABLES DISPONIBLES AL ANUARI ESTADÍSTIC DE CATALUNYA DE L'ANY 1990 A 1996 


1.02 1.03 1.03 1.03 
1 
1 
. 
03 

territorio IAny 85-89 Any90 Any91 Any92 Any93 IAny 94 
No disponible per No disponible per No disponible per 1.04 
comarca comarca comarca Any 88-92 

No disponible per 
comarca 

Superficie i densitat de 1.04 1.06 1.06 1.06 
1 
1 
. 
05 

1 
1 
. 
05 

població. Any86 Any 81,86,91 Any 81,86,91 Any 81,86,91 Any 81,86,91 Any 81,86,91 

Distribució municipal de la 
1 
2 

. 
03 

1 
2 

. 
03 

1 
2 

. 
03 

1 
2 

. 
03 

1 
2 

. 
03 

1 
2 

. 
03 

població. Nombre de municipis Any86 Any91 Any 91 Any91 Any 91 Any91 
segons la població de dret. 

Distribució municipal de la No disponible 2.04 2.04 
1 
2 

. 
04 

1 
2 

. 
04 

1 
2 

. 
04 

població .Segons dimensió deIs Any91 Any91 Any91 Any91 Any91 
municipis de residencia. 
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Movirnent natural de la INo disponible No disponible No disponible 2.19 2.19 
població. Taxa bruta de natalitat. Any 86-93 
 Any 86-94 


Movirnent natural de la població.1 No disponible No disponible No disponible No disponible 2.20 2.20 
Taxa bruta de rnortalitat. Any 86-93 
 Any 86-94 


Estructura de la població. No disponible No disponible 2.07 2.07 2.07 2.07 
Per sexes i grups d'edats. Any91 Any91 Any 93 
 Any94 

No disponible No disponible Movirnent natural de la població.1 No disponible No disponible 2.21 2.21 
T axa bruta de creixernent Any 86-93 
 Any 86-94 

natural. 


No disponible No disponible Movirnents rnigratoris interiors. INo disponible No disponible 2.24 2.24 
Taxa d'irnrnigració. Any 87-90,92-93 Any 88-90 


92-94 


No disponible Movirnents rnigratoris interiors. INo disponible No disponible No disponible 2.25 2.25 
Taxa d'irnrnigració. Any87-90,92-93 Any 88-90 


92-94 
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Moviments migratoris interiors. 2.16 2.21 No disponible No disponible 2.26 2.26 
Saldo migratorio Any 88-89 Any 89-90 Any 87-90,92-93 Any 88-90 
Per 1000 habitants. 92-94 

Estructura de la població. 
Població activa per sexes. 

Estructura de la població. 
Població no activa per sexes. 

Població ocupada. 
Per sexes i situació professional. 

Població ocupada. 
Per branques d'activitat. 

No disponible 

No disponible 

No disponible 

No disponible 

No disponible 

3.03 
Any86 
Estructura diferent 

No disponible 

3.12 
Any86 

3.02 
Any 91 

3.03 
Any 91 

No disponible 

3.12 
Any86 

3.02 
Any 91 

3.03 
Any91 

No disponible 

3.12 
Any91 

3.02 
Any 91 

3.03 
Any91 

3.11 
Any91 

3.12 
Any91 

3.02 
Any 91 

3.03 
Any 91 

3.11 
Any 91 

3.12 
Any91 
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No disponiblePoblació ocupada. 3.13 3.13 3.13 3.13 3.l3 
Per grups professionals. Any86 Any 86° Any91 Any 91 
 Any 91 


No disponible Atur registrat. 3.21 3.21 3.22 3.22 3.22 
Any91 Any92Per branques d'activitat. Any93 Any94 Any95 

3.22Atur registrat. No disponible 3.22 3.23 1 3.23 3.21 
Any 91 
 Any92 Any93 Any94Per grups de professionals. Any95 

3.08 3.08Població activa. No disponible 3.08 3.08 3.08 
Any86 Any86 Any 91 
 Any91Per grups d'edats. Any 91 


3.20Atur registrat. 3.20 3,21 3.18No disponible 3.21 
Any 91 
 Any92 Any93Per grups d' edats. Any94 Any95 

3.19 3.19 3.20Atur registrat. No disponible 3.20 3.17 
Any 87-91 
 Any 88-92 
 Any 89-93 
 Any 90-94. Per sexes. Any 91-95 
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Superficie agraria. 6.01 
Any 89,82 

6.01 
Any 89,82 

6.01 
Any 89,82 

6.01 
Any 89,82 

6.01 
Any89 

6.01 
Any89 

Superficie agrícola utilitzada. 
Per regim de tinenya. 

6.05 
Any 82,89 

6.02 
Any 82,89 

6.02 
Any 82,89 

6.02 
Any 82,89 

6.02 
Any89 

6.02 
Any89 

Explotacions agraries. 
Amb superficie agrícola 
utilitzada. 

6.03 
Any 82,89 

6.04 
Any 82,89 

6.04 
Any 82,89 
82: Disponible 
només totals 

6.04 
Any 82,89 
82: Disponible 
només total s 

16 . 04 . 
Any89 1 

6 
. 
04 

Any89 

Maquinaria agrícola. 16.20 
Any 82,89 

1
6.16 
Any 82,89 

6.09 
Any 82,89 

6.09 
Any 82,89 

\6.09 
Any89 

\6.10 
Any89 

Conreus herbacis i guarets. 6.07 
Any89 

6.10 
Any89 

6.14 
Any89 

6.14 
Any89 

6.15 
Any89 

6.18 
Any89 

57 



I' ·.,·I/ldl I · .....m()mlc d,' "'S ('omarelur.,· tll' ( úllllu"ya - ( 'urs 96 - 97 

~ 

Conreus lIenyosos 

Unitats ramaderes. No disponible No disponible No disponible 6.23 6.25 
Per especies. Any89 Any89 

Pesca capturada. 6.22 6.30 6.33 6.33 6.36 
Any 89-90 
 Any 91
Per ports. Any92 Any93 Any94 
Captura i import 6.32 90-94 import 

Any 87-91(import) 

6.08 
Any89 

6.11 
Any89 

6.15 
Any89 

6.15 
Any89 

6.28 
Any89 

6.40 
Any 95 , 
91-95 import 

Inversió industrial registrada 17.03 
(noves indústries i ampliacions). Any 89-90 

Import sobre l'activitat 
económica (LA.E). 

No disponible 

7.15 
Any90 

No disponible 

7.15 
Any 91 

No disponible 

7.13 
Any92 

No disponible 

7.13 
Any93 

7.14 
Any92 
(impositors) 

7.°8 
Any94 

7.19 
Any94 
(establiments) 
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13.0113.09 13.09 13.01 13.01Edificis i complexos d' edificis. 13.13 
Any90 Any90Any80 Any90 Any90Per destinació. Any90 

13 .08 No disponible No disponible 13.09 13.09No disponible Edificis destinats a habitatge 
Any90 Any90Any 90 familiar. Per any de construcció. 

No disponible No disponible No disponible No disponible 13.20No disponible Edificis de nova construcció. 
Any 92-93 Visat d'obra. 

AMJ~'-

91~;.1 á, 

Llicencies fiscal s comercial s 8.01 8.01 8.01 8.19 No disponible No disponible 
detallistes. Any89 Any90 Any90 Any90 
Per grups d'activitats. 
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Llicencies fiscals comercials 8.02 8.02 8.02 8.20 No disponible No disponible 
majoristes. Any89 Any90 Any90 Any90 
Per grups d'activitats 

Import sobre l'activitat 
económica (LA.E). 

1No disponible 1No disponible 1No disponible 1No disponible 1 
8.19 
Any 92 

Detallistes . 
. Per grups d'activitat. 

Import sobre l' activitat 

económica (LA.E). 

.Majoristes. 

Per grups d'activitats. 


Fires ambit comarcal. 

No disponible 

8 20 
1 .Any 89-91 

No disponible 

826 

Any91
1 

No disponible No disponible 8
1 .20
Any 92 

18.26 8 26 8 26 
1 . 1 .Any91 Any 92-93 Any 94 

8 19 
1 .Any94 

8 20 
1 .Any94 

8 26 
1 .Any95 

Establiments hotelers. 
Per tipus. 
Nombre i places. 

9.02 
Any90 

9.02 
Any 91 

9.02 
Any92 

9.02 
Any93 

9.04 
Any 94 

9.04 
Any95 
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Campings. 9.05 9.05 9.05 9.05 9.07 9.07 
Per categories. Any 89-90 Any 91 Any 92 Any 93 Any 94 Any 95 
Nombre i places. 

Albergs de joventut. No disponible 9.08 9.08 9.08 9.10 9.10 
Nombre i places. Any 91 Any 92 Any 89-93Any 90-94 Any 91-95 

Residencies cases de pages. 9.06 9.07 9.07 9.07 9.09 9.09 
Nombre i places. Any 88-90 Any 88-91 Any 88-92 Any 89-93 Any 90-94 Any 91-95 I 

I 

I 

Balnearis. 9.08 9.09 9.09 9.09 9.11 9.11 I 
Per categoria. Any 89 Any 90 Any 92 Any 93 Any 94 Any 95 I 

Nombre i places. I 

I 

I 

Paradorsnacionals. No disponible 9.10 9.10 9.10 9.12 9.12 I 

Nombre i places. Any 90 Any 91 Any 93 Any 94 Any 95 

Restaurants i cafeteries. 9.10 9.11 9.11 9.12 9.14 9.14 
Per categories. Any 88-90 Any 91 Any 92 Any 93 Any 94 Any 95 

- _ . - --- _ ._-- ------ _.. _-_._-_ .- - - -
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9.11 9.12 9.12 9.15 9.16 
Per categories. 
Agencies de viatges 

Any 88-90 
 Any 88-91 
 Any 88-91 
 Any 90-94 
 Any 91-95 


9 14
9.139.12Estacions d'esquí. 9.13 9 7 
 \9.171 .	 1 .1Any92 Any93 Any95Any90 Any 94 
Any91Equiparnents. 

Falten total s Falten totals 

9.169.15 9.19 9.19Ports esportius. 	 19.14 . 9 15 

1 . Any92 Any93 Any 94 
 Any95
InstaHacions i amarratges. Any90 Any 91 


9.16 9.17 9.20 9.20 

Instal'lacions i visitants. Any 91 

Parcs aqu3íics. 	 No disponible · 9.16 

Any92 	 Any93 Any 94 Any95 

No disponible 	 9.18 9.21 9.21 

Any 88-92 Any 89-93 Any 91-95 


Camps de golf. 	 No disponible No disponible 
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Sistema bancario 11.01 11.01 11.01 11.01 11.01 11.01 
Oficines. Any 89-90 Any 88-90 Any 89-90 Any 88-90 Any 88-90,93 Any 88

90,93,94 

Cinemes. 
Sales de cinema. 
Espectadors i recaptació. 

Publicacions comarcal s 
associades 

Biblioteques. 
Per tipus. 

Museus. 

15.13 
Any89 

15.07 
Any90 

15.18 
Any90 

15.22 
Any90 

15.09 
Any90 

15.05 
Any91 

15.12 
Any91 

15.16 
Any 91 

15.09 
Any90 

15.05 
Any92 

15.12 
Any92 

15.16 
Any91 

15.09 
Any 92-93 

15.05 
Any93 

15.12 
Any92 

15.15 
Any 92-93 

15.10 
Any 92-93 

No disponible 

15.14 
Any 92 

15.17 
Any 93 

15.10 , 
Any 93-94 

No disponible 

15.16 
Any94 

15.19 . 
Any93 
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Bens culturals d'inten!!s nacional. 115.29 
Per tipologia. Any 90 

Patrimoni 
histórico-artístico 

Cens d'instal 'lacions esporti ves. 
Per tipo logia. 

15.33 
Any90 

15.17 
Any91 
Patrimoni 
histórico-artístico 

15.27 
Any91 

15.17 
Any 91 
Patrimoni 
histórico-artístico 

1
15.16 
Any 92-93 

histórico-artístico 

1 
15 

. 
18 

Any 93 
115.20 
Any94 

1 
15 

. 
28 

Any 93 1 
15 

. 
26 

Any93 
15.27 
Any92 

15.25 
Any 93 

I 

Espais inclosos en el Pla d' espai No disponible 
d'interes natural (P.E.I.N). 

SUMARLES COMARQUES 

Estat de les aigües litorals. 

Estiu. 

Classificació de les platges. 


Incendis forestals. Superficie 

afectada. 


No disponible 

11.15 
Any89 
1.16 

Any90 


No disponible 

1.31 
Any91 
Contaminació de 
les aigües litorals 

11.27 
Any91 

No disponible 

1.32 

Any92 


11.29 
Any 89-91 

1.18 
Any 93 

1.33 
Any93 

11 .29 
Any 89-92 

1.18 
Any 94 

1.32 
Any 94 

1 29 
1 .Any 89-93 

1.21 
Any95 

1.35 
Any95 
Aigües de bany 
litoral 

11.32 
Any 90-94 
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municipals 
generats. Per tipus de tractament. 

Residus industrials declarats: 
Nombre d'establiments 
declarats. 

No disponible No disponible 

l.37 
Any91 

No disponible 

l.37 
Any92 

l.39 
Any 90-92 

l.36 
Any 93 

l.38 
Any 90-93 

l.41 
Any94 

l.43 
Any 90-94 

Farmacies. 16.21 
Any90 

16.18 
Any 91 

16.19 
Any92 

16.19 
Any93 

16.19 
Any 94 

16.19 
Any95 

Equipament hospitalario 
Llits. 
Per 1000 habitants 

16.16 
Any89 
No disponible per 
1000 habitants 

16.17 
Any89 

16.17 
Any92 

16.17 
Any93 

16.17 
Any 94 

16.17 
Any95 
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Equipament extrahospitalari . 16.19 
Centres. Per tipus d'assistencia. Any 91 

Atenció a la gent gran. 17 05 
1 .Llars, residencies, i places. 	 Any90 

Vellesa 

16.15 

Any 91 


17 05 
1 .Any 91 
Llars-residencia 

Iper a gent gran 

Professionals d' atenció primaria. 117.07 17 07 
Any90 1Any. 91 

16.16 
Any92 

17.05 
Any92 
Llars-residencia 
per a gent gran 

17.07 
Any92 

16.16 
Any93 

17.05 
Any93 
Llars-residencia 
per a gent gran 

17.07 
Any93 

16.16 
Any 94 

17 06 
1 .Any 94 

\17.08 
Any 94 

16.16 
Any95 

17 07 
1 .Any95 

17 09 
1 .Any95 

Atenció a la infancia i 17.04 17.04 17.04 17.04 17.05 17.06 
adolescencia. Any90 Any 91 Any92 Any 93 . Any 94 Any 95 
Centres i places per tipus. Falten centres Falten centres Falten centres 

d'acollida d'acollida d'acollida 

14.02No disponible 14.03 14.03Educació infantil. 14.03 14.03 
Curs 90/91 Unitats escolars, alumnes i Curs 91/92 Curs 92/93 Curs 93/94 Curs 94/95 
Educació pre Educació pretitularitat del centre. 
escolar escolar 
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h.t;. 

1 

Educació primaria i E.G.S. 

Unitats escolars i alumnes. 

Per sexes i titularitat del centre. 


Educació infantil i educació 

primaria. E.G.B. 

Centres i professors. 

Per titularitat del centre. 


14.01 

14 01 
.

Curs 89/90 

14.03 SUP/COUEnsenyament secundario 
Alumnes. 14.04 FPIIFPII 
Per sexe i nivelIs. No esta per sexes 

14.02, 14.03 

Curs 90/91 


14 01
1 .
Curs 90/91 

114.08 BUP/COU 
14.11 FP 

14.03, 14.04 

Curs 91/92 


14 02 
1 .
Curs 91/92 

114.09 BUP/CaU 
14.12 FP 

14.04 
Curs 92/93 

14 02 
1 .
Curs 92/93 

14 09 
1 .Curs 92/93 

Ensenyament secundario No disponible 14.08 BUP/COU 14.09 BUP/CaU 114.09 14.08 14.06 
14.11 FP 14.12FP Curs92/93 Curs 93-94 Curs 94/95 Centres i professors. 

Per titularitat del centre. 

14 12 14 24Educació adults. 
1 . 1

14.20 114.25 1 .
Curs 89/90 Curs 90/91 Curs 91/92 Curs 92/93 Centres i professors. 

Per sexes. 


Estructura de la població. 
 No disponible No disponible INo disponible INo disponible 
Segons nivelI d'instrucció. 

14.04 
curs 93/94 

14 02
1 .
Curs 93-94 

14 10 
1 .Curs 93-94 

14.04 
Curs 94/95 

14 02 
1 .
Curs 94/95 

14 08 
1 .Curs 94/95 

114.24 1
14.22 

Curs 93-94 Curs 94/95 

14 25 14 24 
1 . 1 .Any 91 Any91. 
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Xarxa viaria de la Generalitat. 
1 

10 
. 
05 

Per tipus de via. Any90 
Autovies I 
Carreteres 

Inversions fetes a la xarxa viaria 110.06 
de la Generalitat. Valors Dades del 88-90 
liquidats en pts eorrents. 

Pares d'automóbils. 1No disponible 
Per tipus. 

Us del transporto Per treball i 10.22 
estudio Any86 

1 
10 

. 
03 

Any91 

IAutovies 
ICarreteres 

1 
10 

. 
05 

Any 87-91 

1 No disponible 

10.21 
Any86 

1 
10 

. 
03 

Any91 

1 
10 

. 
05 

Any 87-91 

1 No disponible 

10.21 
Any86 

1 
10 

. 
03 

Any93 

1 
10 

. 
04 

Any 88-92 

1 
10 

. 
06 

Any92 
Pare de vehic1es 

10.20 
Any91 

11O~ 03 
Any 94 

1 
10 

. 
04 

Any 89-93 

1 
10 

. 
06 

Any 93 

1 
10 

. 
20 

Any 91 

1 
10 

. 
03 

Any95 

1 
10 

. 
04 

Any 91-95 

1 
10 

. 
05 

Any94 

1 
10.24 
Any91 
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Servei telefónico Línies 10.26 10 28 
 10 28 10 10 27 10 31 

1 .27
1 . 1 . 1 . 1 .
Any 88-91 
telefoniques en servei per 100 
 Any 88-90 
 Any 88-91 Any 89-93 
 Any 90-94 Any 91-95 


habitants. 
 No disponible per 

100 habi tants 


J 
'~SEéTt)ElffmLift ,R-. ,1~, " i ,: t: !, ; , ' " , ~:'",:.t.:t.i 

12.10 12.10 12 10
Generalitat de Catalunya. 12.15 112.10 1
12.101 .Any90 Any 90-91 Any 90-92 Any 90-93 Any 90-94 
Inversions reals. Any89 

2 18 
 2 19 
 12 19 
 12 19
Ajuntaments. 1No disponible 1No disponible 
. 1 . 1 . 1 .Impost sobre els bens irnmobles Any90 Any90 Any 91 
 Any 92-93 


rústics 

(lBI) 


2.18 12.20 12 21
Ajuntaments. No disponible 12 20

1

12.201 . 1 .Any89 Any90 Any90Impost sobre els bens innobles Any 91 
 Any 92-93 

urbans 
 Contribució 
( IBI). territorial urbana 

4.18No disponible 4.18 4.13 4.13 
1
4.14 


Valors absoluts i per capita. 

Renda bruta familiar disponible. 

Any 83,87 Any 83,87,89 Any 83,87,89 Any 91 
 Any91 
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Estudi Economic de les Comarques de Catalunya - Curs 96 - 97 

: 
_ . ,. . ,. . 2 

,. St1LE:CCIQDE LE;SVARIABL~S J)'ESTIJDI 
,: . -

La primera fase del nostre projecte fi de carrera va ser establir una metodologia d'estudi 

per a la detenninació de les variables més explicatives del procés de desenvolupament 

economic d 'una comarca. 

Amb elllistat deIs centenars de variables estadístiques disponibles per cada comarca, es 

tractava de decidir les variables que inc10uríem en el nostre estudio Aquestes variables 

serien les que estiguessin més directament relacionades amb el creixement economic 

d'una comarca. Amb l'ajut del nostre director de projecte loan CarIes Gil ho vam portar 

a terme . Consultant també al professor Tomas Aluja Benet, del departament E.I.08 de 

la U.P.C9 
, vam reduir encara més el nombre de variables ja que vam considerar oportú 

una reagrupació de variables. 

La gran part de les variables estaven en dades absolutes. Per poder comparar comarques 

: arribar abones conc1usions sobre l'estudi vam transformar les dades relativitzant-les. 

g:>er exemple no es pot comparar el nombre d'hotels del Barcelones amb el de la 

Garrotxa, ja que aquesta variable esta influenciada pel nombre d'habitants. Per aquest 

motiu aquesta variable es relativitza, és a dir, es representara el nombre d'hotels per 

,000 habitants. 

:\ continuació us mostrem el llistat de les variables finals indicant les agrupacions i els 

n ios fets. 

j ;:-~ 1-"ca i Ln vestigaci6 Operati va 
: :..." ::.. " ers itat Politecnica de Catalunya . 
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VARIABLES FÍSIQUES 


• 	 Densitat de població ( habitants / Krn2 
). 

• 	 Superficie i utilització del territorio Superficie forestal. Arbrada. 

• Superficie i utilització del territorio Superficie forestal. No arbrada. 

• Superficie i utilització del territorio Superficie forestaL Rius i Uacs. 

Ratio: % respecte el total de superficie i utilització del territorio 

V~LESDEMOGRMnQUES 

• 	 Distribució municipal de la població. Segons la dimensió del municipi de 

residencia. 

Zona rural (Municipis < 2.000 habitants). 

• 	 Distribució municipal de la població. Segons la dimensió del municipi de 

residencia. 

