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ii. Prefaci 

Va ser després d’un examen d’Aplicacions Informàtiques II al Gener de 

2001 quan la professora de l’assignatura, Eli Torrelles, em va preguntar si 

m’interessaria treballar com a estadístic en un grup d’investigació, i jo li 

vaig dir que sí. Com no?!, estava a l’últim any de carrera, pensant que fer 

més endavant, si un Erasmus, o un Sèneca, i em donen l’oportunitat de 

treballar del que estic estudiant. Bé, treballar amb un conveni de 

col·laboració, diguem-ne beca. 

El primer dia vaig conèixer a tothom, molts dels quals encara hi col·laboro: 

en Josep Maria Aragay, en Juli Sabater, l’Eli Queralt, l’Elena Sintes, i un 

parell de becaris més, la Marta Murrià i en Carlos González.  

De tots ells vaig aprendre molt però principalment de dos: la Torrelles em 

va ensenyar a depurar enquestes dient-me “el truc es tenir el qüestionari 

davant i aplicar el sentit comú”, i en JM sempre em deia “has de tenir visió 

estadística”. És curiós que avui en dia a la Núria i a la Alícia, les noies de les 

que jo sóc el responsable a l’IERMB, els hi digui el mateix. 

La idea de tractar la memòria sobre la depuració de dades de les enquestes 

em va sorgir arrel d’una presentació que vaig fer a finals de 2011 sobre 

aquest tema: un parell d’oients es van acostar durant el “pica-pica” i em 

van comentar que els hi va agradar molt ja que és un tema del qual mai es 

parla, encara que es suposa que algú ho fa. La veritat és que quan vaig 

començar a pensar sobre quin tema parlar a la memòria del màster, allà a 

2008, en un primer moment vaig pensar explicar una metodologia 

interessant que serveix per a determinar sistemes urbans mitjançant els 

desplaçaments dels individus, usant l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana 2006 

(EMQ2006), però el temps va anar passant i jo cada vegada em veia més i 

més absorbit per la feina, i la idea es va anar diluint en el temps, i la il·lusió 

a fer-ho també. Bé, ara ja tenia el tema i ho podia adaptar a les enquestes 

de mobilitat, però em faltava un motiu per fer-ho, i la possibilitat del Treball 

de Final de Màster (Express) va ser-ne un de bo. 

Depuració de dades. Se suposa que algú ho fa. Bé jo ho faig, sí, i alguns 

companys amb el quals he treballat també (Ivan Encinas i Jordi Gumà), 

però fent un petit estudi que vaig fer amb altres estadístics del meu entorn, 

vaig descobrir que depurar amb la intensitat que jo ho faig no n’hi ha gaire 
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gent que ho faci: la gent rep les dades i fa un acte de fe, o com a molt un 

parell de creuaments. Si alguna cosa no quadra, s’obvia, s’esborra o es 

relativitza. Com deia Deming, “In God we trust, all other may bring data”, 

però jo adapto a “Trust, by verify”, es a dir, confiem en això, però ho 

verifiquem. No som estadístics perquè ens dediquem a analitzar dades, ja 

que avui en dia qualsevol persona pot analitzar dades, sobretot aquelles 

que hagin estudiat alguna carrera universitària de les ciències socials, 

econòmiques o biomèdiques, també hauran cursat com a mínim una 

assignatura d’estadística i amb molta més sort les hi hauran mostrat algun 

paquet estadístic. Bé, dic sort quan hauria de dir atzar, la sort no existeix.  

Com deia, no som estadístics perquè ens dediquem a analitzar dades, som 

estadístics perquè sabem com tractar la informació, som els experts de la 

informació, i, des del meu punt de vista, tractar la informació no es redueix 

només a analitzar, és un procés molt més complex, interessant i 

engrescador, ja que comprèn des d’abans de la recollida de la dada (què i 

com ho recollirem), fins a la verificació de les anàlisis que es realitzen amb 

les dades (evitar “mentides” estadístiques). Les “mentides” estadístiques es 

poden trobar en informes, diaris i informatius. Només cal recordar en les 

últimes eleccions generals (Novembre 2011) quan en el debat televisió 

entre els candidats, el Sr. Rubalcaba va mostrar un gràfic reescalat1 a 

conveniència de com el govern socialista havia augmentat les pensions de 

jubilació. 