Zones intermitjes. (Municipis entre 2.000 i 10.000 habitants). 

• 	 Distribució municipal de la població. Segons la dimensió del municipi de 

residencia. 

Zones grans. (Municipis entre 10.001 i 50.000 habitants). 

• 	 Distribució municipal de la població. Segons la dimensió del municipi de 

residencia 

Árees metropolitanes. (Municipis >50.000 habitants). 

Ratio: Per cada comarca calculem el % respecte el total de municipis segons la 

dimensió del municipio 
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• Estructma de la població. Per grups d'edat. Joventut « 29 anys). 

• Estructma de la població. Per grups d'edat. Adults (Entre 30 i 64 anys). 

• Estructma de la població. Per grups d'edat. Vells (> 65 anys). 

Ratio: Per cada variable calculem el % respecta la població total. 

• Saldo migratori estimat. Taxa mitjana anual. 

Ratio: per 1.000 habitants. 

TREBALL 

• Estructma de la població. Població activa. Amus. 

• Estructma de la població. Població activa. Ocupats. 

Ratio: Tenim disponible tant la població activa com la no activa, com que 

resulten ser complementarles entre elles optem per incloure al nostre 

estudi només la població activa. 

La població activa es descomposa en aturada i ocupada, per la mateixa raó 


com són complementarles, sois introduIm el total de població ocupada. 


El que ens interessara saber és: 


El % d'actius respecte la població total i el % d'ocupats respecte al total d'actius. 


• Població ocupada. Per situació professionals. Altres 

• Població ocupada. Per situació professionals. Assalariats eventuals. 

• Població ocupada. Per situació professionals. Assalariats faos. 

• Població ocupada. Per situació professionals. Ajudes famiUars. 
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• 	 Població ocupada. Per situació professionals. Membres cooperatives. 

• 	 Població ocupada. Per situació professionals. Empresaris. 

Ratio: Cada variable respecte la població ocupada de cada comarca. 

• 	 Població ocupada. Per branques d'activitat. Agricultura. 

• 	 Població ocupada. Per branques d'activitat. Indústria. 

• 	 Població ocupada. Per branques d'activitat. Construcci6. 

• 	 Població ocupada. Per branques d'activitat. Sector terciario 

Per obtenir la variable indústria hem hagut d'agrupar: 

- Energia i aigua, 


- Estractiva i químiques. 


-Transformació de metalls 


- Altres indústries. 


Anatogament per obtenir la variable Sector terciari : 

- Transports i comunicacions. 

- Finances i assegurances 

- Administració pública i altres serveis 


- Educació, recerca i samtat. 


Ratio: Hem calculat el %d'ocupats a cada sector respecte el total d'ocupats. 
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• 	 Població activa. Per grups d~edat. Joves (Entre 16 i 29 anys). 

• 	 Població activa. Per grups d'edat. Adults (Entre 30 i 64 anys). 

• 	 Població activa. Per grups d'edat. VeJls. (> 65 anys) 

Ratio : Per cada variable calculem el % respecte el total de població a cada 

comarca. 

VAlUABLES SECTORS ECONONUCS 

SECTOR PRIMARI 

Per no tenir dades del any 1991 d'aquestes variables considerem oportú incloure les 

referides al'any 1989, ja que en un període de dos anys no hi han hagut canvis 

importants. 

• 	 Superficie agrícola utilitzada. Per régim de tinenya. Propietat. 

• 	 Superficie agrícola utilitzada. Per regim de tinenya. Arrendament. 

• 	 Superficie agrícola utilitzada. Per regim de tinenya. Pareeri•• 

• 	 Superficie agrícola utilitzada. Per regim de tinenya. Altres. 


Ratio: per cada variable calculem el % respecte la superficie total. 


• 	 Explotaeions agraries. 


Ratio: per 1.000 habitants. 


• 	 Maquinaria agrícola. Total 

Ratio: calculem el nombre de maquines respecte la superficie agrícola utilitzada 

total. 
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• 	 Conreus Henyosos. 

• 	 Conreus herbacis i guarets. 

Ratio: el % de cadascun d'aquests conreus respecte el total. 

• 	 Conreus. Seca. 

• 	 Conreus. Regadiu. 

Ratio: el % de cadascun d'aquests conreus respecte el total. 

• 	 Unitats ramaderes. 


Ratio: per 1.000 habitants. 


• 	 Pesca i captura. Import. 

Ratio: per 1.000 habitants. 

SECTOR SECUNDARI-INDUSTRIA 

De la variable Inversi6 Industrial el que ens interessa és el que s'ha invertít i els llocs de 

treball que s 'han creat. 

• 	 Inversi6 industrial registrada. Noves indústries i ampliacions. Invenions 


(milions de pts). 


Ratio: % d'inversions respecte la poblaci6 de cada comarca. 


75 




SECTOR SECUNDARI CONSTRUCCIÓ 


• 	 Edíficis destinats a habitatge familiar per any de construcció. 

Vells ( Fins a 1940). 

• 	 Edificis destinats a habitatge familiar per any de construcció. 

Mitjans ( Entre 1941 i 1970). 

• 	 Edificis destinats a habitatge familiar per any de construcció. 

Moderos ( Superior a 1970). 

Ratio: % respecte cada grupo 

• 	 Habitatges acabats. 


Ratio: % respecte el total d'habitatges. 


SECTOR TERCIARI-COMERC 

• 	 Fires. Nombre de tIreS. 


Ratio: Nombre de tires per cada 1.000 habitants 


• 	 Impost sobre la activitat economica. Majoristes. 

• 	 Impost sobre la activitat economica. DetaUistes. 


Ratio: per 1.000 habitants. 


SECTOR TERCIARI-BANCA 

• 	 Sistema bancario Banes ¡canes. 


Ratio: Oficines per 1.000 habitants. 
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SECfOR TERCIARI-TURISME 1 HOSTELERIA 

• 	 Establiments hotelers. Places. 

Per obtenir la variable indústria hem hagut d'agrupar: 

- Hotels 

- Hotels-Residencia, 

- Motels, 

- Hostals 

- Hostals- Residencia 

- Pensions 

- Fondes-Cases d'hostes 

-Albergs 

- Cases de Pages 

- Paradors Nacionals. 

• 	 Campings. Places. 

• 	 Restaurants i eafeteries. 

Ratio: Per cada comarca calculem el nombre de places per 1.000 habitants. 

• 	 Estacions d'esquí. Pistes. 

• 	 Ports esportius. Nombre d'amarratges. 

Ratio: per cada comarca calculem cada variable per cada 1.000 habitants. 

• 	 Pares aquaties. 

Ratio: Visitants any per 1.000 habitants 
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• Camps de golf 

Ratio: per 10.000 habitants. 

SECTOR TERCIARI-OCII CULTURA 

• 	 InstaHacions d'ocio 


Per obtenir la variable indústria hem hagut d'agrupar: 


- Biblioteques 

-Museus 

- Cines 

• 	 Dens culturals d'interes nacional. (Declarats + No declarats) 

• 	 Cens d'instaHacions esportives. Espais esportius. 


Ratio: Calculem aquestes variables per 1.000 habitants. 


MEDI AMBIENT 

• 	 Estat de les aigües litorals. Classificació de les platges segons qualitat 

microbiologica de I'aigoa. Classificació A. 

Ratio: Calculem el % per cada Classificació respecte el nombre total de platges. 
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• 	 Estimació deIs residus municipals generats. Residus generats. 

• 	 Residus industrial s declarats. Residus. 

Ratio: Calculem cadascuna d'aquestes variables per 1.000 habitants. 

SANITAT 

• 	 Farmacies. Oficines de farmacia. 

Ratio: per 1.000 habitants. 

• 	 Professionals d'atenció primaria: 

Per obtenir la variable indústria hem hagut d'agrupar: 

- Treballadors familiars 


- Educadors especialitzats 


-Assistents socials. 


• 	 Atenció a la inBncia i adolescencia. Places. 

• 	 Atenció a la gent gran. Llan residencies. Places. 

Ratio: la calculem per 10.000 habitants. 

• 	 Equipament extrahospitalari. Centres 

Ratio: la calculem per 1.000 habitants. 
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• 	 Equipament hospitalario 

Ratio: Totalllits per 1.000 habitants. 

EDUCACI6 

En el cam.p de l'educació eliminem les variables corresponents a l'ensenyament 

obligatori, ja que el considerem no rellevant per l'estudi, per tenir molta correlació amb 

l'ensenyament secundario 

• 	 Ensenyament secundario Alumnes BUP/COU 

• 	 Ensenyament secundario Alumnes FP ( inelou FPl i FP2 ). 

Ratio: calculem cada variable % d'alumnes respecte l'edat que toca (15-29 anys). 

• 	 Edueaeió adults. Alumnes. 


Ratio: per 1.000 habitants10
• 


• 	 Estructura de la població. Segons nivell d'instrucció. 


Estudis Basies. 


Aquesta variable esta formada per gent d'aquestes característiques : 


- No sap llegir ni escriure 

- Sense estudis 

- Estudis primaris. 

• Pasooes estan en edat de rebre aquest tipus d'ensenyan~ 30-64 anys. 
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• 	 Estructura de la població. Segons nivell d'instrucció. 

Estudis mitjans. 

Aquesta variable esta fonnada per gent d'aquestes característiques : 

- Batxillerat elemental, Graduat escolar, i E.G.B 

- FPl i FP2 

- Batxillerat superior. B.U.P 

- Altres titulacions de grau mitjA. 

• 	 Estructura de la població. Segons nivell d'instrucció. 

Estudis Superiors. 

Aquesta variable esta fonnada per gent d'aquestes característiques : 

- Arquitecte i enginyer tecnic i diplomat en Escoles 

tecniques Superiors 

- Diplomat escoles universitAries i diplomat facultats i 

col'legis universitaris 

- Arquitecte i Enginyer Superior 

- Llicenciat Universitari 

- Estudis Superiors no universitaris 

- Doctorat 

- Estudis de Postgraus o especialització. 

Ratio: % respecte la població total (suma de l' anterior). 
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COMUNICACIONS 


• 	 Xarxa viaria de la Generalitat. Per tipus de via. 


Ratio: per 1.000 Km2 


• 	 Inversions fetes a la :una viaria de la Generalitat. 

• 	 Ús de transporto Persones que es desplacen per treball i estudi per 1.000 

habitants. 

Ratio: per 1.000 Km2 

• 	 Servei telefonic. Linies telefOniques en servei per 100 habitants.. 

• 	 Pare automobils. 

Ratio: Vehicles per 1.000 hab. 

• Generalitat de Catalunya. Inversions reals • 


. Ratio: per 1.000 habitants. 


• 	 Linies eomareals. 

VARIABLES EXPUCATIVES O RESPOSTA 

• 	 P.I.B per eapita. Pessetes constants. 

• 	 Renda Bruta Familiar Disponible. Per capita 

• 	 Nivell de benestar social. 
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' . , ,,' , ; 

8.IN~RODUCCIÓ IF;MMAGATZA:MENT 

DELESDADES 


Un cop localitzades i seleccionades les variables que inc10urem al nostre estudi, es va 

fer una visita al I.E.C ( Institut d'Estadística de Catalunya ) per comprovar si les dades 

necessanes estaven disponibles en suport infonnatic i al mateix temps consultar sobre 

algunes taules de dades que no trobavem als anuaris. 

Pero la visita no va ser gens positiva ja que ens van explicar que totes aquestes dades no 

les tenien en suport infonnatic. 

Degut a aquest contratemps hauríem trigat molt de temps a introduir les dades 

manualment. 

Pero gracies a dos projectes realitzats anterionnent per dos alumnes de la llicenciatura 

d ' infonnatica de la U.P.C, la feina d'introducció de les dades es va simplificar. El nostre 

treball va consistir en la introducció de les taules estadístiques de l' Anuari Estadístic de 

Catalunya mitjan~ant un escaner i la seva posterior enmagatzació en suport infonnatic. 

Aquests dos projectes són : 

1.- Gestor d'una Base de Dades Comarcal amb la introducció de dades automatitzada 

:-ea1itzar per Albert Obiols Vives i dirigit per Xavier LIinas Audet )) . La introducció de 

;es dades es va fer a través d'un escaner. Es van fer servir per la introducció de les 

'ariables els anuaris estadístics de Catalunya. 

11 Professor del Departament d'Organització d'Empresses de la Facultad d'!nfonnatica de la U.P.e. 
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2.- Estudi de la Implantació d'una Base de dades d'Economia Regional, realjtzat per 

Xavier Canals Asin i dirigit per Joan CarIes Gil Martín. A partir de les dades obtingudes 

amb l'aplicació anterior es passa a aquesta base de dades, on es permetra fer consultes 

de les variables que ens interessin i guardar-les en un format Ascn on posteriorment 

podran ser utilitzades en altres programes. 
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. . . . , 

9. EINESUTILITZADES 

Q, Paradox 5.0 per a Windows 3.11. Base de dades on s'ernmagatzema informació 


introduYda mitjanyant un escaner. 


~ Base de dades programada en interbase que utilitzem per fer consultes de les 


variables introduYdes. Permet guardar les dades en diferents formats: text, full de calcul 


(Excel), ASCII, ... 


~ Excel 7.0 per a Windows 95, full de caIeul utilitzat per afer "els grilles deseriptius". 


També ens ha servit per re1ativitzar algunes variables. 


Q Minitab 10 per a Windows. Utilitzat per el traetament transformaeió de les 


variables, al igual que per l' analisi exploratori de les dades. 


Ha estat el programa principal per trobar el millor model econometrie que explica la 


variable Renda. 


Q SP AD 3.01 Beta per a Windows. Paquet professional estadístie destinat a les 


aplicaeions professionals de les eines de l' estadística multivariant. Programa utilitzat per 


fer el traetament estadístie 12 . 


Q Photoshop 3.05. Paquet professional destinat al traetament digital de fotografies. 


Utilitzat pel disseny deIs diferents mapes eomarcals de Catalunya. 


:; Netscape Navigator. Versio 3.01. Programa dedicat a navegar per intemet i trobar 


informaeió . 


:: Amilisi en Components Principals, particions, classificacions .. . 
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. , 

lO. TECNlCAUTILIZADA 

T enint en compte les dades disponibles, per fer l' Estudi Economic de les Comarques de 

Catalunya hem decidit fer un analisi estatic de l'any 1991, ja que per ser l'any en que es 

va fer el cens és del que disposem més variables. Els resultats que obtindrem seran 

principalment tipologies estatiques. 

19ualment trobarem el millor model econometric que expliqui el nivell de 

desenvolupament comarcal13 
• 

Per tal de fer aquest analisis estatic de l' any 1991, utilitzarem el paquet estadístic 

SPAD_N, per estar destinat a les aplicacions professiomi.ls de les eines de l'estadística 

rnultivariant. Esta orientat a l'analisi estadístic de grans matrius. Com que la nostra 

rnatriu és del tipus "variables individus", on els nostres individus seran les 41 

comarques i les variables les hem presentat previament, el més apropiat és fer un Analisi 

en Components Principals, ja que gaudeix de grans garanties a judici de molts científics 

i ofereix suficients mecanismes per efectuar complexes investigacions en el camp de la 

geografia regional, al pennetre operar amb nombroses i diferents variables que poden 

caracteritzar un determinat espai. 

L'objectiu d'aquesta tecnica és determinar a partir de les interrelacions d'un important 

nombre de variables, el menor nombre possible de factors on la seva associació amb les 

variables original s les faci significatives de totes les interrelacions derivades. Es tracta 

.de reduir l'elevat nombre de dades intentant trobar variables hipotetiques que siguin 

sumes ponderades de les variables observades a les que podem substituir. 

:: Encara no sabem quina o quines de les variables independents ( P.LB, Renda per Capita, Benestar 
Social ) podrem fer servir per determinar el nostre model econometric. 
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El principal objectiu d'aquest técnica no és altre que reduir la matriu inicial de.dades a 

una més petita que faciliti l'estudi i que la perdua d'informació sigui mínima. 

Aquesta técnica pretén trobar tipologies a partir de la dispersió de les combinacions de 


totes les variables introduides ( fisiques, demognlliques, sectorials ... ) 


Resultaran uns factors que explicaran les similituds deIs individus de la població, és a 


00, de les comarques. 


Principalment els procediments de SP AD _N que utilitzarem són: 

SELEC.14 
: Aquest procediment permet designar les variables 1, 

eventualment els individus a retindre. l'elecció de variables 

s'efectua de forma simple anunciant els números de les 

variables a retindre i el tipus d'aquestes variables ( " Actives" o 

" IHustratives " per exemple). S'escolleixen a més les variables que 

seran utilitzades per poder fer els caIculs que s 'hagin de portar a 

terme. 

COPRI. 15 
: Aquest procediment efectua l'Analisi en Components Principals d'un 

conjunt de variables contínues. Pot ser un anaIisis normalitzat (anaIisis 

de matrius de correlacions entre variables) o bé un analisi no 

normalitzat ( analisi de la matriu de covariancies). Les variables que 

utilitzem per calcular els plans factorials s'anomenen variables actives i 

les ilustratives són aquelles que no han participat a la creació deIs plans 

pero que aporten informació suplementaria. 

M Selecció 
H Components Principals 
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DEF AC.16 	
: El procediment DEF AC permeteix caracteritzar estadísticID:Ilent els 

eixos obtinguts en un anAlisis factorial utilitzant el conjunt de 

informacions disponibles : els individus, les variables continues, les 

modalitats de les variables nominals i eventualment les freqüeDcies. 

EIs elements més caracteristics es seleccionen automaticament i 

s'ordenen per facilitar la seva lectura. D'aquesta manera podem 

descriure un factor rapida i c1arament a partir deis seus elements més 

significatius. 

RECIP.17 
: Classificació Jerarquica Ascendent. Aquest procediment construeix un 

arbre d'agregació jerarquica ( o dendograma ) deis individus 

caracteritzats per les seves coordenades factorials, utilitzant el criteri 

d'agregació de Ward. L'arbre obtingut a de ser tallat per l'usuari per tal 

de crear una o varies classes. 

PARTI:8 
: Partició per tall de l'arbre d'agregació. Aquest procediment permet 

efectuar el tall d'un arbre per obtenir una partició d'un cert nombre de 

classes. 

Per trobar el millor model econometric hem utilitzat el paquet estadístic Minitab 10 per 

Windows. 

El nostre objectiu sera construir un model per representar la dependencia lineal d'una 

variable resposta19 ,respecte d'altres variables regressores. 

El model el trobarem utilitzant metodes estadístics de regressió. 

Per trobar la millor regressió el Minitab ens ofereix dues vies: 

16 Descripció de Eixos Factorials 
17 Classificació Jerarquica Directa. 
• Coustrucció de Particions. 

.. P .I.B., Renda per Capita o Benestar Social. 
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• La comanda BREG que dona un llistat de les millors regressions. PQssibles. 

Aquesta comanda de Minitab ofereix a partir d'un nombre de variables 

determinat, totes les combinacions possibles entre elles, amb els seus 

coeficients20 
• 

• La comanda STEP que fa una regressió pas a paso Aquesta regressió i les 

seves diferents variants tenen sempre com objectiu seleccionar d'una llarga 

llista de candidates a variables regressores, aquelles que agafades 

conjuntament explican millor el comportament de la variable depenent o 

resposta. És una estrategia per construir un model sense haver de passar per 

tots els models possibles. 

:lID La Variancia Residual, Coeficient de Determinació Ajustat i la Cp de Mallows. 
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1l.1.ANÁLISI PRELIMINAR ESI'ADÍSTiC -.1 _ 


Fent un estudi inieia¡2l amb les 82 yariables ja esmentades anteriorment i veient els 

diferents grmes faetorials, ens trobem amb la impossibilitat d'arribar a eonc1usions 

fIables degut el gran nombre de variables existents. 

0.5 

.(J.5 

1.1.0 L ___-'-_.:::::::=::i:::::=:::::::.._-'-_.:..F::e.cte=u':..:..d
·10 -0.5 0.5 1.0 

Representació del eix factorial 1 vs eix factorial 2 

1.0 c--:-~'----=:::::===:::::---r----""'l1.0 p-----,,---:::::===:::--~---""1 Fecleur 3 Fadou, 3 

Facteur 1 
·1. 0 L __~-:--=~=:==:::""_--::;-_--=-_:-: 

.1.0 ~5 05 1.0 

Representació del eix factorial 1 vs eix factorial 3 Representació del eix factorial 2 vs eix factorial 3 

Fig ura 1 

Analisi Multivariant 
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Observem amb la seva etiqueta les variables iHustratives, cada fletxa representa 

cadascuna de les 82 variables actives. A primera vista i grmcament és molt dificil trobar 

relacions entre les diferents variables. No podem apreciar cap tendencia clara, doncs 

!otes les fletxes es distribueixen de manera uniforme en els quatre quadrants. 

Nogensmenys, extraurem unes petites conclusions tretes de la descripció22 deIs eixos: 

El primer eix factorial 23 diferencia la zona rural de la zona urbana. En la zona rural 

destaquen les variables zona rural, edificis vell, població vella, ocupació agriuia i a la 

zona urbana les variables metropolita, edificis modems, població jove, estudis mitjans i 

joves actius. 

El segon .eix separarla el· sector terciari del primari, en el sector terciari destaquen les 

variables 'restaurants', 'places hoteleres', 'detallistes', 'places de c~.!ng', 'pistes 

d'esquí', 'ocupats terciari', igualment en el sector primari destaquen les variables 

'llenyós', 'explotacions agrArles', 'estudis basics' i 'ocupats a l'agricultura'. 

En el tercer eix factorial amb aquest nombre tant elevat de variables, no trobem cap 

tipología destacable. 

Després de veure la A.C.P i els resultats és convenient reduir el nombre de variables per 

arribar a conclusions més cIares i rellevants. 

JZ Veure Annex de l'AmUisi Estadistic amb 82 variables. Pago 7. 

D L'Eix Factorial esta representat als grafics per la paraula ti. Facteur", degut a la versió francesa del 


5..PA.D. 
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11.2.ClUTiERlS DE RE1>UCCIÓ DE VARIABLES 
,,' 

. ..... . . 	 " i 

AJeshores s'ha decidit mitjanyant criteris estadístics i aprofitant estudis anteriors, reduir 

el número de variables a 38 : 

~ 	 Un deIs metodes pensats per reduir la matriu de les dades és mitjanyant la 

matriu de distancies24 
, que la calculem a partir de la matriu de 

correlacions. Un cop tenim la matriu de distancies fem una c1assificació 

jenirquica per agrupar variables, i de cada c1asse escollim les que estan 

més a prop del centre de gravetat com a significatives de cada grupo 

D'aquesta manera podem reduir el nombre de variables i tomar a fer un 

analisis de correspondencies amb les noves variables agafades. 

~ 	 L'altre meto de proposat és fer una A.C.P per cada grup de variables: 

fisiques, demografiques, treball, sector primari, sector secundari 

(indústria), sector secundari ( construcció ), sector terciari ( comery, 

banca, turisme i hostaleria, oci i cultura), medi ambient, sanitat, educació, 

i comunicacions. 

=-. objectiu d'aquest metode per reduir la dimensionalitat de la matriu25 és trobar quines 

són les variables més representatives de cada grup, per definir quines seran les nostres 

\'ariables final s d'estudir. El que es pretén es disminuir al maxim el nombre de variables 

dins de cada sector. 

El cnteri per eliminar les variables pertinents no és aleatori, s'escolliran les variables un 

- :- estudiada la descripció deIs eixos ( principalment el primer i el segon eix ), les 

J ,),denades de les variables sobre els eixos i els gratics factorials. 

: ' j : = 2( J - (corr(ij)) 
:: ~.;o ore de variables . 
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Igualment s'inclouran algunes variables, que encara que no siguin prou signiticatives, 

serveixen per complementar la informació d'altres variables. 

Entre aquestes dues propostes ens decantem per la segona perque a més de donar millors 

resultats, aconseguirem introduir en l'estudi variables representatives de tots els grups. 

A continuació es presenten els resultats d'aquest mini-estudi per tots els grups 

estudiats26 
• 

A partir d'ara el nom generic de les variables sera el que es troba al costat del signe +, i 

entre parentesis trobarem la seva etiqueta en SPAD : 

Variables Fisiques27 

0.5 

o 

-O.s 

.......... 
! 

·1.0 b.:----~-=:::::::::~::::::=-_:":::------::'! 
·1.0 .0.5 o 0.5 1.0 

Fedllurl 

Represc:ataci6 del eix raetoriall YS eh raetorial 2 

Fent 1 'A.C.P. per les variables fisiques i observant la descripció deis eÍXos (veure figura 

2) veiem que aquestes tres variables són les millors representades en el primer eix. 

lió Variables Fisiques, DemogrMiques, Treball, Sector Priman, Sector Secundari-lndiLstria, Secundari

CaDstrucció, Tercian-Comerc, Tercian-Banca, Tercian-Turisme i Hostaleria, Tercian Oci ¡Cultura, Medi 

AIDbient.. Sanitat, Educació, Comunicacions. 

Z7Veure Annex. Pag 71. 
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·1.0 "-__--''---=:::::=====-_-'-___...J 
u ~ o ~ U 

FOdB\Irl 

• 	 Densitat de poblaci6 ( habitants I Km2 ). (DENSITAT) 

• 	 Superficie i utilitzaci6 del territorio Superficie forestal. Arbrada. (SUP ARB) 

• 	 Superficie i utilitzaci6 del territorio Superficie forestal. No arbrada. 

(SUPNOARB) 

IESClUPTION DU FACTEllR 1 
_ LES VAAIABLES CONTIlIUES ACTIVES 
.---------------------------------------------------------------------------.... --------------------------------------+I COOI\D. I POlOS I LlBELLE DE LA VAAIASLE 	 I MOYENNE 1ECl\P.T-TYPE 1NUMERO 11-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
, 	 -0.65 I 41.00 1000'IB'1' I 550.77 1 2471.73 1 1¡-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 

¡ 	 ZONE CENTRALE¡------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1I 

0.70 I 41.00 1 l\URfOMB 	 I 17.62 I 10.711 1 3 I 
o .... I 41.00 1 SUPAM 	 I 40.87 1 16.63 I 4 I+--_.-_---------------------------------------------------------_.... _---------------------------------------------------+ 

lIESCIUPTION DU FACTEUR 2 
_ 	 LES VAAIABLES CONTIlIUES ACTIVES+------------------------------------------------------------------------------------------------_.... _-----------------+ 
¡ COOI\D. I POlOS I LlBELLE DE LA VARIABLE 	 I MOYEHNE I ECl\P.T-TYPE I NUMERO 

.: -0.81 I 41.00 I RIUSLLAC I 0.76 I 0.66 I 1 
1 -0.02 1 41.00 I 5UPAlIB 1 40.81 I 16.63 I 2 1
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
I 	 ZONE CENTRALE 

:- 0.44 I 41.00 I SUPNOIUU! I 17.62 I 10.79 I 3 I 
I 0.44 I 41.00 1 OENSITAT 550.77 I 2471.73 I 4 1-- I 
+----------...---------------------------------------------_.... _-----------------------------...---------------------------+ 
Figura 1 

Variables Demografiques 28 

FOCIBur2 
1.0 p-----.--:=:::::::;=:::::=:--..------c¡ 

-o _!._~~ 
.  ~ 

¡\
1\-' 
! 	 \ 
¡ \ 
1 \ 
¡ \ 

Representacit'i del eiJ: rattorial 1 VI eiJ: rattoriall 

·Veme Annex. Pag 81. 
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Dins d'aquest sector destaquen en el primer eix la Zona Rural, la Població Vella i la 

Població Jove. 

En el segon eix agafarem la variable Zona Metropolitana, per ser la més significativa. 

Per complementar la informació de la població i també per estudis anteriors agafarem 

igualment la Població Adulta. 

• 	 Distribució municipal de la població. Segons la dimensió del municipi de 

residencia. Zona rural. ( RURAL ) 

• 	 Distribució municipal de la població. Segons la dimensió del municipi de 

• 	 residencia. Árees metropolitanes. ( METROPOLIT A ) 

• 	 Estructura de la.població. Per grups d'edat. Joventut. ( JOVE ) 

• 	 Estructura de la població. Per grups d'edat. Adults. (ADULT) 

• 	 Estructura de la població. Per grups d'edat. Vells. (VELL) 

ra:sauPTIOll DU FACTEUR . 1 
__ loES Vl\RIABLES CONTlNUES ACTIVES 

I 0XIItJ). I POlDS 1 LIBELLE DE LA Vl\RIABLE 	 1 IIOYENNE 1ECART-T'iPE 1NUllERO 1í-----------------------------------------------------------------------------------------....-...----------------------1 
1 -o." I 41.00 1VELL ) 17.4.1 1 '.06) 1 1 
j -0.112 I 41.00 1IWRAL ) 27.32 1 21.43 l· 2 1 
¡ -0.51 41.00 1 INTERMIG I 32.29 1 19.66 1 3 11
1-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
I ZONE CENTRALE 	 1
1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
I 0.5' I 41.00 1 l!ETROPOLITA I 13.76 1 26.53 1 6 I 
I 0.71 1 41.00 1 TAXl\HlTJ 1 2.79 1 6.84 1 7 I 
I 0 ••3 1 41.00 ) J(fVI I n.6!! .) '.02 . I 8 I 
...-------------------------------------...---------...---...----------------------------------------------------...----...------+ 
II!:SCRIPTlOll 00 FACTEUR 2 
_ loES Vl\RIABLES CONTINUES ACTIVES 
----------------------------------------...----"':'---...----------...---------------------------..._..._-----------------------+I CIXIID. I POlDS 1 LIBELLE DE LA Vl\RIABLE t I!OYENNE 1ECART-T'!PE t NUllERO I
1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1 -0.81 I 41.00 1 tIE'l'ROPOLlTA 1 13.7' I 2'.53 1 1 t 
I -0.20 I 41.00 I ADULT I 42.91 1 0.97 I 2 I 
1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
I 	 ZONE CENTRALE1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1I 

~-------_ .. _-------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
I 0.13 t 41.00 , INTERMlG 1 32.29 I 19.66 t 6 1 
I 0.40 t 41.00 I TAXl\HITJ I 2.79 I 6.84 1 7 I 
I 0.61 I 41.00 I GI\AND 1 26.63 1 25.24 1 8 1 

f'ipn3 
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FacleUr2 
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0.5 

·1.0 b..-__-'----==::i:::::::::::::::...--'-__-d 
·1.0 .0.5 0.5 1.0 

Flldeurl 

. Representad6 del dI factorial! VI eh factorial 2 

Aquestes quatre primeres variables han estat escollides per criteris economics, així 

tindrem representats tots els sectors economics dins de la població ocupada. 

• Població ocupada. Per branques d'activitat. Agricultura. (OCUP_AGRl) 

• Població ocupada. Per branques d'activitat. Indústria. ( OCUP _IND ) 

• Població ocupada. Per branques d'activitat. Construcció. ( OCUP _ CONSTR ) 

• Població ocupada. Per branques d'activitat. Sector terciario (OCUP _ TERC ) 

Els loves Actius és la millor variable representada en el primer eix negatiu i els Adults 

Actius en el segon eix positiu. Encara que la variable 'Empresaris' es troba millor 

representada, considerem que ja es troba melosa dins deIs quatre sectors economics. 

• Població activa. Per grups d'edat. loves. (lOVES_ACTIUS ) 

• Població activa. Per grups d'edat. Adults. (ADULT_ACTIUS) 

• Veure Annex. Pag 91. 
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DBSClUP1'J:ON DBS AXBS FACTOlUBLS 

IlESOlIPTION DU FACTEUR 1 
PAR LES VARIABLES CONTINUES ACTIVES ---------------------------------------------------------------...-------------------------------------------------_.-._-+I COORJ). I POIDS 1 LIBELLE DE LA VARIABLE 1 MOYENNE 1ECART-TYPE 1NUMEI\O 11--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
I -0.83 I 41.00 I JCMI8 J\C'l'IVS I 13.11 I 1.58 I 1 I 
I -0.83 1 41.00 I ASAL FIXOS 1 49.38 I 8.64 I 2 ¡
1 -0.93 1 41.00 1ACTIÜS 1 41.95 1 2.39 1 3 1 
I -0.64 I 41.00 I OCUP IND I 32.34 I 11.00 1 4 1 
I -0.45 I 41.00 I ADULT ACTIUS 1 27.93 1 1.64 1 S 1 
I -0.40 I 41.00 I ALTRES I 0.91 I 0.33 1 6 1
1 -0.40 1 41.00 1ASAL EVENTUALS ¡ 19.36 1 5.56 1 7 1
1--------------------------=------------------------------------------------------------------------------------------1 
I ZONE CENTRALE 1
1---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 


I 0.31 I 41.00 I OCUP CONSTR l' 10.93 I 3.24 I 9 I 
0.53 I 41.00 I COOPERATlVES I 0.95 I 0.59 I 10 ¡ 
0.59 
0.68 

1
1 

41.00 
41.00 

I VELL ACTIUS
1OCUPATS 

1
1 

0.41 
99.54 

I 
I 

0.16 
3.52 1

I 11 
12 

I
1 

0.81 1 41.00 I AJUD FlIKILIAIl. 1 1.79 1 0.96 I 13 I 
0.92 
0.95 

1
1 

41.00 
41.00 

I OCUP-AGRI
1EMPI!ESAIl.IS 

I
1 

12.79 
27.61 

1
1 

10.04 
8.e8 

1
1 

14 
15 

1 
I 

lIESCIUPTION DU FACTEUR 2 
PlUI LES VAAIABLES CONTlNUES ACTIVES 

I COORJ). poros LlBELLE DE LA VAAIABLE MOYENNE EClUlT-TYPE NUMERO 

-0.65 41.00 MAL EVENTUALS 19.36 5.56 
-0.34 41.00 OCUP-IND 32.34 11.00 
-0.29 41.00 COOPERATlVES 0.95 0.59 

i -0.18 41.00 OCUP_AGRI 12.78 10.04 
I -0.13 I 41.00 I JOVES ACTIUS I 13.61 1 1.58 1 5 I
1---------------------------=-----------------------------------------------------------------------------------------11 ZONE CENTRALE I 

1----------------------------------------------------------------------------------------------~---,,---~-'"--"'''-..:.-----1 
1 0.35 I 41.00 I ASAL P'IXOS 1 49.38 I 8.64 I 9 I 
1 0.42 I 41.00 1 ACTIÜS I 41.85 I 2.38 I 10 I 
1 0.44 I 41.00 I ALTRES I 0.91 I 0.33 I 11' 
1 0.47 I 41.00 IOCUPATS I 89.54 I 3.52 I 12 I 
I 0.51 I 41.00 I OCUP !ERe I 44.05 I 9.32 I 13 I 
I 0.67' 41.00 I VELL-ACTIUS I 0.41 I 0.16 I 14 1 
I 0.17 I 41.00 I JlDUlii_ACTIUS I 27.113 I 1.14 I 1.5 I 

+-------------------------------------------------------------------------------~-------------------------------------+ 

Figura 4 

JI'ARIABLES SECTORS ECONOMICS 

Sector Primari30 

Ftldeur2 
1.6 p-----,.--:::;::::::::;:::::::::::=--t---~, 
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:
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.1.0. -0.5 o 0.5 1.0. 

Ftldeurl 

Representaei6 del eix ractorial 1 vs eix ractorial 2 

• Veure Annex. Pag 103. 
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Les dues variables més significafives positiva i negativament en el primer eix son: 

• 	 Conreus. Seca. ( SECA) 

• 	 Conreus. Regadiu. ( REGADlU ) 

La. S.A.U. en Propietat i la S.A.U. en Arrendament s6n les més significatives positiva i 

negativament en el segon eix. El nom concret d'aquestes variables és : 

• 	 Superficie agrícola utilitzada. Per regim de tinen~a. Propietat. ( SAUPROP) 

• 	 Superficie agrícola utilitzada. Per regim de tinen~a Arrendament. 


(SAUARREN) 


IlESC1UPTION DU FACTEUR 1 
PAR LES VARIABLES CONT llIUES ACTIVES 
.------------------------------------------------------------------------------...-----------------...----... ---------------+I COOIID. I POlOS I LlBELLE DE LA VARIABLE 	 1 MOYENNE 1ECART-TYPE 1NUMERO I
1---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 -0.82 1 41.00 I llECA I 78.02 I 22.87 I 1 I 
1 -0.52 I 41.00 I HERVACIS GUARETS I 67.53 I 34.66 I 2 I 
I -0.29 I 41.00 I UNIT.MMADERES I 1238.91 I 1284.49 I 3 1 
! -0.25 1 41.00 I SAUPARCE 1 1 I I11.10 10.55 4 
I -0.08 I 41.00 I SAUPROP I 69.03 1 15.84 I 5 1 
! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
; 	 ZONE CENTRALE 1 
, ------------ - ---------- -- - ------ - ----------------------------------------------------------------------------------- - 1 

e.52 I 41.00 I LLENYOS I 32.47 I 34.66 1 e I 
~.70 I 41.001,MAQUINARIAAGRICOLA , 13.79 I 10.66 1 9 I 
0.70 	1 41.00 I SAUALTRE I 1.78 1 1.83 I 10 I 
0.79 	I 41.00 I EXPLO.AGRA I 3.44 , 2.41 I 11 I
0.82 	 1 41.00 I lU:GNlIU 1 21.118 1 22.87 1 12 I 

DESOtIPTION ro FACTEUR 2 
_ LES VARIABLES CONTIIlUES ACTIVES 
+-----------------------------------------------------------------------------.. --------------------------------------+ 
• :::ooRD. I POlOS 1 LIBELLE DE LA VARIABLE 	 1 MOYENllE I ECART-TYPE I NUNERO 1,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
, 	 -0.77 I 41.00 I IIAUPPOP I U.03 I 15.84 I 1 I 
I -0.75 I 41.00 I LLENYOS 1 32.47 I 34.66 I 2 I 
1 -0.44' 41.00 I EXPLO.AGRA 1 3.44 I 2.41 I 3 I 
I -0.28 I 41.00 I SECA I 78.02 I 22.87, I 4 1 
j -0.21 I 41.00 I UNIT.RAMADERES I 1238.!I1· 1 1284.49 I 51-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1I 

I 	 ZONE CEIITRALE I 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 

0.09 	I 41.00 1 SAUALTlU:' I 1. 78 1 1.83' 8 1 
0.28 I 41.00 I REGI\IlIU I 21.98 I 22.87 I 9 I 
0.4S I 41.00 I MAQUINARIA AGRICOLA 1 13.79 I 10.66 1 10 1 
0.75 , 41.00 I HERVACIS GUARETS 1 67.53 I 34.66 I 11 I 
0.'1 I 41.00 I ~- I 18.011 1 15.40 1 12 1 

VlpraS 
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Sector Secundari - Indústria 

Aquesta variable l'escollim per ser la més significativa de les dues que hi han, a part 

l'altra variable esta creada a partir d'aquesta. 

• 	 Inversió industrial registrada. Noves indústries i ampliacions. Inversions en 

milions de pts. ( INVERSIO ) 

Sector Secundari_ Construeeió 31 

Fac:taur2 
1.0 p----.---:::::::::::=J=:::::~---,.--__q 

·1.0 b.:----~---.::::::::======-_:'_~----d 
·1.0 o 0.5 to 

FlldeUrl 

Representaci6 del eix factoriall VI eix factorial 2 

De les quatre variables existents dins d'aquest sector els Edificis Vells, els Edificis. 

Moderns i Mitjans són les variables millor representades en el primer eix, la primera 

negativament i les altres dues de forma positiva. 

• 	 Edificis destinats a habitatge familiar per any de construcció. Vells. 


( EDIF_VELL). 


• 	 Edificis destinats a habitatge familiar per any de construcció. Mitjans. 

( EDIF_MlTJ ). 

llVeure Annex. Pag ] 15. 
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• Edificis destinats a habitatge familiar per any de construcció. Modems. 

( EDIF _MODERNS ). 

DBSClUP'l'rON DES 1IXZS FACTORrELS 

llESCIUPTION DU FACTEUR 1 
PM LES VARIABLES CONTINUES ACTIVES -----------------------------_... _-------------------------------------------------------------------------------------+ 
, a:lOIRJ). I POIDS I LIBELLE DE LA VARIABLE I MOYENliE I ECART-TYPE 1!lUl!ERO,----------------------------------------------------------------------------------.-------------------------------1I 
, -o." I 41.00 I EDIF Vli:LL I 211.12 I 12.112 I 1 1 
,------------------~------=---------------------------------------------------------------------------"--------------1 

ZONE CENTRALE 1,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
0.71 1 41.00 I EDIF MI'1'J I 30.U I 7.00 I '" 
0.85 I 41.00 I EDIF- MCIOI:IIIIS I 41.'9 I 9.11 I 4 1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

IESClUPTION DO FACTEUR 2 
PM LES VARIABLES CONTlNUES AC'l'IVES
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
l t:CXlIUl. 1 POIDS 1 LIBELLE DE LA VARIABLE 1 MOYENNE I ECART-Tl"PE 1NUMERO 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 

, -0.53 I 41.00 I EDIF KITJ I 30.19 1 7.00 1 1 1
1--------------------------=-------------------------------------------.--------------.---.----.----------------------1 
1 ZONE CENTRALE 1
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1I 0.24 1 41.00 1EDIF MODERNS I 41.69 I 9.11 I 3 1 
I 0.84 1 41.00 1HABIT:"ACABATS 1 3.19 1 4.78 1 41----------------------------------------'---------------------------------------------------------------------------11 

Figura 6 

Sector Terciari-Comer~32 

Fllállur2 
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FlICIauIl 

Representad6 deleix ractorial1 vs dx ractoriall 

Dins d'aquest sector, independentment de la seva representació 1 per motius de 

n:Devancia economica, seleccionem aquestes dues variables. 

• Impost sobre la activitat economica. Majoristes. ( MAJORISTES ) 

JI Vcue Annex. Pag 123. 
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--

• Impost sobre la activitat económica. Detallistes. ( DETALLISTES ). . 

Sector Terciari-Banca 

'Les oficines bancmes' és l' única variable que tenim per representar aquest sector. 

• Sistema bancario Bancs i caixes. ( OFICIN_BANCARIES ) 

Sector Terciari-Turisme i Hosteleria33 

Fedaur2 
T.O ,,---.....-_==::¡::::::::::::--.-----, 

~\ 
-- ....,..- ··H 

T 
-.. 
1I 

oto ~--~--===::::::::.--:':----:-d 
·1.0 45 115 1.0 

Faaeurl 

Representaeió del en faetorilll vs ei:r. factorill 2 

Tenint en compte que els Restaurants, les Places de Camping i les Places Hoteleres 

estan gairebé igual representades, hem preferít agafar la variable Places Hoteleres com 

la més important del primer eix. La variable Amarratge és la que millor representa el 

segoneix. 