I d’aquests errors en la recollida de la informació i de les “mentides” 

estadístiques surt aquesta creença general a Espanya, i en particular a 

Catalunya, de que les enquestes i per extensió l’estadística, són mentida, 

manipulades i falses. 

A la teoria de l’estadística, a l’estadística matemàtica, es parla del concepte 

de versemblança, però massa sovint, la pressa i la falta de recursos 

“obliguen” a no tenir en compte aquest principi. Si nosaltres els estadístics 

no hi posem remei, la gent al final pensarà que per què cal l’estadística, per 

què cal explicar mentides. 

En el meu cas professional mitjançant la depuració de dades intento 

minimitzar els errors. Sobre les mentides estadístiques, m’ha costat molt 

                                                 
1 http://www.investigacionesyestudios.com/blog/2011/11/08/analisis-de-la-grafica-de-las-pensiones-
minimas/  
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però al final he aconseguit que el criteri dels estadístics per dir el què és i el 

què no és significatiu es tingui en compte, i evitar que apareguin escrits on 

dos punts de diferència d’un mateix indicador relatiu es consideri “un 

notable augment/disminució”, quan en realitat s’ha de tractar com “una 

estabilitat de l’indicador”. 

En aquest treball explicaré  la metodologia de depuració de dades que 

utilitzo i que he anat desenvolupant al llarg de 11 anys de vida professional. 

Aquesta metodologia la he anat explicant a cadascuna de les persones amb 

les que he treballat, ja siguin col·legues de la feina o becaris a punt de 

sortir de la facultat, posant molt d’èmfasis en que les dades que un depura, 

seran les dades que posteriorment analitzarà ell i altres persones, i que ell 

sempre serà el principal interessat en que les dades siguin correctes per 

obtenir resultats correctes i extreure conclusions coherents. 

En aquest treball explicaré la depuració de dades d’enquesta mitjançant la 

seva aplicació pràctica a les enquestes de mobilitat amb recollida mitjançant 

metodologia CATI, però cal dir que aquesta metodologia de depuració de 

dades, és totalment versàtil i adaptable a altres enquestes 

independentment de la metodologia de recollida utilitzada. Com em van dir 

fa 11 anys la Eli i en JM, qüestionari, sentit comú i visió estadística. 

En l’últim any aquesta metodologia de depuració que s’explicarà a 

continuació s’ha aplicat, i s’aplica, als següents treballs de camp: 

• Enquesta de Victimització i Opinió de la Seguretat de l’Ajuntament de 

Barcelona 2011. 

• Enquesta de Seguretat Pública de Catalunya 2011 (Estadística Oficial) 

• Enquesta de Condicions de Vida i Hàbits de la Població de Catalunya 

20112 (Estadística oficial) 

• Enquesta de Mobilitat a la Primera Corona Metropolitana (Excepte 

Barcelona) 2011 

• Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner 2012 (en curs) 

 

 

Manel Pons i Sanvidal 

                                                 
2 http://www.enquestadecondicionsdevida.cat/  
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In God we trust, all other may bring data 
William Edwards Deming 

Estadístic 
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1. Introducció 

1.1. La depuració de dades aplicada en les enquestes 

de mobilitat  

Les enquestes de mobilitat són un instrument estadístic que permet obtenir 

informació sobre com i per què es mou la població, a la vegada que 

representen eines d'anàlisi de les tendències per a la planificació de la 

mobilitat. A partir de les dades que proporcionen, es poden analitzar els 

patrons de mobilitat en funció de les característiques de la població i dels 

diferents territoris; també es poden planificar infraestructures, serveis, 

calcular els seus efectes, així com avaluar resultats de polítiques 

implantades o veure la predisposició dels ciutadans respecte de futures 

polítiques. 

Així i tot, aquestes dades no només serveixen per fer estrictament estudis 

de mobilitat, ja que gràcies a la riquesa de la informació recollida també és 

possible tenir una òptica multidisciplinària en l’anàlisi d’aquestes dades, 

permetent la realització d’estudis econòmics i d’impacte ambiental. 