• Establiments hotelers. Places. (PLAC_HOTELERES) 

• Ports esportius. Nombre d'amarratges. (AMARRES) 

D Veure Annex. Pag 131. 
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IlESClUPT10N DI] FACTEUR 1 
PAR u:s VARIJUlLES CONTIlIUES ACTIVES 

I COOIUl. I POlOS I LIBELLE DE LA VARI1IIILE I MOYElINf: I ECART-TYPE 1 NUMERO 1 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

ZONE CENTRllLE I 
, ---------------- - -- - ---- -- - -----------.-.----.-----------.------- ---------------------------------------------------- I 

+---------...-----------...----------------------------------------------------------------------------------------------+ 


O.DO 
0.91 
0.92 

I 41.00 
1 41.00 
I 41.00 

1 PL10C IIOTIlLERES 
1 PLAC-ClIMPING 
I RESTAURllNTS 

I 
1 
I 

PIl.05 
128.90 

3.36 

I 
1 
I 

151.27 
212.47 

3.45 

I 
I 
I 

5 
6 
7 

1 
I 
I 

IlES
PAR 

ClUPTION D\1 FACTEUR 2 
u:s VARIJUlLES CONTINllES ACTIVES 

, COOIUl. I POIDS LIBELLE DE LA VARI1IIILE I HOYEllNf: I ECllI\T-TYPE I NUMERO 

--_._-_._------------_.._-----------_._---------._--_.--------------.----------------------------------------------
I -O_57 I 41.00 I PISTES SKI LIS 1 '3.22 I 1 I 
I -0.18 I 41.00 I PLAC.HOTELERES 96.05 I 151.27 I 2 1 
. -0.04 I 41.00 I RESTllURllNTS I 3.36 I 3.45 I 3,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1I 

ZONE CENTRllLE I,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
0.05 1 41.00 1 ClIMP GOLF I 0.01 1 0.02 I 5 I 
0.79 1 41.00 1 VIS AQUllTICS 1 237.84 1 589.45 I 6 I 
0.82 I 41.00 I JIM1t.iiREs I 4.42 I 10.70 I 7 I 

Figura 7 

Sector Terciari-Oci i Cultura34 

FISdaur2 
1.0 r----r---::::;::::::=F::::::=--...,.--~-_..¡ 

0.5 

-0.5 

·t.o.b.l,O~----O'~5--=::::~O=::::=---:0':':5:-----:"!1_0 
Fecleurl 

Representad6 del eix factoriall VI eix factorial 2 

La variable Dci esta composta per les Biblioteques, els Museus i els Cines. 


Les subvariables que composen aquesta variable ens donen la millor informació per 


JqJreSeIltar a aquest sector. 


• InstaHacions d'oci. ( DCI) 

,. Vc:ure Annex. Pag 141. 
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Medi Ambienf5 

.1.0. b-:---~-=::::::*:::::::=-~---:'! 
·1.0. .aS o. 0.5 1.0. 

Fadlaurl 

RepreseDtad6 del dI rattorial 1 fl dI raetoriall 

DeIs residus industrial s i municipals, per motius de medi ambient, hem escollit els 


primers ja que són els que realment contaminen. 


El nombre de platges amb qualitat exceHent de l'aigua és molt representativa en el 


primereix. 


• 	 Estat de les aigñes litorals. Classificació de les platges segons qualitat 

microbiológica de l'aigua. Classificació A. (PLATGES_A) 

• 	 Residus industrials declarats. Residus. (RES_INDUSTRIAL) 

·Veure Annex. Pag 151. 

104 



Sanitat 36 

4.01..-__-'---=:::::::::::í:::==--"__----d 
-l.O -0.5 0.5 1.0 

Flldllurl 

RepreseBtaci6 del eh factorial 1 va eh fattoriall 

Les variables 'Farmacies' i 'LlilS' són les que més informació ens donen sobre 

l'activitat sanitaria d'una comarca. 

D'altre banda, els centres extrahospitalaris són molt significatius en el primer eix. 

• Farmacies. Oficines de farmacia. ( F ARMACIES ) 

• Equipament extrahospitalari. Centres ( EXTRAHOS ) 

• Equipament hospitalario Totalllits per 1000 habitants. ( LLITS ) 

·Vf!Ul: Annex. Pag 161. 
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1.0 r-----,r--::::;:::::::¡:=-:::::---.-----r¡ 

IlESCIUP'fION ro FACTEUR 1 
... u:s VlIRIJ\I!U:S CONTINtlES ACTIVES --------------------------------------------....--.... ------------------------------------------------------------------+ 
I COOIRI). I POIDS , LIBELLE: DE LA VARIABLE ., MOYENIIE 'ECART-TYPE I NUMERO II ------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 

-0.115 I 41.00 I EX'l'MB0II I 0.31 I 0.23 I l' 
-0.19 1 41.00 , PROF PRI!!IUUA , 2.71 , 1.44 I 2' 

I -0.41 I 41.00 I FARMAcIES , 0.51 I 0.16 I 3 1 ,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------___ o_o, 
¡ ZONE CENTRALE I1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
I 0.52 1 41.00 , LLITS , 3.55 I 3.51 I S 1 

0.56 I 41.00 I ATE_INF_ADOLES I 13.61 I 14.47 I 6 1 ---------------------------------------------------------... -----------------------------------------------------+ 
IlESCIUP'fION ro FlICTEUR 2 
... u:s VARIABLES CONTINtlES ACTIVES 
----------------------------------------------------- ...---------------------...-----------------------------------+ 
I c::atll. I POlOS 1 LIBELLE DE LA VARIABLE 1 MOYENIIE 1 ECART-TYPE 1 NUMERO I1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
I -0.16 1 41.00 1 FARMACIES 1 0.51 I 0.15 I 1 I 

~.26 I 41.00 1 ATE INF ADOLES I 13.61 I 14.41 1 2 I 
I -0.11 I 41.00 I PROF PRIMARIA I 2.71 I 1.44 I 3 I.----------------------::------------------------------------------------------------------------------------------1 
! ZONE CENTRALE 

0.82 I 41. 00 I ATE.GENGR 57.03 I 37.10 1 6 I+-0---------------------------_.... _----------------------_... _- ...-------------------------------------.... --________________+ 

Edoeaeió 37 

FscteurZ 

D.5 

-0.5 

·1.0 "-__---<_-=====-_'--__ 
·1.0 -0.5 O 0.5 1.0 

Fscteu,l 

-.1 

Representaei6 del eh r.doriaJ 1 VI eIx raetoriaJ 2 

E nivell d'educació dins de cada comarca, ja es veu reflectit segons el nivell 

d'instrucció. 

• Estructura de la població. Segons nivell d'instrucció. Baix. (ES_BASIC) 

• Estructura de la població. Segons nivell d'instrucció. Mig. (ES_MIrlA) 

• Estructura de la població. Segons nivell d'instrucció. Alt. (ES_SUP) 
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Il&SClU:n:rON DBS AX1IS FAC'l'OlUBLS 

I:ESClUPTION 00 FACTEtlR 1 

PAR u:s VARIlIl!LES CONT INUES ACTIVES 


+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
1COCRD. 1 POIDS 1 LIBELLE DE LA VARIlIl!LE 1 MOYENNE 1ECART-TYPE I NUMERO 1 
1---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 -0.112 I 41.00 I E8 MI'l'JA I 33.53 I 3.64 I 1 I 

1 -0.86 I 41.00 I BUPCOU I 120.66 I 28.30 1 2 I 

I -0.12 1 41.00 I ES _ I 4.518 I 1.33 I 3 I 


1------------------------=--------------------------------------------------------------------------------------------1
1 ZONE CENTRALE 1 

1---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
I o.e I 41.00 I ES_BI\8IC I 61.49 I 4.52 1 6 I 
--------------------------------- ........ _------------------------------------------------------------------------------+ 

tESCkIPTION 00 FACTEUR 2 

PAR u:s VARIABLES CONT lNUES ACTIVES 


+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
I COCRD. 1 POlDS I LlBELLE DE LA VARIABLE 1 MOYENNE I ECART-TYPE I NUMERO I 

1---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 

I -0.74 I 41.00 1 FP I 90.25 I 33.50 1 1 I 

, -0.49 I 41.00 1 EooCA AOOLTS I 4.77 1 4.58 I 2 I 

I -0.21 I 41.00 1 ES WIC I 61.49 I 4.52 I 3 I 

1------------------------=--------------------------------------------------------------------------------------------1. 
1 ZONE CENTRALE I

1---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 0.06 1 41.00 1BUPCOU I 120.66 1 28.30 1 4 I 

¡ 0.07 I 41.00 I ES MITJA I 33.53 I 3.64 I 5 I

I 0.54 I 41.00 1ES:SUP 1 4.98 I 1.33 1 6 1 

-------------------------------------------------------------~-----------------------------------------------------+ 

Figura 9 


ComunicacioDs38 

·1.0 L __~:--"':::::::::::i:::::::::::=-~__--::,! 
·1.0 .0.5 o 115 1.0 


FIICIeUr 1 


Representaei6 del eÍlt faetoriall YS eh faetorial 2 


Aquestes dues variables ja s'han fet servir en estudis anteriors de diferents entitats, per 

aquest motiu i per la infonnació que transmeten les hem escollit. 

• Servei telefónico Línies telefóniques en servei per 100 habitants. 


(LINIES_TEL ). 


• Parc automóbils. ( P ARC _ VEHICLE ). 

• Vc:ure Annex. Pag 181. 

107 



IZSCJtIPTlaf DES AXE5 F1\CTORIEL5 

IZSCJtIPTIaf 00 F1\CTEUR 1 
PAR LES VARI.l\BLE5 CONTlNUES ACTIVES 
+-------------------------------------------------~------------------------------------------------------------~------+1c:oatD. 1 POlOS 1 LIBELLE DE lA VARIABLE 1 HOYENNE 1 ECART~TYPE 1IlUHERO 1
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 

! --------------------------------------- ....-----------------------------------------------------------------------------1 

1 
I 
I 
I 

-0.84 
-0.72 
-0.70 
-0.12 

1 
1 
I 
I 

41.00 
41.00 
41.00 
41.00 

1 U5 TRANS 
1 LINIES TEL 
1 PARe vEHICLE 
1 CatAR_BUS 

1 
1 
I 
1 

583.29 
38.89 

$33.05 
0.60 

I 
I 
1 
I 

32.09 
7.65 

68.29 
0.56 

1 
I 
I 
1 

1 
2 
3 
4 

I 
1 

Z o N E C E N T R A L E 1 

, 0.22 1 41.00 I INTER Ce»! TREN I 0.26 1 0.31 1 5 1 
0.23 1 41.00 1 Ce»! TREN I 0.04 1 0.16 1 6 1 
0.56 1 41.00 1 IN\'-REAL I 33.20 I 22.69 1 7 I 

i 0.60 1 41.00 1 INTER CCft BUS I 3.36 1 3.06 I 8 1 

~----------------------=----------------------------------------------------~------------------------------------+
IZSCJtIPTIOII DO FACTEUR 2 
PAR LES VARI.l\BLES CONTINUES ACTIVES 
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------:----_:..._--+ 
, c:oatD. 1 POIDS 1 LlBELLE DE lA VARIABLE I KOYEIIIIE 1 ECART-TYPE 1 IlUHERO , 

,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
I -0.67 I 41.00 1 IN\' REAL 1 33.20 1 22.69 I 1 I 
I -0.52 1 41.00 1 INTER Ce»! BUS 1 3.36 I 3.06 I 2 I 
i -0.51 1 41.00 1 PARe VEHICLE 1 533.05 I 69.29 1 3 I 
1 -0.23 1 41.00 1 US TWS 1 583.29 1 32.09 1 4 1 
1------------------------=--------------------------------------------------------------------------------------------1 
I ZONE CENTRALE 1 
1---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
I 0.06 I 41.00 1 LINIES TEL 1 38.89 I 7.85 1 6 1 

0.14 1 41.00 I Ce»! TREN 1 0.04 I 0.16 I 7 I 
0.61 1 41.00 1 INTER_Ce»! TREN I 0.26 1 0.31 1 8 1 

.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
Figura 10 

Variables Explicatives 

Aquestes tres variables han estat escollides com variables inicials resposta dins del 

nostre estudi. 

• Pffi per capita. Pts ctes. ( Pffi _91) 

• Renda Bruta Familiar Disponible per capita ( RENDA_91 ) 

• Nivell de benestar social. (BEN_SOC2) 

Un cop definides les variables d'estudi i la seva justificació hem passat a realitzat 

l'arullisi estadístic amb aquestes 38 variables. 
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", .1 

lt.3.,ANÁLISfESTADÍSTIC AMB 
", 

LESVARIABiLES FINALS 
.,' 

11.3.1 CODIFICACIÓ DE LES VARIABLES EN SP AD 


Abans de comenc;ar el nostre estudi i per facilitar la comprensió del significat de les 

etiquetes de les variables, presenten una taula ac1aridora. 

CODIFICACIÓ EN SPAD NOM DE LA VARIABLE 

ADULT Adults ( Entre 30 i 64 anys). 

ADUL T ACTIUS Població activa. Per grups d'edat. 

Adults (Entre 30 i 64 anys). 

AMARRES Ports esportius. Nombre d'amarratges. 

DENSITAT Densitat de població ( habitants / km 2) 

DET ALLISTES Impost sobre la activitat económica. 

Detallistes. 

EDIF MITJ Edificis Mitjans ( Entre 1941 i 1970). 

EDIF MODERNS Edificis Moderns ( Superior a 1970). 

EDIF VELL Edificis Vells ( Fins a 1940). 

ES BASIC Estudis Basics : 

- No sap llegir ni escriure 
- Sense estudis 
- Estudis primaris. 

::: S MITJA Estudis mitjans : 

- Batxillerat elemental, Graduat 
escolar, i E.G.B 

- FPl i FP2 
- Batxillerat superior, B.u.p 
- Altres titulacions de grau mitja. 
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( ODIFICACIÓ EN SI'AI> 1\0'1 DE LA VARIABLE 

ESSUP Estudis Superiors : 

- Arquitecte i enginyer tecnic i 
diplomat en Escoles tecniques 
Superiors 

- Diplomat escoles universitaries i 
diplomat facultats i col'legis 
universitaris 

- Arquitecte i Enginyer Superior 
- Llicenciat Universitari 
- Estudis Superiors no universitaris 
- Doctorat 
- Estudis de Postgraus. 

EXTRAHOS Equipament extrahospitalari. Centres 

FARMACIES Fa.rmAcies. Oficines de farmacia. 

1NVERSIO Inversió industrial registrada. 

Inversions (milions de pts). 

JOVE Joventut « 29 anys). 

JOVES ACTIUS Població activa. Per grups d'edat. 

Joves (Entre 16 i 29 anys). 

LINIES TEL Servei telefOnic. 

Línies teleroniques en servei per 100 

habitants. 

UITS Equipament hospitalario 

Totalllits per 1.000 habitants. 

MAJORlSTES Impost sobre la activitat económica. 

Majoristes. 

METROPOLITA Arees metropolitanes. 

(Municipis > 50.000 habitants). 

OCI InstaNacions d'oci. 

( Biblioteques + Museus + Cines ). 

. OCUP AGRI Població ocupada. Per branques d'activitat. 

Agricultura. 

OCUP_CONSTR Població ocupada. Per branques d'activitat. 

Construcci6. 
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( ODIFICACIÓ EN SPAD ]\0:\1 DE LA VARIABLE 

OCUP IND Població ocupada. Per branques d'activitat. 

Indústria. 

OCUP_TERC Població ocupada. Per branques d'activitat. 

Sector terciario 

OFICIN_BANCARlES Sistema bancario Bancs i eaixes. 

PARC VElllCLE Pare automobils. 

PLAC_HOTELERES Establiments hotelen:( Hotels, Hotels-
Residencia, Motels, Hostals, Hostals-
Residencia, Pensions, Fondes, cases d'hostes, 
Albergs, Cases-Pages, Paradors Nacionals) 
Places. 

PLATGES A Estat de les aigües litorals. 

Classificació de les platges segons qualitat 

microbiologiea de I'aigua. Classifieació A. 

REGADIU Conreus. Regadiu 

RES_INDUSTRlALS Residus industrials declarats. Residus. 

RURAL Zona Rural ( Municipis < 2.000 habitants) 

SAUARREN Superficie agrícola utilitzada. 

Per regim de tinen~. Arrendament. 

SAUPROP Superficie agrícola utilitzada. 

Per regim de tinenya. Propietat. 

SECA Conreos. Seda. 

SUPARBR Superficie i utilització del territorio 

Superficie forestaL Arbrada. 

SUPNOARBR Superficie i utilització del territorio 

Superficie forestaL No arbrada. 

VELL Vells ( > 65 anys). 
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11.3.2. A.C.P DE LES VARIABLES FINALS 


Del resultat de la A.C.P. podem extreme les següents conclusions: 

A la vista del histograma deIs 38 V.A.P.S.39 
, observem que amb 4 eixos, les nostres 

variables expliquen un 65,97 % d'inercia total40 
• Els eixos sempre es classifiquen en sentit 

d'importancia, és a 00, el primer eix sera el més representatiu, i del que més infonnació 

extreurem. 

El primer eix esta representat amb un 31,19 % d'inércia i els altres tres, es solapen en sentit 

d'importancia. 

Factor 2 

u~--------~----~~~~~-----r--------~ 

0.5 

.u~__________~____~====~~=-____~~________~ 
. o-1.0 .0.5 0.5 

Factor 1 

Representació del en factoriall vs en factorial 2 

Fagura 11 

19 VaJors Propis ( Veure Annex. Pag 47) 

411 Índex de quan bo és l'amUisi : qualitat de la representaci6 
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o.s 

Fadeur1 

Representació del eh factorial 1 vs eh factorial 3 


Figura 12 

1.0 Fadeur3 

o.s 

Fadeur2 
.1.O~__________~______~==~~~______-L__________-d 

el o.s 

Representació del eh factorial 2 vs en: factorial 3 


FIgUra 13 
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EXPLICACIÓ DEL PRIMER EIX FACTORIAL 


En aquest primer eix queden clarament oposats dos grups de variables, el primer grup esta 

format per les següents variables : 

- EIs joves actius. 

- La població jove. 

- EIs estudis mitjans 

- Edificis moderns. 

- Edificis mitjans. 

El segon grup esta format per aquestes variables : 

- EIs edificis vells 

- La població vella 

- La zona rural. 

- Ocupats en l'agricultura 

- Estudis basics. 

A la vista del que representen aquestes variables i d'aquests dos grans grups podem 

afinnar rotundament que ens trobem davant d'un eix de dinarnisme que distingeix dues 

ZODeS, Rural-Metropolíta i Jove-Vell. 

Aquest eix oposa clarament dues zones, la primera caracteritzada per ser un area rural, on 

la població és vella, els edificis són molt antics, on la seva economia es basa en el sector 

primari (Agricultura) i on el nivell d'instrucció és molt baix. 

Les comarques que destaquen per complír aquestes caracteristiques les trobem en dues 

zones de Catalunya : la primera esta formada pels dos Pallars (Jussa i Sobira) i la segona 

pc:rtany a la zona interior del sud-oest de Catalunya formada per : Terra Alta, Ribera 

~ Priorat i Garrigues. 
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La segona zona esta caracteritzada-per tenir una població jove, amb estudis de niyell mig, 

els edificis són relativament recents i on destaquen els joves actius. Són zones de tipus 

metropolitanes. 

Les comarques que tenen aquestes característiques són : Barcelones, Valles Occidental, 

Baix Llobregat, Maresme, és a dir el eix central de la costa catalana i el Girones i 

Tmagones. 

EXPLICACIÓ DEL SEGON EIX FACTORIAL 

Aquest segon eix podria ser representatiu del sector terciario Més en concret parlarem d'un 

eix de Indústria-Serveis. Arribem a aquesta conclusió, un cop vistes les variables que més 

han influit a la seva creació. 

Per un costat tenim aquestes variables correlacionades entre elles : Places hoteleres, 

Detallistes, Ocupats en el sector terciari i Oficines banc8.ries. Aquestes variables són les 

que representen el sector serveis. 

D'altre banda i oposades a aquestes variables tenim les que fan referencia al sector 

indústria: Ocupats a la indústria, Estudis Basics, Majoristes. 

Amb aquests resultats i veient els grMics (Figura 11), es pot apreciar una clara oposició 

entre els ocupats en el sector terciari i els ocupats en la indústria. 

L' ocupació a la Indústria és menys qua1ificada que la ocupació al sector terciari, aixo es 

veu reflectit en els resultats, ja que la variable Estudis Basics i Ocupats a la indústria es 

troben representades en el mateix eix positiu. Aixo és raonable degut a que en el sector 

indústria, el tipus de feina efectuada no necessita en general molta formació, mentre que 

en el sector serveis el nivell d'estudis és més necessario 

Igualment es veu una relació entre els majoristes i els ocupats a la indústria, quantes més 

indústries més majoristes hi haura per comarca. 
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Es d.etallistes estan molt relacionats amb les places hoteleres i amb els ocupatS el) el sector 

terciari, aquesta conclusió és lógica pel fet que on trobem molts hotels, trobarem un 

comery bastant actiu, aquest comery és el que representen els detallistes. El comery i 

l'hostaleria són dos components molt representatives deIs ocupats en el sector terciario 

A part d'aquestes variables, que són les que expliquen millor el segon eix, també podem 

destacar altres relacions. 

Parlant de població ocupada, aquest eix oposa la població ocupada a la indústria amb 

l' ocupada en la construcció. 

Les línies telefOniques estan en la mateixa direcció de.creixement deIs ocupats en el sector 

terciari, és a dir, hi ha una forta correlació entre elles. Aquest fet és nonnal degut a que en 

el sector terciari l' ús del telc~fon és molt freqüent. 

Les comarques més representatives dins d'aquest eix Serveis, és a dir, les relacionarles 

amb les places hoteleres, els detallistes i els ocupats en el sector terciari són: la Vall 

d'Aran, la Cerdanya, el Pallars Sobirit. i l'Alta Ribagor~ Aquestes comarques es 

caracteritzen per ser totes quatre comarques d'alta muntanya. Són comarques en les que 

predominen els esports d 'hivem i al comenyament de la primavera un cop acabats els 

esports de neu, es poden practicar esports d'aventura. Aixó explicaria l'alta demanda de 

serveis en aquestes comarques. També les comarques Alt Emporda i Baix Emporda també 

es trobarien dins d'aquest grup representatiu del Sector serveis, en aquestes dues 

comarques l'activitat en el terciari és molt intensa degut al turisme i al comery. 