Com hom pot veure la informació que es recull no només és molt sensible a 

nivell individual doncs es recull informació personal de com, quan, quant, a 

on i per què es desplaça la població objecte d’estudi, sinó que aquesta 

informació també és molt dinàmica ja que hi ha molts paràmetres a 

controlar segons les característiques dels individus que poden afectar als 

resultats finals. Un exemple molt senzill és quan hi ha actius ocupats que no 

han anat a treballar al dia anterior. Per què? Doncs aquest exemple és un 

dels motius de control per a una possible inconsistència. 

Així doncs per a la realització d’aquests anàlisis és necessari que la 

informació recollida sigui totalment fiable, consistent i de qualitat per 

obtenir anàlisis rellevants per a la presa de decisions. En cas contrari és 

produeix l’efecte GIGO3. 

Aquest estudi es centrarà en el control de qualitat de la informació recollida 

en les enquestes de mobilitat centrant-se en una de les enquestes més 

importants que es realitzen a Catalunya i a Espanya, l’Enquesta de Mobilitat 

en Dia Feiner (EMEF) que té 10 anys d’història. 

                                                 
3 GIGO: Garbage In, Garbage Out 
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1.2. Objectius 

Els principals objectius d’aquesta memòria són: 

• No oblidar que abans d’analitzar qualsevol tipus de dades, aquestes 

han de ser depurades i verificades per evitar errors en els anàlisis.  

• Explicar la tècnica de depuració de dades d’enquestes, en 

especial aplicació a les enquestes de mobilitat. 

• Presentar una metodologia integral de control de qualitat durant 

els treballs de camp de tipologia CATI (Computer Aided Telephone 

Interwiew), on la tècnica de depuració de dades està integrada. 

• Mostrar que les enquestes de mobilitat permeten obtenir 

informació i elements d’anàlisis, sobre les pautes de mobilitat de la 

població i els seus efectes socials, econòmics i ambientals, per la qual 

cosa caldria que les dades a analitzar siguin de molt bona 

qualitat. 

 

1.3. Desenvolupament de la memòria 

En una primera part es farà una breu descripció sobre què és l’EMEF, la 

seva història, i les característiques metodològiques i analítiques. 

Posteriorment es farà una introducció als contextos sobre els quals treballa 

l’enquesta de mobilitat: economia, societat i territori. 

En una tercera part es parlarà estrictament de la metodologia aplicada en la 

depuració de les dades de l’enquesta que des de 2003 ha implementat i 

desenvolupat l’autor d’aquest estudi, i que servirà per passar al següent 

punt on s’explicarà la metodologia integral de control de qualitat i supervisió 

utilitzada en l’EMEF. Cal assenyalar que aquesta metodologia és totalment 

adaptable a qualsevol altra enquesta tingui o no la metodologia CATI, ja 

que s’aplica en altres enquestes que tenen treballs de camp de metodologia 

CATI, com l’Enquesta de Victimització i Opinió sobre la Seguretat de 

Barcelona i l’Enquesta de Seguretat Pública de Catalunya, i en enquestes 

que usen metodologia CAPI4.  

                                                 
4 Computer Aided Personal Interwiew: entrevista personal assistida per ordinador 
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Finalment hi haurà una última part en la que es parlarà d’alguns dels 

resultats obtinguts en l’EMEF, aprofitant la sèrie històrica de prop de 10 

anys que es té, i alguns futurs projectes que es poden realitzar.  
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La demanda de transport va directament relacionada al 
desenvolupament econòmic 

PORTAL, 2003 (www.eu-portal.net) 
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2. Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner (EMEF) 

2.1. Breu història de l’EMEF 

L’Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner (EMEF) és una estadística de 

periodicitat anual promoguda per l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) 

i l’Ajuntament de Barcelona, realitzada sobre la població de 16 i més anys 

de la Regió Metropolitana (RMB) en les cinc primeres edicions (2003-2007). 

En les edicions 2008 i 2009 s’incorporen com a promotors el Departament 

de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya (ara 

Departament de Territori i Sostenibilitat) i l’Entitat Metropolitana del 

Transport (ara Àrea Metropolitana de Barcelona), ampliant-se al mateix 

temps l’abast territorial de l’enquesta al conjunt del territori català. Els anys 

2010 i 2011 l’EMEF tornà a realitzar-se sobre la població de l’RMB. 