E fet economíc més remarcable en aquest eix és la influencia de la Renda41 en el sector 

terciario Les comarques amb la Renda. més elevada són precisament les comarques 

esmentades anteriorment, aquelles que basen la seva economía en el sectorterciari i el 

tmisme. 

41 Renda Bruta Familiar Disponible per Capita. 
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En el sector terciari la renda esta més lligada a la gent del territori que en «:1 sector 

secundari, no existeix una mobilitat geogrifica significativa, la gent que treballa dins 

d'aquestes comarques pertany a la mateixa zona, aixó fa que la seva renda sigui més 

elevada que la de les comarques més industrials, en valors del P.I.B per Capita superiors 

als de la Renda.. 

EXPLICACIÓ DEL TERCER EIX FACTORIAL 

Aquest eix encara que és poc important ens separa les comarques de seca de les de 

regadiu, per aixó I'hem anomenat eix Agrari Seca-Regadiu. Les variables que més han 

contribuit per crear-lo, han estat per un costat Regadiu i per altre Seca i Superficie 

Arbrada. 

Degut a la representativitat de les variables més significatives d'aquest eix, el 

considerarem com a representatiu del sector primario 

Les comarques més representatives dins d'aquest tercer eix referides al regadiu són , Pla 

d'Urgell, Baix Ebre, Baix Camp, Segria i Urgell. Aquestes comarques es caracteritzen per 

ser totes elles comarques on predominen les planures i on generalment, a excepció del 

Barcelones, l'activitat principal es basa en l'agricultura de regadiu. 

D'altre banda les comarques representatives del eix de seca són Ripolles, Bergueda, 

Oarrotxa, Anoia, Osona i Valles Oriental. Totes aquestes comarques, a més a més de basar 

gran part de la seva economía en l' agricultura de seca, són comarques amb una superficie 

arbrada molt important. Una altre característica comuna, és que a excepció de l'Anoia, 

totes les altres són comarques limítrofes entre elles. 

Degut a la dificultat alhora d'interpretar el quart eix i d'extreure conclusions hem decidit 

prescindir d'ell. 

117 




EXPLICACIÓ DE LES VARIABLES EXPLICATIVES 


Un cop acabat l'estudi anterior, arribem a la conelusió que de les tres variables resposta o 

explicatives que volíem estudiar, només podem considerar com a relIevant, segons les 

nostres variables d'estudi, la Renda per capita disponible. Aquest fet es veu elarament en 

eIs resultats de les diferents arullisis realitzades i gnüicament en la representació deIs 3 

eixos factorials (Figures 11, 12 i 13). 

A la vista de la poca representativitat del P .I.B no podem extreure cap conclusió. AixC> és 

degut a que el P.I.B és una variable que perd la seva capacitat explicativa del benestar 

economic quan més petit és .el territori estudiat. Pensem que una gran indústria pot generar 

una producció elevada i repercutir poc en les economies locals, donat que molts deIs 

inputs, inelos el treball, poden ser forans. També, perque la seva productivitat i el nivell 

d'automatització pot ser molt gran. Per tant, quan més agregat és el P.I.B més significatiu 

resulta. Per contra la Renda, quan més desagregada millor esta representada perque esta 

lligada al nivell economic de cada persona. 

Igualment el nivell de Benestar Social no surt gens bé representat, ja que aquesta variable 

inclou dos aspectes del nivell de vida i de la qualitat de vida, variables dificilment 

mesurables amb les variables que hem utilitzat en el nostre estudio 

Finalitzat aquest estudi sobre la A.C.P, a part de les diferents tipologies trobades a partir 

de la interpretació deIs diferents eixos, el que destaquem són dos grans grups. Hem trobat 

dos eixos sectorials i un eix d'estructura demognüica. Amb els eixos sectorials mesurem 

l'activitat economica, separant el sector indústria-secundari del d' agricultura-primario 

L'eix corresponent a l'estructura demognüica reflecteix el dinamisme d'una comarca 
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10.3.3. CLASSIFICACIÓ JERÁRQUICA 


Un cop observats els resultats del A.C.P, aquest mateix fa una classificació en grups en 


fimció de les similituds entre tipologies. Entre les diferents classificacions rea1itzades hem 


considerat com la més encertada la classificació en 8 classes (Figures 14 i 15 ). 


~ 11ionIrcI1Ique -5lIo 
T_AIa 

-{ GIInIgues_crax.. 
r--t 8egIna 

COnooIdo_ 

UIgoI 

LE ........ 
- -MIJIIIIII 

~ 
--Bllxan 

.... dUQeI 

VIoIId'_-1 - NI.o~ 

~ 

I ~ ........... 
J r~ 

T-.-. 

BllxClmp 
I SegIt6 

I -
I 

BIIx~-1"
-~ 
V_OoIonIaI 

--{ M EmpoKIiI 

BllxEmpoKlil 

1~ 

~ 
BIIx_--

¡C[ a..roo
...

: o.-IRL{ ~ .... dol&lMy 

a."..-4 M_ 

M CIImp 

e 

Fipra 14 


119 




B!II Ecollomic de les Comarques de Calalunya - Curs 96 - 97 

Aragó 

FRAN<;A 

MAR MEDITERRÁNIA 

• Clase 1 

Clase 2 

D Clase3 

D Clase 4 

D Clase 5 

D Clase 6 

D Clase 7 

O Clase 8 

Figura 15 

E 1 primer grup de comarques fonnat per Alt Camp, Alt Penedes, Anoia, Bages, Osona, 

Bergueda, Ripolles, Garrotxa i Pla de l'Estany. 

La primera característica a destacar dins d'aquesta classe és que totes les comarques són 

contigües les unes de les altres. També tenen en comú que en totes elles, la gran part de la 

seva economia es basa en la indústria. Igualment remarquem el nombre elevat de residus 

industrials declarats existents en aquestes comarques, fet degut segurament a la gran 

quantitat d' indústries existents. 

L ' agricultura encara que no tant important com la indústria s' accentua pels seus cultius de 

seca. 
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La segona classe esta composta per Alt Emporda, Baix Emporda, Selva, Garra! i Baix 

Pened.es. La primera observació afer és que totes les comarques són costaneres, per 

aquest motiu no és estrany que apreciem en l'an3lisi associat a aquestes comarques la 

importancia de les amarres en aquestes zones. L'estudi també ens mostra la bona qualitat 

de les aigües d' aquestes comarques. 

El Baix Llobregat, Valles Oriental, Valles Occidental i Maresme constitueixen el tercer 

grup i formen l' Brea metropolitana de Barcelona. Aquestes comárques destaquen per ser 

zones desenvolupades on el nívell d'estudis és mitja i la població és majorititriamentjove. 

Totes quatre es troben molt allunyades de les tipologies corresponents a les zones menys 

industrialitzades, és a dir, zones velles, rurals, edificis vell ... 

La quarta classe la formen el Baix Camp, Tarragones, Segria i Girones. En totes elles 

trobem algunes de les ciutats més importants de Catalunya, Reus, Tarragona, Lleida i 

Girona respectivament. Aquest fet corrobora que la variable zona metropolitana sigui 

rellevant. L'activitat comercial en aquestes comarques és destacable, aixó explica. la 

importancia del sector terciari en aquestes zones. El nívell d'instrucció en aquestes 

comarques és superior a la mitjana de Catalunya 

La cinquena classe inclou únicament el Barcelones, aixó demostra que sempre que parlem 

de comarques, el Barcelones degut a la seva importancia i á les seves caracteristiques (és 

la comarca més petita i la que te més població on l'espai urM vessa per tots cantons) s 'ha 

de tractar a parto 

La Cerdanya, Vall d'Aran, Alta Ribago~ i Pallars Sobirit conformen la sisena classe. 

Les quatre són comarques d'alta muntanya i el seu pertinent anitlisi demostra que 

destaquen per ser zones on la major part deIs seus municipis són rurals, on les places 

hoteleres i els detallistes són molt importants , situació deguda a la gran activitat existent 

a::t el sector servei-turisme d'aquestes comarques. L'altre esdeveniment destacable en 

aquest grup i que ens ve a confirmar els resultats a l'hora d'explicar el segon eix factorial, 

és la importancia de la renda dins d'aquest grup de comarques, totes elles tenen una renda 

pe!' c3pita bastant superior a la mitjana de Catalunya 
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La setena classe esta compresa per 12 comarques: No~ Garrigues, Urgell, Conca de 

Barbera, Ribera d'Ebre, Segarra, Montsia, Alt Urgell, Pallars Jussil, Baix Ebre, Solsones i 

PIa d'Urgell. En totes aquestes comarques l'agricultura té un paper rellevant dins de la 

seva economia En la gran part d'aquestes comarques, s'estA produint un descens de la 

uataIita.t, aixó explica la gran quantitat de població vella existent. Aquest tipus de població 

i la prioritat en l' agricultura com a activitat económica, explicaría el perque d'un nivell 

d'imtrucció massa elementaL 

Per últim la vuitena classe la formen el Priorat i Terra Alta. Aquestes són comarques de 

població vella per l'intens descens demogratic prodwt en els darrers anys. El Priorat és la 

comarca que ha sofert el despoblament més important en els últims temps. L'activitat 

económica esta molt basada .en l'agricultura i la indústria del vi. Les tipologies d'aquestes 

dues comarques són les típiques de les comarques menys desenvolupades, ésa dir, 

comarques on predominen les zones rurals, els edificis vells, on el nivell d'estudis és 

elemental conjuntament amb les caracteristiques esmentades anteriorment. Aquest baix 

desenvolupament es veu retlectit en la variable renda d'aquesta última classe, són les dues 

comarques que tenen la renda per capita més baixa de Catalunya. 
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CLASSE 1/ 8 
EFFECTIF: 9 

IRG I DISTANCE I IDENT. 1 I RG 1 DISTANCE 1 IDENT. 
+---+-----------+--------------------++---+-----------+--------------------+ 
I 11 3.4154 I Bages 11 21 6.0548 IAlt Penedés 
, 31 6.1827 IAnoia 11 41 6.8050 IOsona 
I 51 8.2313 IPla de l'Estany 11 61 8.8142 1Garrotxa 
I 71 9.0021 IAlt Camp 1I 81 13.581 1Ripol1és 
I 91 21.654 IBergued~ 11 1 1 
+---+-----------+--------------------++---+-----------+--------------------+ 
CLASSE 2/ 8 
EFFECTIF: 5 

IRG 1 DISTANCE 1 IDENT. IIRG 1 DISTANCE 1 IDENT. 
+---+-----------+--------------------++---+-----------+--------------------+ 
I 11 4.3051 IBaix Emporda 11 21 6.0058 1Garraf 1 
I 31 6.3648 IBaix Penedés 11 417.1241 IAlt Emporda I 
I 51 10.826 1Selva 11 1 1 1 
+---+-----------+-------------~------++---+-----------+--------------------+ 

CLASSE 3/ 8 
EFFECTIF: 4 

IRG 1 DISTANCE 1 IDENT. IIRG 1 DISTANCE I IDENT. 
+---+-----------+--------------------++---+-----------+--------------------+ 
I 112.1507 IBaix Llobregat 11 21 2.777{) JVallés Occidental 1 
I 31 3.6053 Iva1lés Oriental 11 41 4.2556 1 Maresme 1 
+---+-----------+--------------------++---+-----------+--------------------+ 
CLASSE 4/ 8 
EFFECTIF: 4 

IRG 1 DISTANCE 1 IDENT. 1 1 RG 1 . DISTANCE 1 IDENT. 
+---+-----------+--------------------++---+-----------+--------------------+ 
1 117.3704 IBaix Camp 11 21 12.018 1Tarragonés 
I 31 13.792 ISegria 11 41 16.197 1Gironés 
+---+-----------+--------------------++---+-----------+--------------------+ 
CLASSE 5/ 8 
EFFECTIF: 1 

IRG 1 DISTANCE 1 IDENT. 1 1 RG 1 DISTANCE 1 IDENT. 
+---+-----------+---------~----------++---+-----------+--------------------+ 

110.00000E+00IBarce1onés 11 
+---+-----------+--------------------++---+-----------+--------------------+ 
CLASSE 6/ 8 
EFFECTI F : 4 

IRG 1 DISTANCE 1 IDENT. IIRG 1 DISTANCE 1 IDENT. 
+---+-----------+--------------------++---+-----------+---------~----------+ 

I 117.8511 ICerdanya 11 21 20.684 IAlta Ribagorc;:a r 
I 31 24.811 IVall d'Aran 11 41 24.855 IPallars Sobira 1 
+---+-----------+--------------------++---+-----------+--------------------+ 
CLASSE 7/ 8 
EFFECTIF: 12 

IRG I DISTANCE 1 IDENT. IIRG 1 DISTANCE 1 IDENT. 
+---+-----------+--------------------++---+-----------+--------------------+ 
I 11 3.1290 1 Noguera 11 21 8.4659 IGarrigues . 1 
I 31 9.2072 IUrgell 11 419.6173 IConca de Barbera 1 
I 51 10.586 IRibera d'Ebre 1161 12.591 ISegarra 1 
I 71 12.858 1Montsia 11 81 13.556 IAlt Urgell I 
I 91 13.600 IPallars Jussa 11 101 16.617 IBaix Ebre 1 
I 111 26.090 IPla d't1rgell 11 121 35.665 ISolsonés 1 
+---+-----------+--------------------++---+-----------+--------------------+ 
CLASSE 8/ 8 
EFFECTIF: 2 

IRG 1 DISTANCE 1 IDENT. IIRG 1 DISTANCE 1 IDENT. 
+---+-----------+--------------------++---+-----------+--------------------+ 

11 3.0731 ITerra Alta 11 21 3.0731 IPriorat 
+---+-----------+--------------------++---+-----------+--------------------+ 
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11.4. ESTU»lAPROFUNDIT DE LA 
RENDA PERCÁPlTA 

Degut a la bona representativitat de la Renda per capita hem decidit aprofundir dins 

"aquest marco 

Observant el segon eix factorial (Figures 11, 13), es veu que la renda per capita es troba 

molt a prop del sector terciari i amb les variables que aquest sector representa. Aquest 

resultat extret de la AC.p42 es veu recolzat pel fet que les variables més correlacionades 

positivament amb la Renda són aquestes ( Figura 16 ) : Ocupats al sector terciari, Línies 

Telefoniques, Detallistes, Pare de Vehicles, Places Hoteleres i Estudis Superiors. Com es 

veu, gairebé totes aquestes variables podrien pertanyer al sector terciario 

Els Estudis Basics és la variable amb la correlació negativa més important, aixo ens indica 

que prenent la Renda de les 41 comarques de Catalunya, quant més gran sigui la Renda 

'una comarca, el nivell d'instrucció de la població d'aquesta comarca sera menys baix_ 

::'.'2i..'ITION AVEC LES VARIABLES CONTINUES 
:'0 :"'. ·."Al\ IABLE : RENDA_91 

~ ----- ---+-- ------~- -------+--------------------- --- ------------------------------- -------------+------------+ 
. _:;:5 : I PROBA. I CORRo I NUM . LIBELLE DE LA VARIABLE POlOS I 

~;. . S ') I 0.000 1.000 77 RENDA 91 41. 000 
. .; 9 0.000 0.712 66 C OTfRC 41.000 

· .45 0.000 0.709 58 LlN TEL 41. 000 

· . 27 0.000 0.694 43 DETALLIS 41. 000 

· . :': ,. 0 .000 
0.000 

0.674 
0.662 

76 
34 

RVEHICLE 
PLAC HOT 

41. 000 
41.000 

.&3 0.000 0.552 56 E:S SUP 41. 000 _. a 0.000 0.519 75 RTOTBANC 41. 000 

. ,  0.000 0.502 17 ADULT AC 41. 000 
, .99 0.001 0.450 65 C OCONS 41. 000 
:.90 0 .00 2 0.439 55 ESMITJA 41. 000 
2 .38 0.009 0.367 86 SUPNOARB 41. 000 

0 1 0.022 0.315 20 SAUARREN 41. 000 
.92 0.027 0.302 87 SUPARB 41.000 
.81 0.035 0.285 6 ADULT 41. 000 
.68 0.047 0 .2 65 38 AMARRES 41.000 
.64 0.050 0.261 74 C !:MODE 41. 000 
.28 0.101 0.204 90 LUTS 41.000 
.24 0.107 0.199 5 JOVE 41. 00 0 
. 1' 0.120 0.188 44 PLAYA_A 41. 000 
. So:; 
, I 

0. 185 
0.309 

0.144 
0.081 

16 
84 

JOVES AC 
DENSITAT 

41 . 000 
41.000 

.~ : 0.327 0.073 62 EX TRAHOS 41. 000 
: . .) i 0.356 0 .060 73 C !:MITJ 41. 000 
., , 0.406 0.038 4 METROPOL 41.0 00 
· : 3 0.447 0.022 1 RURAl 41. 000 
· : :;: 0. 453 0.019 42 MAJORIST 41. 000 
: ~ 0.486 0.006 28 REGADIU 41. 00 0 _. 0.486 -0 .006 27 SECA 41. 000 

. .. 0.406 -0. 038 47 FARMACIA 41. 000 
· :: Z 0.374 -0.0 52 31 INVERSIO 41.000 

0.238 -0.115 19 SAUPROP 41.000 

-  C .199 -0. 136 41 OCI 41. 000 
C. 14 7 - 0.1 69 46 RES INDU 41. 000 

_. -, . 0.086 
0. 04 7 

- 0.218 
- 0.26 5 

72 
7 

C EVELL 
v'fLL 

41. 000 
41 .000 

. 0. 011 ' 0 .353 64 C OINDU- 41. 000 
C.OO) -0.418 63 C OAGRl 41. 000 

. -. 0 .000 -0.516 54 ESBASIC - 41. 000 
- - - - - - - - - - - - - - - - - + - --- - - -- + -. - ---- - -- -_. - - -- -------- - --- - - - --- ------ - --- ------- - -- ----- - - --- - - - +---- --- -----+ 

16 
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El que farem a continuació és segmentar les comarques en funció del nivell de la Renda per 

-pita i veure si les conclusions són les mateixes que per totes les comarques, aquesta 

segmentació es fara per criteris estadístics, el criteri utilitzat sera els deis quartils de manera 

ue la Renda ( en milers de pts.) quedara dividida en tres grups ben diferenciats : 

@) 	 Comarques amb Renda Alta ( Renda Superior a 1111 milers de pts.). 

@) 	 Comarques amb Renda Mitjana ( Renda Superior a 986 i Inferior a 1111 

milers de pts.). 

@) 	 Comarques amb Renda Baixa (Renda Inferior a 986 milers). 

FRAN<;A 

Aragó 

MAR MEDITERRÁNIA 

Renda Alta (Superior a 1114 ) 

O Renda Mitjana ( Entre 986 i 1114 ) 


Renda Baixa ( Inferior a 986 ) 


Dis ibució de la Renda Bruta Familiar Disponible per Capita en milers de pessetes. 
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l1.-l.1.k"l"ÁLISI ESTADÍSTIC DE LES COMARQUES AMB RENDA ALTA 

1l.-l.1.1. ANÁLISI EN COMPONENTS PRINCIPALS 

FRANc,:A 

• Renda Aha (Superior a I tU ) 

Comarques amb Renda Alta 

COMARCA RENDA per Capita de I'any 1991 
(en milers de pts constants, base 1990) 

Val! d'Aran 
Cerdanya 
Alt Emporda 
Pallars Sobira 
Baix Emporda 
Selva 
Pallars Jussa 
Gironés 
Pla de l'Estany 
Barcelonés 

1304,56 
1287,45 
1230,35 
1185,92 
1154,19 
1152,95 
1141 ,67 
1138,21 
1133,52 
1114,96 
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De la A.C.p43 realitzada amb -les comarques amb renda alta,· podemex1;reure les 

següents conclusions : 

Repraentaci6 del eu factoriall \'1 dI factorial 1 


Ilcpraataci6 del eu factorial 1 VI eiI factorial 3 Representad6 del dI factorial 1 \'1 dI factorial 3 


..0_ 
3 

.•.o"-.__~_":::=i::=::::::::_-,-_~::';"'¡ 

f'ipna17 

Amb aquestes variables aconseguim explicar amb 3 eixos factorials un 73,31 % 


d'· , . 44
mercta . 

.. Vean: Annex de l'Amilisi Estadistic de les Comarques amb Renda Alta. Pag 191 . 


.. Vean: Annex de l' AnAlisi Estadistic de les Comarques amb Renda Alta. Pag 191. 
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Gr8cies a la A.C.P es veu clarament una separació entre la s.A.lfs en Arren~ent i la 

S.A.U en Propietat. 

La S.A.U en Arrendament es troba associada a les zones rurals i els edificis vells, en 

canvi la S.A.U en Propietat esta més relacionada amb les zones metropolitanes i els 

edificis de mitjana edat. 

El Pallars Sobin\, La Vall d'Aran, el Pallars Jussa i la Cerdanya es caracteritzeri per ser 

comarques d'alta muntanya i es troben associades a la S.A.U en propietat , les zones 

rurals, els edificis vells i un equipament extrahospitalari important. 

Per altre banda les comarques que més representen la S.A.U en Arrendament, les zones 

metropolitanes i els edificis mitjans són el Barcelones i el Girones. Aixo és logic degut 

a que en aquestes comarques es troben les capitals de província. 

Una característica important de la renda és que les comarques amb la renda més alta es 

troben correlacionades positivament amb les places hoteleres, els detallistes, les oficmes 

banclries, les instal'lacions d'oci i els estudis bAsics. Potser el que més sorpren d'aquest 

estudi és que en les comarques on la renda es més alta (Vall d'Aran, Cerdanya, ..) és 

troba un nivell d'instrucció molt baix. 