Quan es va començar l’enquesta a 2003, l’ATM i l’Ajuntament de Barcelona 

van aprofitar sinèrgies per tal de donar continuïtat a una sèrie d’estudis de 

mobilitat elaborats fins llavors per l’Ajuntament de Barcelona (Enquesta de 

mobilitat i trànsit) i complementar la informació que l’ATM ofereix 

quinquennalment a través de l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana (EMQ). 

Des dels seus inicis l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de 

Barcelona (IERMB), ha sigut la institució responsable de les tasques 

tècniques (metodologia estadística, disseny mostral, disseny del 

qüestionari, control del treball de camp) i de l'anàlisi de les principals 

enquestes de mobilitat fetes a Catalunya en els darrers anys (Enquesta de 

Mobilitat Quotidiana - EMQ, Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner - EMEF). A 

més a més, disposa d’un equip consolidat d’investigadors per a dur a terme 

les tasques de control de qualitat que s’explicarà en treball. 

 

2.2. Criteris de l’anàlisi de l’EMEF 

La informació recollida fa referència als desplaçaments duts a terme en el 

darrer dia feiner a la realització de l’entrevista (de dilluns a divendres no 

festius.  

Segons les pautes de mobilitat, la població objecte d'estudi (residents a la 

RMB de 16 anys i més) es divideix en dos grans grups: 
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• Professionals de la mobilitat: engloba a totes aquelles persones que 

tenen l'acció de desplaçar-se com un element clau en la seva 

ocupació. 

• Població general: resta de població, que es pot dividir en: 

o Població mòbil: persones que van realitzar algun desplaçament 

el dia anterior a l'entrevista. 

o Població no mòbil: persones que no van sortir de casa el dia 

preguntat. 

L'àmbit territorial d'anàlisi es pot desagregar segons diverses escales: 

• Conjunt de la RMB: desagregació per corones i comarques 

metropolitanes 

• Ciutat de Barcelona: desagregació per districtes.  

L'enfocament que es dóna en aquestes anàlisis és doble: 

• Caracterització de la mobilitat en general on es fa referència als 

desplaçaments realitzats per la població resident a l'àmbit d'estudi. 

• Anàlisi de les relacions territorials que s'estableixen a partir dels 

orígens i les destinacions dels desplaçaments, tenint en compte tots 

els fluxos realitzats a l'àmbit d'estudi, independentment del lloc de 

residència de la població que els efectua. 

El gruix de l'anàlisi es centra en els desplaçaments de la població general, si 

bé també estan inclosos els desplaçaments in itinere dels professionals (ja 

que els realitza igualment qualsevol altre treballador). La informació 

recollida sobre cadascun dels desplaçaments fets per la població general es 

refereix als següents aspectes: 

• El motiu del desplaçament 

• Els mitjans de transport utilitzats 

• L'hora d'inici del desplaçament 

• La durada (en minuts) del desplaçament 

• L'origen i la destinació del desplaçament 

• La mobilitat diferencial segons el segment de població 

Tanmateix, l’EMEF també recull una dimensió més subjectiva, en què es 

volen conèixer les percepcions, les predisposicions i les valoracions dels 

ciutadans vers alguns aspectes de mobilitat: 

• L'ús subjectiu dels modes de transport 

• La valoració dels modes de transport 
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• L'avaluació d'actuacions i propostes en matèria de mobilitat 

• Disponibilitat de permís de conduir, de vehicle i d'aparcament 

 
Imatge 2.2.1. Àmbits territorials de l’EMEF. Comarques, corones 

metropolitanes i Barcelona 

 
 

 

Imatge 2.2.2. Districtes de Barcelona. 
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2.3. Criteris generals de la metodologia de l’EMEF 

Les entrevistes es realitzen a una població objectiu d’individus de 16 i més 

anys de la RMB (menys en els anys 2008 i 2009 que es va fer a tota 

Catalunya). El tipus de mostratge realitzat és un mostratge aleatori 

estratificat polietàpic: 

 

Imatge 2.3.1. Aplicació del mostratge aleatori estratificat polietàpic 

 

 

 

 

Font: elaboració pròpia 

 

La mida de la mostra a l’edició de 2011 va ser de 5.700 individus encara 

que en els seus inicis fou més petita (Taula 2.3.1.) i a l’any 2006 l’operació 

va coincidir amb la primera onada de l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana 

2006 (EMQ’2006) i la mida mostral fou de 18.350 individus. Les variables 

d’estratificació que s’utilitzen són el territori (tenint en compte els estrats de 

districtes, corones i comarques), el gènere i els segments d’edat (de 16 a 

29, de 30 a 44, de 45 a 64, 65 a 74 i 75 i més). 

Respecte a la metodologia en la recollida de la informació des dels seus 

inicis es va optar per fer-ho telefònicament amb metodologia CATI 

(entrevista telefònica assistida per ordinador), eina que permet a partir 

d'una estructura telefònica informatitzada fer trucades aleatòries a les llars 

de la Regió Metropolitana de Barcelona de manera centralitzada i 

sistematitzada. L'ús d'aquesta metodologia garanteix una gestió automàtica 

de les fases de l'enquesta i millorar la qualitat de les dades obtingudes. En 

l’actualitat totes les entrevistes són gravades, fet que ha permès un millor i 

major control de les respostes. 

La informació enregistrada fa referència a la mobilitat del dia laborable 

anterior a la realització de l'entrevista. Des de 2009 també es fan trucades 

en dissabte. D'aquesta manera, tant dilluns com dissabte es pregunta pel 

que havia fet la persona el divendres anterior. Per tal de no tenir més 

informació del divendres que de la resta de dies de la setmana, la producció 

ETAPA 1: selecció 
aleatòria del municipi 

ETAPA 2: selecció 
aleatòria de la llar 

ETAPA 3: selecció 
aleatòria de l’individu 
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que anys anteriors s'havia de fer un dilluns, es reparteix entre els dos dies. 

Trucar el dissabte preguntant pel dia anterior fa que l'efecte telescopi no 

estigui tant accentuat. 

Aquestes dades es ponderen mitjançant les variables d’estratificació en base 

al Registre Continu de Població a data del 1 de gener de l’any de realització 

de l’enquesta, subministrat per l’Idescat. 

El qüestionari de l'EMEF5 s'estructura en 3 blocs que recullen informació de 

naturalesa diferent: 

El primer bloc recull la informació referent a tots els desplaçaments 

efectuats durant el dia feiner anterior a la realització de l'entrevista, sobre 

els quals es pregunta l'origen i la destinació, l'hora d'inici, la durada, els 

motius, els mitjans de transport utilitzats i altra informació complementària 

en funció del mitjà utilitzat (tipus d'aparcament, tipus de títol de transport 

utilitzat, etc.). 

El segon bloc conté un conjunt de preguntes d'opinió amb la finalitat de 

descriure alguns dels elements subjectius que incideixen en les decisions 

que prenen els ciutadans a l'hora de desplaçar-se, així com informació 

relativa a la disponibilitat de permís de conduir i de vehicle privat i el lloc 

habitual d'aparcament en el lloc de residència i de treball.. 

En el tercer bloc es recullen les variables que permeten la caracterització 

sociodemogràfica dels entrevistats (edat, situació laboral, etc.).

                                                 
5 A l’annex 1 s’adjunta la versió del qüestionari de l’any 2011 



11 
 

 

Els trets metodològics bàsics de les diferents edicions de l’EMEF es resumeixen a la taula següent: 

 

Taula 2.3.1. Trets metodològics bàsics de la EMEF. Sèrie 2003-2011 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Àmbit territorial RMB RMB RMB RMB RMB Catalunya Catalunya RMB RMB 

Univers 
16 anys i 

més 

16 anys i 

més 

16 anys i 

més 

 16 anys i 

més 

 16 anys i 

més 

16 anys i 

més 

 16 anys i 

més 

 16 anys i 

més 

 16 anys i 

més 

Població (hab.) 3.754.847 3.746.971 3.984.717 4.114.601 4.138.822 6.269.880 6.308.688 4.230.787 4.243.165 

Nombre d'entrevistes 3.884 4.642 4.753 18.350 4.754 12.488 12.682 5.793 5.770 

Error màxim6 

(nivell de significació de 

0,05 i p=q=0,5) 