Aquestes característiques obeeixen a que molts pagesos propietaris, gent de pocs 

estudis, han vist com en els darrers anys els hi oferien grans quantitats de diners pels 

seus terrenys. un altre causa d'aquest fet podria ser el gran nombre d'establiments 

detallistes existents en aquestes comarques, on el nivell d'estudis no sempre és 

important. 

Aixo és un risc de cara el futur, ja que cada vegada la competencia en aquest sector és 

més elevada, els establiments i el seu personal haurien de reciclar-se per poder oferir un 

servei de millor qualitat i no perdre quota de mercat.. 

4S Superficie Agrlcola Utilitzada 
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Observem una correlació negativa de la renda amb els ocupats a la indústria, quant més 

gran siguin els ocupats a la indústria en una comarca la renda sera més baixa ( sempre 

dins d'aquest grup). 

11.4.1.2.CLASSIFICACIÓ JERÁRQUICA 

Un cop fet la A.C.P l' SPAD fa una classificació jerarquica ( Figura 18) d'un conjunt 

d'individus caracteritzats per les seves coordenades factorials. 

Clas8i1'ication hier8n:hique direete 

J PIIIIIn Sobiri 
I 

: 
I Palara Jussa 

Vald'Aran-' 
I 

Cerdanya 

Barcelon6s 

I Gir0n6s 

PIa da rEstany 

Selva 

Balx Empon:I8 

A1tEmpordé 

Figura 18 

Un cop observat els resultats arribem a la conclusió que la millor classificació es la 

corresponents a 5 classes : 
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... . Económic de les Comarques de Catalullya - Curs 96 - 97 

FRAN<;A 

Aragó 

MAR MEDITERRÁNIA 

• Clase I 

• Clase2 

O Clase3 

o Clase4 
O Clase 5 

::::~ASSE 1/ 5 
::::FFECTIF : 2 

' RG 1 OI STANCE 1 IOENT. II RG 1 OI STANCE 1 I OENT. 
----+-----------+--------------------++---+-----------+--------------------+ 

11 4 . 07 0 1 IAl t Empordá 11 2 1 4. 0 7 0 1 IBa ix Empordá 
+---+-----------+--------------------++---+------- - ---+------- - ------------+ 
C:.ASSE 2/ 5 
iOF FECTI F: 3 

RG 1 OISTANCE 1 I OENT. I IRG 1 OISTANCE 1 I OENT. 
+---+-----------+--------------------++---+-----------+--------------------+ 

1 1 10 . 05 4 I P1a d e l'Es t an y I1 2 1 14 .173 ISel va 
3 1 15.0 34 1Giro nes II 1 I 

- ---+-----------+--------------------++---+-----------+--------------------+ 
CLASSE 3 / 5 
EFFECTIF: 1 

RG 1 OISTANCE 1 I OENT. 
~ ---+-----------+--------------------++--- +-----------+--------------------+ 

110.00 000 E+ 00 IBarce1ones 11 
+---+-----------+--------------------+- ---+-----------+--------------------+ 
CLASSE 4/ 5 
:: ;:· t ECTI F: 2 

RG 1 DI STAN CE 1 I DENT. IIRG 1 DISTANCE 1 I D:: NT . 
- ---+-----------+-------------------- ~+---+----------- +--------------------+ 

1 1 10.941 ICe rdanya 1I 2 1 10 . 941 IVall d ' Aran 
----+-----------+--------------------++---+-----------+--------------------+ 
CLASS E 5/ 5 
::FFECTIF : 2 

RG 1 DISTANCE 1 I DENT . 1 1 RG 1 DI STANCE 1 IC:::\ ~. 

----+-----------+--------------------++---+-----------+--------------------+ 
11 11.054 1 Pil llars J uss á 11 2 I 11. 05 4 1 Pa llar s Sobirá 

----+-----------+--------------------T+---+-----------+--------------------+ 

Figura19 
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Podem considerar aquesta classificació com a bona, ja que les diferenú! c1asses 

corresponen a comarques limítrofes entre elles i amb característiques similars. 

La primera classe formada per Alt Emporda i Baix Emporda són comarques litorals i es 

caracteritzen per tenir una qualitat de les aigües molt bones i un nombre d'amarratges 

importants. 

La segona c1asse constituida per les comarques pre-litorals Girones i Pla de l'Estany i 

per la comarca litoral de la Selva es caracteritzen per tenir un percentatge d'ocupats en 

el sector de la indústria bastant elevat. 

La tercera classe la forma el Barcelones que no te cap particularitat significativa, tret de 

les característiques derivades de la capitalitat de Catalunya i de constituir un poI 

d'atracció d'influencia més que notable. 

La quarta c1asse la formen les comarques pirinenques de la Vall d'Aran i la Cerdanya, 

en aquestes comarques trobem un nombre important d'oficines banc3ries i una gran 

activitat d'instaHacions d'oci. 

Per últim trobem els dos Pallars ( Jussa i Sobirit ) que són comarques on predomina la 

població vella, al igual que els seus edificis i on la major part deis seus habitants 

treballen al'agricultura. El nombre de població jove i el de joves actius és molt petit. 
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Enudi Economic de les Comarques de Cata/unya - Curs 96 - 97 

11.4.2. ANÁLISI ESTADÍSTIC DE LES COMARQUES AMB RENDA 

"\UTJANA 

11.4.2.1. ACP DE LA RENDA MITJANA 


FRA N <;:A 

o Ren<b Mitjanll ( EnlJt:' 986 i HU ) 

Comarques amb Renda Mitjana 

COMARCA RENDA per Capita de I'any 1991 
(en milers de pts constants, base 1990) 

Osona 1108,65 
Maresme 1107,96 
Garrotxa 1105,37 
Alta Ribagorc;:a 1095,58 
Baix Penedes 1094,38 
Tarragones 1088,58 
Baix Camp 1078,12 
Segria 1066,64 
Garraf 1060,24 
Ripolles 1050,24 
Alt Penedes 1048,83 
Urgell 1039,17 
Segarra 1028,34 
Bergueda 1019,44 
Valles Oriental 1019,06 
Bages 1013,13 
Alt Urgell 1011,70 
Alt Camp 1006,43 
Solsones 1004,62 
Baix Ebre 996,71 
Ribera d'Ebre 986,10 
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Fent una A.C.p46 per aquest grup de variables, podem extreure les. següents 

conclusions: 

1.0 
FadllurZ 

'

·1.0"-___--'__~=::::t::=::::.___'______d 

Representaci6 dd eh factorial 1 VI eh Cactoriall 

1,0 p-----.---::::::::==¡::=::::::---,.------q
F-..r3 

- ~ 
i

·1.0 L ___-'-_.::::===:::::._......._.....:.==..:.,j .1.0 "-___-'-_....::::====:::._____.....:-=::::..:.¡2 

Representac:ió del eÍI Cactoriall VI dI CactorialJ RepreseDtació del dI factorial 1 VI dI fadorialJ 

Amb aquestes variables aconseguim explicar amb tres eixos factorials un 60,3 % 

d'inercia47 
• 

... Veure Annex de l'AnAlisi Estadfstic de les Comarques amb Renda Mitjana.Pag 21 l . 

.., Veure Annex de l'AnAlisi Estadfstic de les Comarques amb Renda Mitjana.Pag 21 1 . 
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Destaquem del primer eix ( Figura 20 ) la clara oposició entre la població jove .í la vella, 

podriem considerar aquest, com un eix d'edat. La primera zona on predomina la 

població vella, també es caracteritza per ser una zona rural i on la majoria deIs edificis 

són anteriors al 1940. La gent d'aquesta zona no té un nivell d'estudis elevat. Les 

comarques amb aquestes caracteristiques són Segarra, Ribera d'Ebre , Ripolles, 

Bergueda, Solsones, Garrotxa i Urgell. 

Pel contrari la gent jove esta més relacionada amb les 3.rees metropolitanes amb edificis 

moderns i amb un nivell d'estudis mitja. Aquestes tipologies es veuen reflectides a les 

segdents comarques: Tarragones, Maresme, Baix Camp, Segria, Garraf i Valles 

Oriental. 

El segon eix diferencia la S.A.U en Arrendament i la S.A.U en Propietat, igualment 

trobem una oposició entre els ocupats en la indústria i els ocupats en l'agricultura. 

Les comarques en les que destaca la S.A.U en Arrendament són el Valles Occidental, 

Garrotxa, Osona, Bages, Maresme i Ripolles. D'altre banda l'Alta Ribagorya, Ribera 

d'Ebre, Segria i Baix Ebre es caracteritzen per la S.A.U en Propietat. 

Les Rendes més elevades dinsd'aquest grup de comarques corresponen a comarques on 

el nivell d'instrucció de la gent jove supera els estudis bitsics i on els edificis són 

relativament recents. De la mateixa forma, quantes més línies telefOniques per 100 

babitants tingui la comarca més elevades sera la seva renda. Les rendes més baixes 

corresponen a comarques on la gent té un nivell d'estudis bitsics, els edificis són antics i 

la gran majoria de la població es dedica a l' agricultura. 
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11.4.2.2. CLASSIFICACIÓ JERÁRQUICA 


Fent la classificació jerarquica ( Figura 21 ) del grup de comarques de renda mitjana, 

trobem el següent : 

Clasaification hierarchique dinlcle 

-e=-r,-
LCc 

TalT1lgOlll1ls 

BaixCamp 

Segrié 

Maresme
,j .. 

V.... Oriental 

Garrar 

Baix I'enedee 

Alta Ribagoll;:a 

Uf1I8II 

Segarra 

SoIsonés 

Berguedé 

Ribera d'Ebnt 

BaixEbnt 

AA Uf1I8II 

Ripolis 

Garrotxa 

8age$ 

AA I'enedee 

AACamp 

Figura 21 
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E.r di Económic de les Comarques de CaJalunya - Curs 96 - 97 

L n COp observat els resultats arribem a la conclusió que la millar classificació es la 

correspanents a 8 classes : 

Aragó 

FRAN<;A 

MAR MEDITERRÁNIA 

• Classe 1 
O Classe 2 
O Classe 3 
• Classe4 

• Classe 5 

Classe 6 
Classe 7 

• Classe 8 
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CLASSE 11 8 

EFFECTIF: 4 


IRG 1 DISTANCE 1 IDENT. IIRG 1 DISTANCE 1 IDENT. 

+---+-----------+--------------------++---+-----------+--------------------+ 

I 11 4.4336 IAlt Penedés 11 21 6.0089 1Bages 1 

I 31 6.2558 IAlt Camp 11 41 8.3354 IOsona 1 

+---+-----------+--------------------++---+-----------+--------------------+ 

CLASSE 21 8 

EFFECTIF: 2 


IRG 1 DISTANCE 1 IDENT. IIRG 1 DISTANCE 1 IDENT. 

+---+-----------+--------------------++---+-----------+--------------------+ 

I 11 3.5303 1Ripollés 11 21 3.5303 1Garrotxa 1 

+---+-----------+--------------------++---+-----------+--------------------+ 

CLASSE 31 8 

EFFECTIF: 4 


IRG 1 DISTANCE 1 IDENT. IIRG 1 DISTANCE 1 IDENT. 
+---+-----------+--------------------++---+-----------+--------------------+ 
I 11 14.550 IBaix Ebre 11 21 15.802 IRibera d'Ebre 1 
I 31 15.987 IAlt Urgell 11 41 19.486 1Bergueda I 
+---+-----------+--------------------++---+-----------+--------------------+ 
CLASSE 41 8 
EFFECTIF: 3 

IRG 1 DISTANCE 1 IDENT. IIRG 1 DISTANCE 1 IDENT. 
+---+-----------+--------------------++---+-----------+--------------------+ 
I 11 5.3615 ISegarra 11 21 13.720 IUrgell 1 
I 31 17.346 ISolsonés 11 1 1 1 
+---+-----------+--------------------++---+-----------+--------------------+ 
CLASSE 51 8 
EFFECTIF: 1 

IRG 1 DISTANCE 1 IDENT. 11 RG 1 DISTANCE 1 IDENT. 
+---+-----------+--------------------++---+-----------+--------------------+ 
I 110. OOOOOE+OO 1Alta Ribagort;:a 1 1 1 1 
+---+-----------+--------------------++---+------~----+--------------------+ 

CLASSE 61 8 

EFFECTIF: 2 


IRG 1 DISTANCE 1 IDENT. tlRG 1 DISTANCE 1 IDENT. 

+---+-----------+--------------------++---+-----------+.-------------------+ 

I 11 10.320 1Garraf 11 21 10.320 IBaix Penedés 1 

+---+-----------+--------------------++---+-----------+--------------------+ 

CLASSE 71 8 

EFFECTIF: 2 


IRG 1 DISTANCE 1 IDENT. IIRG 1 DISTANCE 1 IDENT. 

+---+-----------+--------------------++---+-----------+--------------------+ 

I 11 5.4003 1Vallés Oriental 1 1 21 5.4003 1Maresme 1 
+---+-----------+--------------------++---+-----------+--------------------+ 
CLASSE 81 8 
EFFECTIF: 3 

IRG 1 DISTANCE 1 IDENT. I I RG 1 DISTANCE I IDENT. 
+---+-----------+--------------------++---+-----------+--------------------+ 
I 11 7.9026 IBaix Camp 1 1 21 13.138 1Tarragonés 1 
I 31 14.854 ISegria 11 1 1 1 
+---+-----------+--------------------++---+-----------+--------------------+ 

La primera classe fonnada per les comarques Osona, Bages i Alt Camp, Alt Penedes 

tenen en comú que molta de la seva activitat económica es centra en el sector indústria. 

Aquestes comarques dos a dos són limítrofes. 

La segona classe la fonnen les comarques pirinenques del Ripolles i la Garrotxa, en 

.:¡uestes dues comarques predomina la població adulta i on la S.A.U. en la seva majoria 

és d'Arrendament. 
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La tercera classe esta formada pel Baix Ebre, Ribera d'Ebre i Alt Urgell i Bergueda que 

són vemes dos a dos i es caracteritzen per ser comarques on el nivell d'instrucci6 és 

basic i on predomina la S.A.U. en Propietat, en aquestes comarques no predomina els 

joves actius. 

La quarta classe esta constiturda per l'eix central de CataIunya, format per Segarra, 

Urgell i Solsones. En aquestes comarques trobem una quantitat d'instaHacions d'oci 

importants, el nivell d'activitat en el sector primari és molt elevat i on la majoria deIs 

edificis són anteriors a 1940. 

La quinta classe la forma només l'Alta Ribag01ya, comarca d'alta muntanya, on 

l'activitat económica es centra en el sector serveis. 

La sisena classe esta formada per les comarques litoral s Garraf i Baix Penedes, 

comarques marítimes on trobem un nombre d'amarres molt elevat, i on destaquen els 

edificis moderns. 

El Maresme i el Valles Oriental pertanyen a la setena classe, aquestes dues comarques 

limítrofes entre elles es caracteritzen per tenir una gran densitat de poblaci6 i la seva 

S.A.U. és d'Arrendament. 

Finalment la vuitena classe la formen Baix Camp, Tarragones i Segrla, aquestes tres 

comarques del sud de Catalunya són zones for~ urbanes, amb una activitat en el sector 

serveis . important, a més a més, les dues primeres comarques tenen unes platges on 

l'estat de les aigües és de la maxima categoria. 
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E:iru di Economic de les Comarques de Cata/unya - Curs 96 - 97 

11.4.3. ANÁLISI ESTADÍSTIC DE LES COMARQUES AMB BAIXA 


11.4.3.1. ACP DE LA RENDA BAIXA 


FRAN<;A 

!J Renda D::li.xa ( Inlerior a 986) 

Comarques amb Renda Baixa 

COMARCA RENDA per Capita de I'any 1991 
jen milers de~ts constants, base 19901 

Noguera 
Vallés Occidental 
Pla d'Urgell 
Anoia 
Montsia 
Conca de Barbera 
Garrigues 
Baix Llobregat 
Terra Alta 
Priorat 

985,36 
984,36 
969,66 
960,40 
959,36 
957,99 
953,47 
949,11 
893,68 
888,47 

140 



Un cop realitzada la A.C.p48 de les comarques pertanyents al grup de renda baiJS:a, 

podem afirmar les segfients conclusions. 

u ._~._~. __ .. _. __ ~ __ .. __ .. __ 

;F_ur2 , 
,,, 

... 
- Represe.fació del eiI factoriall VI eiI factorial 2 

Represe.fació del eiI factoriall v. eJI factorial :J Represeofació del eJI factorial 2 VI dI factorial 3 

......rall 

Amb aquestes variables aconseguun explicar amb 3 eixos factorials un 76,7 % 

d'inercia49 
• 

• Veure Annex de l'AmUisi Estadístic de les Comarques amb Renda Baixa.Pag. 233. 
- • Veure Annex de I'AnAlisi Estadístic de les Comarques amb Renda Baixa.Pag. 233. 
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La primera observació sobre aquesta A.C.P és que hem tingut que eliminar l~ variable 

" Platges amb categoria de l'aigua A " degut a la manca de platges d'aquest tipus dins 

d'aquest grupo 

Les comarques de Renda baixa són comarques interiors a excepció del Montsia i el Baix 

Llobregat. Aquestes darreres comarques la classificació de les aigües de les seves 

platges no són de bona qualitat. 

En el primer eix factorial ( veure figura 22 ) trobem dos grups amb tipologies ben 

diferenciades, per un costat tenim un grup de comarques representades per Valles 

Occidental, Baix Llobregat i Anoia que es caracteritzen per ser comarques 

metropolitanes ambpoblació jove, on el nivell d'instrucció és important, els edificis són 

relativament recents, la seva economía es basa majoritariament en el sector serveis i la 

indústria. 19ualment la Superficie Agrícola Utilitzada es de tipus Arrendament. 

El segon grup format per les comarques Priorat, Tetra Alta i Garrigues es troba 

clarament oposat a les tipologies anteriors, són comarques de zona rural amb uns 

habitatges antics, on predomina la població vella; el seu nivell d'instrucció és bastant 

baix i la seva economía esta centrada en l'agricultura. També cal destacar que el tipus de 

Superficie Agrícola es troba oposada a l'anterior, ja que és de tipus Propietat. 

El segon eix ( veure figura 22 ) esta separant les zones de regadiu de les de seca. 

La zona de regadiu esta representada per les comarques de Pla d'Urgell i Montsia. Aixo 

és logic ja que al Pla de l'Urgell basa la seva economía en l'agricultura, especialment en 

els arbres fruiters, per altre banda els cultius predominants del Montsia són els arrossars. 

El Priorat, Terra Alta i Anoia són comarques de seca, la majoria deIs seus cultius es 

basen en els cereals i la vinya. 

Dins d'aquest grup de comarques de renda baixa, el nivell d'instrucció esta influenciant 

el creixement de la Renda per Capita de forma positiva, és a dir, quant més gran sigui el 
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nivell d'instrucció d'una comarca, més elevat sera la seva renda per capita, i a la 

inversa, a menys nivell d'instrucció menys renda. 

Igualment destaquem el Parc de Vehicles com a variable molt correlacionada 

positivament amb la Renda, és a dir, quant més gran sigui el parc de vehicles d'una 

comarca més elevada sera la seva Renda per capita. 

Altre característica destacable, és que les comarques amb renda més baixa són les que 

tenen un equipament extrahospitalari més important. 

11.4.3.2. CLASSIFICACIÓ JERARÁRQUICA 

Fent la classificació jerarquica del grup de comarques de renda baixa, trobem el següent: 

CIasIIficatíon híerardlique dlrecte 

Terra Alta 
I 

r 

~ 

PrioIat 

Noguera 

Conca de Bartleri 

I'ipra23 
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E.r;:~iii E onbmic de les Comarques de Cala/ullya - Curs 96 - 97 

.-\ ia \-ista de la figura 23 arribem a la conc1usió que la millor c1assificació per aquestes 

;: marques és la formada per tres c1asses : 

Aragó 

FRAN<;A 

MAR MEDITERRÁNIA 

• Clase 1 

• Clase 2 

D Clase3 

144 



CLASSE 1/ 3 

EFFECTIF: 3 


IRG 1 DISTANCE 1 IDENT. IIRG 1 DISTANCE 1 IDENT. 
+---+-----------+--------------------++---+-----------+--------------------+ 
1 11 8.3262 IValles Occidental 11 21 8.4717 IBaix Llobregat I 
1 31 18.189 1Anoia 11 1 1 1 
+---+-----------+--------------------++---+-----------+--------------------+ 
CLASSE 21 3 

EFFECTIF: 5 


IRG I DISTANCE 1 IDENT. IIRG 1 DISTANCE 1 IDENT. 
+---+-----------+--------------------++---+-----------+--------------------+ 

+---+-----------+--------------------++---+-----------+--------------------+ 


I 11 15.190 INoguera 11 21 15.734 IGarrigues I 
I 3118.709 IConca de Barbera 11 4119.021 IMontsU I 
f 51 22.465 IPla d'urgell f 1 I I 1 

CLASSE 3/ 3 

EFFECTIF: 2 


IRG I DISTANCE 1 IDENT. 1 1 RG 1 DISTANCE 1 IDENT. 
+---+-----------+--------------------++---+-----------+--------------------+ 
1 11 9.2438 IPriorat 11 21 9.2438 ITerra Alta 1 
+---+-----------+--------------------++---+-----------+--------------------+ 

La primera classe la formen Baix Llobregat, Valles Occidental i Anoia. Aquestes 

comarques destaquen per tenir un .peréentatge d'ocupats a la indústria important; la 

població jove te un paper actiu dins d'aquestes comarques. El nivell d'instrucció és 

mitjA. En aquest grup també destaquem la gran quantitat d'equipament hospitalario 

Noguera, Garrigues, Conca de Barberil, Montsia i Pla d'Urgell, constitueixen la segona 

classe i no tenen cap característica rellevant per comentar. 