± 1,6% ± 1,44% ± 1,42% ± 0,74 % ± 1,50 % ± 0,9 % ± 0,9 % ± 1,3 % ± 1,3 % 

Tipus de recollida 

d'informació 
CATI CATI CATI CATI CATI CATI CATI CATI CATI 

Treball de camp 
21/02 -

25/03 

15/03 - 

02/04 

04 - 29 

/04 

Períodes 

EMQ  

16/05 - 

15/06 

26/03  -  

30 /05 

29/09 - 

21/11 

01/10 - 

10/11 

27/9 - 

10/11 

Realització del treball de 

camp 

Instituto 

DYM 

Instituto 

DYM 

Instituto 

DYM 

Instituto 

DYM 

Instituto 

DYM 

Instituto 

OPINA 

Instituto 

DYM 

Instituto 

DYM 

Instituto 

DYM 

  Font: IERMB

                                                 
6 Sota el supòsit de mostratge aleatori simple (m.a.s) 
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2.4.  Justificació metodològica 

És important introduir una justificació metodològica del perquè aquesta 

enquesta difereix d’altres enquestes de mobilitat que llavors (a 2003) es 

feien, i que en molts casos, avui en dia encara es fan. 

Tal com s’ha dit anteriorment, l’EMEF va néixer per aprofitar les sinèrgies de 

dues administracions interessades en realitzar estudis de mobilitat, i la seva 

metodologia diferia de la resta de enquestes de mobilitat que es feien 

llavors on la informació es recollia mitjançant quadern setmanal 

autoadministrat. 

En aquella època, la introducció de la metodologia CATI i la realització d’un 

disseny mostral per individus va respondre a diversos problemes 

metodològics tant en el treball de camp com a l’anàlisi dels resultats que 

s’havien detectat en la metodologia del quadern setmanal per als membres 

de la llar: 

• Mida mostral insuficient per cobrir les necessitats d’anàlisi de certes 

estratificacions territorials  

• Es demana l’autoadministració d’un qüestionari setmanal, per tant, 

apart de la voluntat de l’entrevistat en complimentar el qüestionari 

cada dia, es suma que entre l’entrega i la recollida del qüestionari 

passen un total de 7 dies. 

• Respecte a la unitat de recollida de la informació, el preguntar pels 

desplaçaments de tota la unitat familiar pot suposar una menor 

qualitat de la resposta, sobretot si hi ha un únic responent per a tots 

o es produeix l’oblit dels desplaçaments. 

• La repetició de la operació estadística per recollir la informació dels 

comportaments mòbils en mostres representatives d’una població 

amb cert nivell de desagregació territorial, condiciona una 

metodologia de recollida de la informació àgil que permeti un ràpid 

anàlisi de les dades. Recordem que l’EMEF és una enquesta anual. 

Així, l’EMEF va tenir un objectiu molt important: el ser un banc de probes de 

la metodologia que s’aplicaria més endavant a l’EMQ2006. 

A l’any 2005, per encàrrec de l’ATM, es va fer un estudi per analitzar les 

metodologies de diverses enquestes de mobilitat que es feien a l’àmbit 
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europeu, amb l’objectiu de justificar el canvi metodològic que es realitzaria 

a l’EMQ2006, aprofitant l’experiència i el coneixement obtingut gràcies a les 

tres edicions de l’EMEF. 

Aquest informe feia una radiografia de diversos aspectes claus de la  

metodologia existent en les enquestes de mobilitat, els seus pros i els seus 

contres, i de les conclusions d’aquest estudi s’extrau la important idea de 

optimitzar i prioritzar la qualitat de les dades obtingudes i el cost global de 

l’operació estadística. Per això es fa una sèrie de recomanacions que es 

resumeixen en: 

• Mida de mostra suficient per obtenir representativitat per a 

subpoblacions desagregades fins a un nivell d’estratificació territorial 

desitjat. 