Finalment la tercera classe la formen el Priorat i Terra Alta, comarques reinarcables per 

tenir un equipament extrahospitalari important, un renda per capita molt baixa i un pare 

de vehicles molt reduit, aixo pot ser degut a la pobresa d'aquestes comarques. 
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11.5 ESTUDI ECONOMETRlC líE LA 

RENDA PER CÁPITÁ 


11.5.1 METODOLOGIA 


El nostre objectiu sera construir un model per representar la dependencia lineal d'una 

variable resposta, renda per cap ita, respecte d' altres variables regressores. Aquestes, 

seran les 38 variables final s utilitzades en l'estudi del AC.P. 

El metode perarribar el nostre objectiu consta de quatre parts ben diferenciades. 

CD Analisi exploratori de les dades. Aquest primer pas serve ix per detectar possibles 

relacions entre variables dependents i independents, i possibles valors anomals o 

erronis. Per fer aquest estudi exploratori utilitzarem diagrames bivariants . 

.~ Selecció de la millor equació de regressió. Aquesta etapa la realitzarem utilitzant les 

emes que ens permet el Minitab: la regressió pas a pas amb I'STEP i la selecció de les 

millors equacions amb unes certes variables amb la comanda BREG, ja que tenim varies 

\ 'ariables per explicar la renda per capita i cal fer una regressió múltiple. 

Un cop escollits els possibles model, seleccionarem l'equació optima mitjan<;ant els 

següents criteris : 

- Coeficient de determinació ajustat50 
. 

_Desviació residual 51 

5': Mesura la correJació el quadrat entre Yi i la millor combinació lineal de totes les x's del model, es a dir 

el percentatge de variabilitat de la variable resposta explicada pel model. 

: Desviació deIs residus. Explica la variabilitat entre el valor previst i I'observat. 
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~ La Cp de Mallows. 

@ Verificació de les hipótesis del model. Aquesta etapa es fara mitjanyant el anMisi deIs 

residus. Les comprovacions que es faran seran les segdents : 

- Independencia deIs residus. 


- Variancia residual constant . 


- Normalitat de la població deIs residus. 


@ Conclusions. 
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11.5.2 CODIFICACIÓ DE-LES VARIABLES EN MINlTAB . 


Les variables i codificacions a partir de les quals farem el estudi exploratori són les 
següents : 

(ODIFICACIÓ EN l\lI;\;ITAB ;\;0\1 DE LA "ARI.\BLE 

ADULT Adults (Entre 30 i 64 anys). 

ADULT AC Població activa. Per grups d'edat. 

Adults ( Entre 30 i 64 anys). 

AMARRES Ports esportius. Nombre d'amarratges. 

C EMITJ Edificis Mitjans (Entre 1941 i 1970). 

C_EMODE Edificis Moderns ( Posterion a 1970). 

C EVELL Edificis Vells ( Fins a 1940). 

C OAGRl Població ocupada. Per branques d'activitat. 

Agricultura. 

C_OCONS Població ocupada. Per branques d'activitat. 

Construcció. 

C OINDU Població ocupada. Per branques d'activitat. 

Indústria. 

C OTERC Població ocupada. Per branques d'activitat. 

Sector terciario 

DENSITAT Densitat de població ( habitants I km 2) 

DETALLIS Impost sobre la activitat economica. Detallistes. 

ES_BASIC Estudis Basics : 

- No sap llegir ni escriure 
- Sense estudis 
- Estudis primaris. 

ES MITJA Estudis mitjans : 

- Batxillerat elemental, Graduat 
escolar, i E.G.B 

- FPI i FP2 
- Batxillerat superior, B.U.P 
- Altres titulacions de grau mitja. 
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( 01>1 FIL\CIÓ EN l\IINITAB NO'. DE LA \'ARL\BLE 

ESSUP Estudis Superiors : 

- Arquitecte i enginyer recnic i 
diplomat en Escoles tecniques 
Superiors 

- Diplomat escoles universitaries i 
diplomat facultats i col'legis 
universitaris 

- Arquitecte i Enginyer Superior 
- Llicenciat Universitari 
- Estudis Superiors no universitaris 
- Doctorat 
- Estudis de Postgraus o 

especialització. 

EXTRAHOS Equipament extrahospitalari. Centres 

FARMACIA F8l'lIl8cies. Oficines de farmacia. 

INVERSIO Inversió industrial registrada. 

Inversions (milions de pts). 

lOVES Joventut « 29 anys). 

lOVES_AC Població activa. Per grups d'edat. 

Joves ( Entre 16 i 29 anys ). 

UN TEL Servei telefOnic. 

Línies telefoniques en servei per 100 

habitants. 

LLITS Equipament hospitalario 

Totalllits per 1.000 habitants. 

MAIORIST Impost sobre la activitat económica. Majoristes. 

METROPOL Arees metropolitanes. 

(Municipis> 50.000 habitants). 

OCI InstaHacions d'ocio 

( Biblioteques + Museus + Cines ). 

PLAC_HOT Establiments hotelers. Places. 
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....El:MiHrfIic Mies CoIntufIln M OrtahurytJ - Cut! 96 - 97 

( 01>1 FlCACIÓ EN l\IINITAB NOl\) DE LA YARIABLE 

PLAYA_A Estat de les aigües litorals. 

Classificació de les platges segons qualitat 

microbiologica de I'aigua. Classificació A. 

REGADIU Conreus. Regadiu 

RES INDU Residus industrials declarats. Residus. 

RTOTBANC Sistema bapcari. Hancs i caixes. 

RURAL Zona Rural ( Municipis < 2.000 habitants) 

RVEHICLE Pare automobils. 

SAUARREN Superficie agrícola utilitzada. 

Per regim de tinen~a. Arrendament. 

SAUPROP Superficie agrícola utilitzada. 

Per regim de tinen~a. Propietat. 

SECA Conreus. Sed. 

SupArbr. Superficie i utilització del territorio Superficie 

forestal. Arbrada. 

SupNoArb. Superficie i utilització del territorio Superficie 

forestaL No arbrada. 

VELL VeUs (> 65 anys). 

150 



------------

II.S.3 ANÁLISI EXPLORATORI DE DADES 


Amb els diagrames bivariants observarem les relacions entre les nostres variables i la 

renda per capita, per poder així veure quines seran les variables candidates per entrar en 

el nostre model. 
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Les variables candidates a entrar en el model despres d'aquest filtre estadístic s9n: 

- Adults Actius 

- SAU Arrendament 

- Places Hoteleres 

- Detallistes 

- Estudis Basics 

- Estudis Mitjans 

- Estudis Superiors 

- Línies TelefOniques 

- Ocupats al'Agricultura 

- Ocupats a la Indústria 

- Ocupats a la Construcci6 

- Ocupats al T erciari 

- Oficines Bancanes 

- Parc de Vehicles 
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11.5.4 SELECCIÓ DE LAMlLLOR EQUACIÓ DE REGRESSlÓ 

Comen~ la recerca del millor model fent la regressió amb les 14 variables 

esmentades anterionnent. El resultat d'aquesta regressió es el següent: 

Regression Ana1ysis 

ES SUP is highly correlated with other X variables* 
* ES SUP has been removed from the equation 

* C OTERC is highly correlated with other X variables 

* C OTERC has been removed from the equation 

The regression equation is 

RENDA 91 = 2127 + 3.65 ADULT AC + 0.771 SAUARREN + 0.0349 PLAC HOT 

+ 4.82 DETALLIS - 16.5 ES BASIC - 18.0 ES MITJA + 

2.51 LIN TEL - 1.23 C OAGRI - 0.36 C OINDU + 1.08 

C OCONS + 12.7 RTOTBANC + 0.368 RVEHICLE 

Predictor Coef Stdev t-ratio p 

Constant 2126.9 768.3 2.77 0.01-0 

ADULT AC 3.651 6.784 0.54 0.595 

S.l\UF.RREN 0.7707 0.5773 1. 33 0.193 

?LAC HOT 0.03495 0.08057 0.43 0.668 

DETALLIS 4.816 2.450 1. 97 0.059 

ES BASIC .,.16.536 7.729 -2.14 0.041 

ES ~lITJP.. -17.975 9.151 -1. 96 0.060 

:'IN TEL 2.507 1. 441 1. 74 0.093-
OAGRI -1. 234 1.777 -0.69 0.493 

OINDU -0.364 1.558 -0.23 0.817~ 

~ OCONS 1. 078 3.881 0.28 0.783'
RTOTBANC 12.71 25.70 0.49 0.625 

RVEHICLE 0.3675 0.1264 2.91 0.007 

s = 37.74 R-sq 88.9% R-sq(adj} = 84.2% 
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Analysis of Variance 

SOURCE 

Regression 

Error 

Total 

DF 

12 

28 

40 

SS 

320994 

39888 

360882 

MS 

26750 

1425 

F 

18.78 
P 

0.000 

SOURCE 

ADULT AC 

SAUARREN 

PLAC HOT 

DETALLIS 

ES BASIC 

ES MITJA 

LIN TEL 

C OAGRI 

C OINDU 

C OCONS 

RTOTBANC 

RVEHICLE 

DF 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

SEQ SS 

91114 

3400 

117930 

56485 

16829 

255 

17905 

855 

284 

3085 

814 . 

12038 

Unusual Observations 

Obs. ADULT AC RENDA 91 

4 28.3 1011.70 

Fit 

1078.73 

Stdev.Fit 

19.39 

Residual 

-67.03 

St.Resid 

-2.07R 

R denotes an obs. with a large sto resido 

Aquest seria un model dolent, ja que la majoria de les variables surten no significatives 

amb un interval de confian~a d'un 95 %, el seu p-valor es superior a 0.05 o el seu valor

test es inferior a I2 l. Observem que els Estudis Superiors i els Ocupats al sector terciari 

estan correlacionats amb alguna variable, aixo no vol dir que aquestes variables no 

siguin significatives en un altre model. 

En contes d'anar traient les variables no significatives fins a arribar al millor model 

possible, el Minitab ens ofereix dues vies per aconseguir més rapidament aquest 

objectiu: 
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~EcDrIImIic de It!s COllUUqut!S de OrúJIunyll- CIln 96 - 97 

La comanda BREO, que dóna unllistat de les millors regressions possibles i la ~omanda 

STEP que fa una regressió pas a paso 

El resultat d'una regressió no ha de ser necessanament el mateix sí és atacada pels dos 

metodes. 

Abans de continuar amb la recerca del millor model, hem decidít eliminar del nostre 

estudi la variable • Ocupats en el sector terciari', doncs es troba molt correlacionada 

amb altres variables regressores i a més a més considerem que el sector terciari esta prou 

representat pels detallistes. 19ualment, els estudis superiors es troben prou correlacionats 

amb els estudis basics. Per aquest motiu i tenint en compte que són variables oposades i 

que representen el mateix concepte (Nivell d'instrucció) elirninarem els estudis basics. 

Matriu de Correlaoiona 

ADULT_AC SAUARREN PLAC_HOT DETALLIS ES_BASIC ES_MITJA ES_SUP LIN_TEL 

SAUARREN 0.455 

PLAC_HOT 0.320 -0.064 

DETALLIS 0.179 -0.232 0.819 

ES_BASIC -0.288 -0.467 -0.210 -0.117 

ES_MITJA 0.257 0.470 0.138 0.032 -0.970 

ES_SUP 0.273 0.300 0.334 0.309 -0.742 0.556 

LIN_TEL 0.328 0.320 0.397 0.406 -0.510 0.527 0.289 

C_OAGRI -0.468 -0.501 -0.112 0.075 0.720 -0.771 -0.336 -0.579 

C_OINDU 0.289 0.267 -0.473 -0.663 -0.058 0.175 -0.283 -0.187 

C_OCONS -0.183 -0.121 0.492 0.590 0.102 -0.114 -0.033 0.450 

C_OTERC 0.227 0.267 0.507 0.497 -0.743 0.664 0.708 0.688 

RTOTBANC o . 264 -0.262 0.700 0.796 0.093 -0.180 0.178 0.222 

RVEHICLE 0.474· 0.354 0.281 0.348 -0.298 0.305 0.177 0.484 

C_OAGRI C_OINDU C _OCONS C_OTERC RTOTBANC 

C_OINDU -0.480 

C_OCONS 0.096 -0.643 

C_OTERC -0.545 -0.440 0.308 

RTOTBANC 0.255 -0.555 0.401 0.241 

RVEHICLE -0.353 -0.032 0.321 0.307 0.260 
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11.5 . 4.1 Selecci6 del millor-model mitjan~nt el metode Breg 

Response is RENDA 91 

A S P D E C C C R R 

DALE S L - - TV 

U U A T E 1 - - O E 

LACAMSNOOOT H 

T R L I I A C B 1 

R H L T S T N G O A e 
Adj. A E O 1 J U E D R N N L 

Vars R-sq R-sq C-p s C N T S A P L U I S C E. 

1 50.2 49.0 -89. o 67.854 X 

1 48.2 46.8 94.3 69.254 X 

2 72.2 70.7 35.5 51. 425 X X 

2 70.4 68.8 40.0 53.035 X X 

3 79.7 78.1 18.3 44.457 X X X 

3 79.5 77.8 19.0 44.751 X X X 

4 86.4 84.8 3.6 36.983 X X X X 

4 85.5 83.9 5.7 38.099 X X X X 

5 87.8 86.0 2.0 35.503 X X xx X 

5 87.5 85.7 2.6 35.879 X X X x· X 

6 88.3 86.2 2.6 35.226 X X X X X X 

6 88.3 86.2 2.7 35.301 X X X X X X 

7 88.6 86.2 3.9 35.347 X X X X X X X 

7 88.5 86.1 4.1 35.455 X X X X X X X 

8 88.7 85.9 5.7 35.720 X Xx x x x x X 

8 88.7 85.8 5.7 35.769 X X X X X X X X 

9 88.8 85.6 7.3 36.093 X X X X X X X X X 

9 88.8 85.6 7.4 36.103 X X X X X X X X X 

10 88.9 85.2 9.2 36.594 X X X X X X X X X X 

10 88.8 85.1 9.3 36.626 X X X X X X X X X X 

11 88.9 84.7 11.1 37.123 X X X X X X X X X X X 

11 88.9 84.7 11.1 37.138 X X X X X X X X X X X 

12 88.9 84.2 l3. o 37.744 X X X X X X X X X X X X 

Figura 24 

]6] 



Observem que el Minitab ens proporciona tres eriteris a l'hora d'escollirla ~gressi6 

óptima: la Cp de Mallows ( a minimitzar ), amb un nombre de variables mínim, la r-sq 

adjS2 (a maximitzar) i la s (a minimitzar). 

Seguint aquests eriteris un deIs nostres possibles models eorrespon al senyalat amb un 

CP-Mallows de 2.0, un eoefieient de determinaci6 ajustat de 86 i un desviaci6 residual 

de 35.5.( Veure Figura 24). 

Segon aquest model , les úniques variables regressores serien : 

- SAU Arrendament 


- Detallistes 


- Estudis Superiors 


- Línies TelefOniques 


- Pare de Vehic1es 


Seguidament farem la regressi6 amb el metode pas a pas per veure si podem confuniar 

el nostre model. 

52 Coeficient de determinació ajustat, 
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11 . 5 . 4 .2 Selecció del millor-model mitjan~ant el metode Pas a Pas 

En el metode pas a pas deixarem com a tolerancia la que d6na per defecte el Minitab, 

aquesta és suficient per assegurar que no entraran en el model variables que siguin 

combinacions lineal s de la resta. Comen~em aquest metode cap en davant, és a dir, 

sense cap variable regressora, primer entrara la variable més significativa i despres 

aniran entrant les variables més explicatives tenint en compte les que ja estan en el 

model. 

Stepwisa Ragrassion 

F-to-Enter: 2.00 F-to""'"Remove: 2.00 

Response is RENDA 91 on 12 predictors, with N = 41 

Step 1 2 3 4 5 

Constant 728.5 621.1 600.7 487.4 436.5 

LINTEL 8.47 6.11 4.00 3.29 3.18 

T-Ratio 6.28 5.26 ·3.63 3.21 3.54 

DE'rALLI S 7.2 9.5 8.2 6.6 

T-Ratio 5.01 7.15 6.46 5.51 

SAUARREN 2.18 1. 62 0.98 

T-Ratio 4.13 3.17 2.02 

RVEHICLE 0.35 0.40 

T-Ratio 3.01 3.90 

ES SOP 16.8 

T-Ratio 3.46 

S 67.9 53.4 44.8 40.5 35.5 

R-Sq 50.24 70.02 79.47 83.60 87.78 
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Observem que les variables que· entren dintre del model coincideixen amb les .variables 


seleccionades amb el metode de regressió del BREG. 


Ara que ja sabem quines variables farem entrar en joc cal calcular l'equació de regressió 


amb la comanda REGRE del Minitab. 


Ragression Ana1ysis 

The regression equation is 

RENDA 91 = 436 + 0.978 SAUARREN + 6.63 DETALL~S + 

16.8 ES SUP + 3.18 L~N TEL + 0.399 RVEB~CLE-'  . 

Predictor Coef Stdev t-ratio p 

Constant 436.46 48.01 9.09 0.000 

SAUARREN 0.9783 0.4853 2.02 0.052 

DETALLIS 6.629 1.202 5.51 0.000 

ES_SUP 16.762 4.849 3.46 0.001 

LDi TEL 3.1796 0.8975 3.54 0.001 

RVEHICLE 0.3992 0.1022 3.90 0.000 

• ., 35.50 R-aq - 87.8\ R-aq(adj) - 86.0\ 

Analysis of Variance 

SOURCE OF SS MS F P 

Reqression 5 316766 63353 50.26 0.000 

Error 35 44116 1260 

Total 40 360882 

SOORCE OF SEQ SS 

SAliARREN l· 35850 

DETALLIS 1 224542 

ES_SUP 1 10844 

LDi_TEL 1 26316 

INEHICLE 1 19214 

UDusual Observations 

CIbs. SAUARREN RENDA_91 Fit Stdev.Fit Residual St.Resid 

13 71.1 1114.96 1148.42 26.18 -33.46 -1.40 X 

23 12.8 985.36 1056.52 11.11 -71.16 -2.11R 

R denotes an obs. with a large sto resido 


X denotes an ohs. whose X value gives it large influence. 
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Observant els resultats veiem que aquest model de regressi6 es bo, tots els valors-test 

són superiors a 12 1, totes 5 variables s6n significatives . 

. El segfient pas, és l'estudi deIs valors inusual s ,perque podrien ser anomalies. EIs valors 

inusuals poden ser de dos tipus: residu estandaritzat elevatS3 o puní de gran 

influ.enciaS4 
• 

La nostra pauta sera la de eliminar els punts amb un residu major que 3 o menor que -3, 

de fet en podria ser un altre pero aquest és un deis criteris més utilitzats i que d6na 

millors resultats. 

Aquest model ens indica que la observaci6 13 ( comarca del Barcelones) té una gran 

influencia sobre la regressi6, per aixo decidim eliminar aquesta observaci6 i tomar afer 

la regressi6 per veure si amb aquesta depuraci6 la millorem. Aquesta observaci6 no ens 

estranya, ja que durant tot el estudi anterior, la comarca del Barcelones sempre ha sortit 

en les diferents classificacions com una comarca independent. Fet degut a les ~ves 

caracteristiques i tipologies especials, que s6n molt diferents a la resta de les comarques 

catalanes. 

Regression Analysis 

The regression equation is 

RENDA 91 = 447 + 1.36 SAOARREN + 6.54 DETALL:IS + 

3.39 LIN'l'BL + 19.8 ES SUP + O • 331· RVEB:ICLE 

Preclictor Coef Stdev t-ratio p 

Constant 446.74 47.90 9.33 0.000 

SAOARREN 1.3633 0.5505 2.48 0.018 

DETALLIS 6.538 1.187 5.51 0.000 

!l Molta discrepancia entre el valor observat i el valor previst 

,.. Punt:s que tenen la distancia de Mahalanobis elevada i que són capacos de desviar la regressió. 

Distincia Mahalanobis : mesura la distancia en l'espai de les x's. 


165 



3.3855 0.8969~ 3.77 0.001 

19.805 5.243 3.78 0.001 

0.3315 0.1116 2.97 0.005 

• - 35.01 a-sq - 88.3'11 a-aq(adj) - 86.6'11 

Analysis of Variance 

SOURCE 

BegTession 

Error 

Total 

DF 

5 

34 

39 

SS 

315885 

41663 

357548 

MS 

63177 

1225 

F 

51.56 
P 

0.000 

SOORCE 

SAUARREN 

DETALL1 S 

LIS_TEL 

ES_SUP 

RVEHICLE 

DF 

1 

1 

1 

1 

1 

SEQ SS 

35433 

223399 

27095 

19148 

10810 

Unusua1 Observations 

abs. SAUARREN RENDA_91 

22 12.8 985.36 

Fit 

1054.71 

Stdev.Fit 

11.03 

Residual 

-69.35 

St.Resid 

-2.09R 

R denotes an obs. with a large sto resido 

Amb l'eliminació de la comarca del barcelones veiem que la nostra variancia residual a 

disminuit de 35.5 a 35.05 i que el coeficient de determinació ajusta! ha augmentat de 

86% a 86.6%, igualment observem que si abans la variable 'Sau arrendament' entrava 

en el nostre model de manera molt justa, amb l'eliminació del Barcelones, aquesta 

variable surt prou significativa, passant d'un p-valor de 0.052 a un p-valor de 0.018. 
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11.5.5 VERIFICACIÓ DELES HIPÓTESIS DEL MODEL. 

ANÁLISI DELS RESIDUS. 

Per validar el nostre model hem de fer un anMisi exhaustiu deIs residus, i provar que 

aquest tenen una variancia residual constant, que segueixen unadistribució normal, i 

que no tenen cap informació. 

ANÁLISI DELS RESIDUS 
Normal Plot of Residuals I Chart of Residuals 
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Residual Fit 

La hipbtesi d'independencia deIs residus es compleix, veient el gn\fic del anMisi deIs 

residus, observem que els residus són aleatoris, tenen una variancia residual constant 

com. s'aprecia en el diagrama bivariant entre els residus i els valors prevists, on no hi ha 

cap relació, com ens ho indica la seva correlació (Correlation of Valors 

Previts and Residus = - 0.000). 

Igualment s'observa que tots els residus es troben dins deIs Iímits de tolerancia 

permesos. Les hipótesis de normalitat es compIeixen perfectament, fent el diagrama 
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deIs residus contra els residus estandaritzats obtenim una recta, el que signifi<?a que es 

compleix aquesta hipótesi, la seva correlació es de 0.992. 

L; histograma deIs residus també ens indica la validació d;aquesta hipótesi, segueixen 

una distribució nonnal. 

Per comprovar que els residus no tenen cap infonnació, a més de fer els residus contra 

els valors previstos, hem de mirar el comportament deIs residus contra la resta de 

variables que intervenen en el model. Per aixo farem els pertinents diagrames bivariants 

amb les seves correlacions. 

IN'JEPENDENCIA DELS RESIDUS 
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INDEPENDENCIA DELS RESIDUS 
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Com es pot apreciar en tots els grafics, 

la distribució deIs residus contra les 

variables que intervenen en el model 

és aleatoria, les seves respectives 

correlacions són de 0.000. Aquestes 

proves demostren que els residUS no 

contenen cap informació. 
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11.5.6 CONCLUSIÓ DEL MODEL 


L'equació de regressió d'aquest model és: 

RENDA 91 = 447 + 1.36 SAUARREN + 6.54 DETALLIS + 

3.39 LIN TEL + 19.8 ES SUP + 0.331 RVEBICLE-

Predictor Coef Stdev t-ratio p 

Constant 446.74 47.90 9.33 0.000 

SAUARREN 1.3633 0.5505 2.48 0.018 

DETALL1 S 6.538 1.187 5.51 0.000 

LIN TEL 3.3855 0.8969 3.77 0.001 

ES SUP 19.805 5.243 3.78 0.001 

RVEHICLE 0.3315 0.1116 2.97 0.005 

s = 35.01 R-sq = 88.3% R-sq(adj) = 86.6% 

Sobre l'eqúació explicativa de la renda per capita de Catalunya (menys el Barcelom!s ) 

de l'any 1991, podem observar que totes 5 variables ajuden a augmentar el creixement 

de la renda., donant valors a aquestes variables fem créixer la renda pel fet que totes 

estan relacionades de forma positiva. El terme constant de la regressió val 446.74. Cal 

veure, pero, que és el coeficient amb major variabilitat. 

La variable que té un coeficient més elevat correspon a la variable Estudis Superiors 

seguida de la variable Detallistes. Nogensmenys encara que els 'detallistes' tenen un 

coe:ficient menor que els 'estudis superiors', el seu t-ratio o valor-test és més elevat, el 

que ens indica que és una variable molt important i que cal augmentar-Ia per millorar la 

R:Dda. 
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Les línies telefOniques tenen un~coeficient no molt elevat pero el seu t-rati~ es prou 

significatiu i la seva variancia molt petita, tot aixo vol dir que aquesta variable també 

inft.1lÍl'Il bastant en la renda. 

El Sau Arrendament i el Pare de Vehicles tenen els coeficients més baixos i són les 

variables menys influents en la renda. 

Com hem vist durant tot l'estudi de la renda, aquesta es troba molt correlacionada amb 

d sector terciari, per aixo no és estrany que la variable més important dintre d'aquest 

model sigui els 'Detallistes'. 

En resum per obtenir una renda per capita molt elevada ens interessa : 

Detallistes: EIsMbims 

Estudis Superiors: Elevats 

Unies TelefOniques: Moltes 

San Arrendament : Elevat 

Pare de Vehicles : MoltGran 

A partir d'ara ens referirem a aquest model com Modell. 
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11.5.7 MODEL ALTERNATIU 


Alllarg de tot l'estudi sobre el creixement económic de Catalunya hem pogut arribar a 

. diverses conclusions : la gran influencia negativa del sector primari i positiva del sector 

terciario El sector primari es troba representat per la variable 'Ocupats al'Agricultura' i 

el sector terciari per la variable 'DetalHstes'. D'altre banda el nivell d'instrucció de les 

comarques és important en el seu creixement económico 

Tenint en compte aquestes conclusions, i a partir del model 1, volem trobar un model 

altematiu que inclogui les variables esmentades anteriorment. 

Les etapes que seguirem per trobaraquest model alternatiu, són les mateixes que pel 

model anterior. 

En aquest model altematiu for9arem a entrar les variables 'Ocupats a l'Agricultura' i 


~ Detallistes'. 
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EmuIJ Economic de In CoMlU'fllllS de CtIúlbInya - Om 96 - 97 

11. 5 . 7.1 Seleeeió del millor model mitjan~ant el metode Breg. 

Best Subseta Regresaion 

Response is RENDA_91 

Tbe following variables are includad in all models: 

e OAGRI DETALLIS 

A S P E C C R R 


DAL S L TV 


UOA E 1 o E 


L A C M S N o o T H 


T R 1 1 e B I 


RH T S T N o A e 


Vars R-sq R-sq C-p s CNTAPL U S e E 


Adj. AEOJUE o N N L 


1 79.1 77.5 19.8 45.105 X 


1 79.0 77.3 20.1 45.227 X 


2 83.9 82.1 9.8 40.160 X X 


2 83.3 81.5 11.3 40.899 X X 


3 86.8 84.9 4.5 36.925 X X X 


3 85.9 83.9 6.6 38.076 X X X 


4 88.0 85.9 3.3 35.621 X X X X 


4 87.6 85.4 4.4 36.268 X X X X 


5 88.4 86.0 4.3 35.559 X X X X X 


5 88.4 85.9 4.4 35.616 X X X X X 


6 88.7 85.8 5.7 35.769 X X X X X X 


6 88.7 85.8 5.7 35.771 X X X X X X 


7 88.8 85.6 7.3 36.093 X X X X X X X 


7 88.8 85.6 7.4 36.103 X X X X X X X 


8 88.9 85.2 9.2 36.594 X X X X X X X X 


8 88.8 85.1 9.3 36.626 X X X X X X X X 


9 88.9 84.7 11.1 37.123 xxx XXX X x X 


9 88.9 84.7 11.1 37.138 XXXXXX X x x 

.."'\ 

... w 88.9 84.2 13. o 37.744 X X X X X X X X X X 
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El model escollit presenta una Cp de Mallows de 6.6 amb 5 variables, una c;lesviació 

residual de 38.076, un coeficient de determinació ajustat de 83,9 %. Encara que hi han 

altres models amb Cp menors, alguna de les seves variables no surten significatives ( p

valor> 0.05). 

Les variables d'aquest model són : 

- Ocupats a la Agricultura 

- Detallistes 

- Sau Arrendament 

- Estudis Superiors 

- Pare de Vehicles 

A continuació utilitzarem la regressió pas a pas per confirmar o descartar aquest 

possible model. 
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11.5.7:1. Selecció delmillor model mitjan~ant el metode Pas a Pas 

Stepwise Regression 

F-to':'Enter: 2.00 F-to-Remove: 2.00 

Response is RENDA 91 on 12 predictors, with N 41 

Step 1 2 3 4 5 

Constant 729.2 591.1 532.2 468.5 436.5 

SAIlARREN 2.12 1.57 1.16 0.93 0.98 

T-Ratio 3.91 3.00 2.25 1. 90 2.02 

e OAGRI -2.83 -2.33 -1.83 -0.72 

'.r-Ratio -3.48 -3.08 -2.52 -0.88 

DE'.rALLIS 11.8 10.1 8.7 7.1 6.6 

'.r-Ratio 10.29 8.58 7.12 5.39 5.51 

RVEHICLE 0.35 0.41 0.38 0.40 

'.r-Ratio. 3.04 3.71 3.70 3.90 

ES stJP 13.8 15.5 16.8 

T-Ratio 2.56 3.04 3.46 

LIN TEL 2.65 3.18 

T-Ratio 2.45 3.54 

S 45.2 40.9 38.1 35.6 35.5 

Il-Sq 79.03 83.31 85.94 88.05 87.78 

Efcctivament les variables resultants d'aquest metode coincideixen amb les escollides a 

rapadat anterior ( metode del BREG). 
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A continuació farem el c81cul de la regressió amb aquestes variables. 

Regreaaion Ana1yaia 

The regression equation is 

RBNDA 91 = 532 + 13.8 ES_SOP - 1.83 C_...OAGRI + 0.410 RVEHICLE + 

8.69 DETALLIS + 1.16 SAUARREN 

Predictor Coef Stdev t-ratio p 

Constant 532.21 58.38 9.12 0.000 

ES_SOP 13.780 5.390 2.56 0.015 

C_OAGRI -1.8333 0.7280 -2.52 0.017 

RVEHICLE 0.4102 0.1105 3.71 0.001 

OETALLIS 8.688 1.221 7.12 0.000 

SAtJARREN 1.1559 0.5144 2.25 0.031 

s = 38.08 R-sq - 85.9% R-sq(adjl - 83.9% 

Analysis of Variance 

SOO'RCE OF SS MS F P 
Regression 5 310140 62028 42.78 0.000 

Error 35 50742 1450 

Total 40 360882 

SOO'RCE OF SEQ SS 

ES StJP 1 110015 

C_OAGRI 1 22057 

RVEHICLE 1 103286 

OETALLIS 1 67462 

SAtJARREN 1 7320 

Onusual Observations 

CI:Is. ES_SUP RENOA_91 Fit Stdev.Fit Residual St.Resid 

4 5.26 1011.70 1101.79 7.46 -90.08 -2.41R 

13 8.90 1114.96 1125.64 27.97 -10.68 -0.41 X 

15 5.01 1287.45 1215.76 16.74 71.69 2.10R 

23 4.68 985.36 1061. 96 12.03 -76.59 -2.12R 

R denotes an obs. with a large sto resido 


X denotes an obs. whose X value gives it large influence. 


Com es pot apreciar en el resultat de la regressió, les cinc variables tenen un p-valor < 

0.05 i UDS t-ratios > I2 l. El que vol dir que el model és correcte. 
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Seguint els criteris esmentats en el model anterior a l'hora de tractar els valors inusuals, 

DO eliminarem cap observació corresponent a comarques amb un residu elevat, 

l'observació corresponent a un punt amb gran influencia ( Obs. 13 ) té un coeficient 

molt baix ( -0.41 ), per aixó tampoc l'eliminarem. 

11.5.7.3 Verificació de les hipotesis del model. Anilisi deis residus. 

El criteri per validar les hipótesis del model són les mateixes que les utilitzades per 

validar el model 1. 

ANALISI DELS RESIDUS 
Nonnal Plot of Residuals I Chart of Residuals 
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L'aruüisi aprofundit deis residus no ens deixa cap dubte, es veu clarament que igual que 

en el model anterior es compleix la hipotesi de independencia deis residus. La correlació 

entre els valors previstos i els residus és O. Igualment observem que l' histograma deIs 

residus segueix clarament una distribució normal i el gratic deis residus contra els 

residus estandaritzats és una recta ( la seva correlació es de 0.999 ). Aquestes dues 

pautes ens confirmen que es compIeix la hipótesi de normalitat deIs residus. 
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Igual que en· el model anterior. per veure que els residus no contenen c~p tipus 

d'informació, farem els diagrames bivariants deis residus contra les variables que 

intervenen en el modeL 
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A la vista deis grMics concloem que la 

distribució deIs residus contra les 

variables que intervenen en el model és 

aleatoria, les seves respectives 

correlacions són de 0.000. Aquestes 

proves demostren que els residus no 

contenen cap tipus d'informació. 
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11.5.7.4 Conelusions del modeI.

L'equació de regressió d'aquest model és: 

RBRDA 91 = 532 + 13.8 ES SUP - 1.83 e OAGRI + 

0.410 RVBBICLB + 8.69 DETALLIS + 1.16 SAOARREN 

Predictor Coef Stdev t-ratio p 

Constant 532.21 58.38 9.12 0.000 

ES SUP 13.780 5.390 2.56 0.015 

C OAGRI -1. 8333 0.7280 -2.52 0.017 

RVEHICLE 0.4102 0.1105 3.71 0.001 

DETALLIS 8.688 1.221 7.12 0.000 

SAUARREN 1.1559 0.5144 2.25 0.031 

s = 38.08 R-sq = 85.9% R-sq(adj) = 83.9% 

Amb aquest nou model expliquem gairebé un 84 % de la renda, amb una variancia 

residual de 38.08. 

En aquest segon model per explicar la renda per capita de Catalunya de l'any 1991, 

podem. observar que a diferencia del model 1, on totes les variables influren 

positivament en el creixement de la renda, en aquest model la variable ' Ocupats a 

r Agricultura ' te una influencia negativa en la renda. 

El terme constant de la regressió en aquest ~as val 532. Novament direm que la seva 

ftriabilitat és la més elevada . 

.Els Estudis Superiors tenen el coeficient més elevat, seguit pels Detallistes, pero 

comparant els t-ratios de les variables ens adonem que la variable 'Detallistes' té al t
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ratio més elevat amb un 7.12, el que ens indica que és la variable més importan! a l'hora 

d'explicar la renda i que caldnl augmentar-la per elevar-la. 

La Sau Arrendament té un coeficient fo¡ya baix proper a la unitat ( 1,16), amb un t-ratio 

no molt significatiu (2.25), aquestes dades ens indiquen que la seva participació a l'hora 

d'incrementar la renda és més petita. 

El Pare de Vehicles encara que es la variable que te el coeficient més petit, te prou 

importancia en el creixement de la renda, ja que el seu t-ratio es de 3,71, i la seva 

variabilitat és molt petita; juga un paper destacable en el creixement de la renda. 

Les línies telefOniques tenen un coeficient no molt elevat pero el seu t-ratio es prou 

significatiu i la seva variancia molt petita, tot aixo ens indica que aquesta variable també 

influinl bastant en la renda. 

Finalment trobem la variable 'Ocupats a l'Agricultura' amb un coeficient negatiu, 

aquesta variable influencianegativament en el creixement de la renda, es a dir, quan 

més ocupats en el sector primari d'una comarca més baixa sera la seva renda. 

En definitiva per tenir una renda per capita elevada ens interessa : 

Estudis Superiors : Elevats 

Ocupats a l'Agricultura: EIs Mínims Possibles 

Pare de Vehicles: MoltGran 

Detallistes : EIs Maxims possibles 

San Arrendament : Elevat 
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12.CONCLUSIONS 

na vegada realitzats tots els analisis pertinents, cal presentar quines han estat les 

nclusions que se'n deriven. A nivell general, es pot concloure el següent : 

2: El primer fet important a remarcar dms d'aquest estudi, és que amb el ti pus de 

variables escollides, només podem treure conclusions sobre la Renda Bruta Familiar 

Disponible per Capita55 
. Aixo és logic degut a la mena de variable que representa, la 

Renda quant més desagregada millor esta representada perque es troba lligada al 

nivell economic de cada persona. Per contra el P.I.B. és Una variable que perd la seva 

capacitat explicativa del benestar economic quan més petit és el territori estudiat. 

~ La reducció de variables estudiades passant de les 82 inicial s a les 38 definitives, no 

ha suposat una perdua d'informació important, observant56 els resultats de les dues 

classificacions jerarquiques aquests són molt similars. 

o La caracteristica més important que trobem en l'analisi amb les 38 variables fmals és 

la gran rellevancia de la Renda per Capita en el segon eix factorial, aquest eix resulta 

representatiu del sector terciario A les comarques amb una Renda per Capita elevada 

rrobarem una activitat en el sector terciari molt gran, on destaquen el gran nombre de 

. aces hoteleres, detallistes i ocupats en el sector terciario 

'7:...' altre fenomen remarcable és la clara diferencia entre grups de comarques de tipus 

=-.::"31. on trobem un alt índex de població vella, amb un nivell d'mstrucció baix, on el 

.: =~:or economic més important és l'agricultura i grups de comarques amb més 

'-- '-LU>-u-u-.sme, on trobem una població jove, amb estudis mitjans. El primer grup es 

~ .!., ~:::- .-l ' ara ens referirem a aquesta variable com a Renda per Capita 
. ~ ~¿s,s : =- ca ió amb 82 variables es troba dins de l'annex (pagina 7), i la c1assificació amb 38 

.:...~ n ~ ben a l'annex (pagina 47), 
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troba representat per les comarques interiors del sud-oest de Catalunya i !es zones 

amb més dinamisme corresponen a l'ilrea metropolitana de Barcelona. 

~	De l'estudi aprofundit de la Renda per Capita de Catalunya, un cop feta la distribució 

en tres grups de Rendas7 
, trobem que les comarques que tenen la Renda per Capita 

més elevada de Catalunya corresponen a comarques d'alta muntanya, on predomina 

el turlsme, i per tant el sector terciario Una particularitat que tenen . aquestes 

comarques ( Val d'Aran i Cerdanya) és l'existencia d'un nivell d'instrucció bastant 

baix. D'altre banda les comarques amb la Renda per Capita més baixa corresponen al 

Priorat i la Terra Alta, comarques on predomina una gran activitat a l'agricultura. 

~	Exceptuant les comarques amb la Renda per Capita més elevades de Catalunya, el 

nivell d'instrucció resulta indispensable per assolir un nivell de Renda elevat. Tant a 

les comarques de Renda mitjana com a les de Renda baixa, les comarques amb 

rendes més altes dins de cada grup corresponen a zones on el nivell d'estudis és 

important. 

iJ L'estudi econometric de la Renda per Capita corrobora la importancia d'aquesta en 

el sector terciario EIs dos models trobats són: 

1.- RENDA_91 = 	447 + 1.36 S.A.U. Arrendament + 6.54 Detallistes + 3.39 Línies 

Teleroniques + 19.8 Estudis Superiors + 0.331 Pare de Vehicles. 

2.- RENDA 91 = 	532 + 1.16 S.A.U. Arrendament + 8.69 Detallistes + 13.8 Estudis 

Superiors + 0.410 Pare de Vehicles - 1.83 Ocupats a l'agricultura. 

Una conclusió clara d'aquest estudi és que el sector terciari i el nivell d'instrucció 

són dues caracteristiques determinants a l'hora d'estudiar el creixement de la Renda 

per Capita. Aquestes dues caracteristiques les trobem identificades en els dos models 

estudiats. 

S'1 Alta.. Mitjana i Baixa 
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En el primer model totes cinc-variables influeixen positivament en el creix~ent de 

la Renda per CApita de Catalunya, mentre que en el segon, observem la influencia 

negativa deIs Ocupats a l'Agricultura. Quant més gran sigui l'activitat económica en 

l'agricultura d'una comarca més baix sera el seu nivell de Renda per CApita. 

Ea Una altre punt a remarcar en el nostre estudi, és la singularitat del Barcelones, en 

totes les classificacions obtingudes sempre ha destacat per si mateixa, no hi hahagut 

cap comarca agrupada amb ella. El Barcelones és la comarca amb major densitat de 

població de Catalunya i amb un espai uroo. immens, és un deIs motors principals de 

Catalunya. 

Ea Una conclusió molt important que és repeteix al llarg de tot l'estudi, és la gran 

influencia d'unes comarques amb altres, a gairebé totes les particions obtingudes, els 

diferents grups estan formats per comarques limitrofes entre elles. 

Aquestes afirmacions ens fan pensar que la divisi6 comarcal establerta l'any 1936 per 

Pau Vila no és van fer de manera aleatória, sin6 que es va efectuar amb molta cura i 

seny. 
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14. V ALOAACIO ECONOMICA D1!JL PRomeTE 

, ~-

Fent una estimació de les hores dedicades a fer el projecte arribem a la següent 

conc1usió: 

• 	 Els tres primers mesos es pot considerar una mitjana d'hores treballades de 

10 hores setmanals . 

• 	 Els set mesos següent podríem dir que les hores empleades han estat de 25 

hores setmanals. 

Aixo fa un total de 820 hores, d' aquestes hauríem de descomptar les hores dedicades a 

aprenentatge, amb lo que ens quedarien unes 750 hores empleades a la realització del 

. _ojecte. 

- -	 onsiderem com el preu de ma d'obra de 2500 pts, resultaría un total de 1.875.000 

.-1. part de la ma d'obra s'ha de tenir en compte tot el material utilitzat. 

: . E s dos projectes finals de carrera utilitzats ja estaven a disposició del departarnent 

ganització d'Empreses: 'Gestor d'una base de dades comarcal amb la introducció 

:.e dades automatitzada' realitzat per Albert Obiols Vives i dirigit per Xavier LIinas 

--\. et i 'Estudi de la implantació d'una base de dades d'economia regional', realitzat 

Xavler Canals Asin i dirigit per Joan CarIes Gil Martín. 

~ . Per poder utilitzar el primer projecte anomenat, és necessari el programa Paradox i un 

O~r ( Omnipage ), que els seus preus respectivament són de 56.678 pts i 112.868 pts. 
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3. Per poder utilitzar el segon projecte és necessari el Delpbi 3 ClientlServer i Interbase, 

que els seus preus respectivament són de: 324.800 pts i de 27.608 pts. 

4. El paquet estadístic SpmC n esta valorat en unes 450.000 pts 

5. El paquet estadístic Minitab-lO que el seu preu seria de 50.000 pts. 

6. Windows 95 i Microsof Office que respectivament sortirien per unes 15.000 pts i 

85.000 pts. 

7. Un ordinador Pentium-233 MMX, 32 Mb de RAM i 2.5 Ob de disc dur que val unes 

260.000 pts. 

8. Un escaner de marca HP que ens podria sortir per 50.000 pts. 

9. Photoshop 120.000 pts 

La valoració económica:final d'aquest projecte ti de carrera, 

resultaria per: 3.426.954 pts 
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