• Metodologia CATI (entrevista telefònica assistida per ordinador) 

• Preguntar pels desplaçaments de l’últim dia 

• Població objectiu sense limitacions d’edat 

En referència al tipus d’entrevista, és preferible la entrevista telefònica ja 

que és un mètode que, primer, permet mides mostrals amplis a un cost 

econòmic raonable i en períodes més curts de temps. També permet arribar 

a tots els territoris dels quals es vol obtenir informació, doncs no existeix el 

problema de la distància física i la localització dels entrevistats és més 

senzilla, doncs en un mateix dia o setmana es poden realitzar diferents 

intents de contacte amb la persona (telèfon) seleccionat. I en el cas que 

aquesta no sigui localitzable o no sigui entrevistable, les substitucions són 

més senzilles de realitzar. 

Respecte a l’univers es recomana que la població objectiu siguin tots els 

individus, sense límits d’edat a priori, on els comportaments dels menors de 

12 anys seran informats per un adult responsable que convisqui amb ells. El 

canvi de passar de llar a individu com unitat mostral, té a veure amb que 

una mostra aleatòria té com a tret característic la independència dels 

elements mostrals, o sigui que la actuació, la opinió o el comportament de 

cadascú d’ells no afecti als altres individus. En el cas de les mostres per 

llars això no és possible, ja que s’observa en anteriors enquestes per llars 

(EMQ2001) que hi ha un gran risc de perdre qualitat degut a tres motius: 
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1. En molts casos un sol membre de la família és qui contesta per la 

resta, de forma que és habitual no incloure molts desplaçaments, 

sobretot els més curts i aquells que no siguin per treball o estudis. 

2. El primer dia, quan l’entrevistador ensenya com es recull la 

informació, les dades estan ben recollides. Al llarg de la setmana és 

molt habitual que ningú ompli els quaderns, així que quan 

l’entrevistador torna a la llar per a recollir els quaderns aquests no 

inclouen molts desplaçaments (de forma similar al punt anterior).  

3. Apareix un problema de covariàncies al tenir respostes dins de la 

mateixa família de diferents desplaçaments individuals, de manera 

que el comportament mòbil d’una de les persones de la llar pot 

condicionar al de la resta: si un membre de la família usa el cotxe 

això implica que la resta de membres no puguin utilitzar-lo encara 

que ho desitgin. Aquest efecte covariant existent té una intensitat 

que és molt complex i costós de calcular, però sí se sap que els 

estimadors obtinguts són molt menys precisos. 

La mida de la mostra es defineix en funció dels objectius de cada estudi i de 

les necessitats analítiques, per tant cal tenir una mida de la mostra suficient 

per obtenir representativitat per a subpoblacions (sociodemogràfiques o 

territorials) desagregades fins a la estratificació territorial desitjada, tenint 

en compte que una de les dimensions d’anàlisi són les matrius origen-

destinació. Així cal tenir una mida mostral molt gran, cosa que les 

enquestes telefòniques permeten fer, amb el plus de que són molt més 

econòmiques que les presencials. 

La metodologia CATI permet fer una selecció aleatòria de les trucades que 

facilita tant la selecció i la localització de les unitats mostrals, com les 

substitucions de persones no entrevistables o no localitzables. El control de 

quotes és molt més fàcil amb aquesta metodologia impedint que no quedin 

estrats amb insuficients casos o bé estrats sobredimensionats. 

Una altra característica de les enquestes telefòniques és que permeten fer 

un control de qualitat del treball de camp exhaustiu i in situ. Això garanteix 

una alta qualitat de la informació recollida. Així mateix aquesta metodologia 

permet reduir al mínim tant la codificació com la gravació de les dades i 

tenir un control diari de les dades registrades al llarg de la jornada de 

treball de camp, permetent fer una primera depuració de dades quasi en 
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paral·lel a la realització del treball de camp, així com resoldre en el moment 

les incidències que van sorgint durant el treball de camp.  

En relació a la informació recollida, si les entrevistes presencials van sempre 

de costat amb el mètode de recollida de informació a partir de quaderns 

diaris de desplaçaments realitzats en una setmana, la metodologia amb 

entrevista telefònica que s’usa a l’EMEF implica preguntar pels 

desplaçaments realitzats el dia anterior al de la entrevista, i aquesta haurà 

de ser d’una durada màxima de 25 minuts. 

Això té diverses raons gràcies a l’experiència obtinguda a partir dels anàlisis 

dels quaderns autocomplimentats sobre els desplaçaments familiars en una 

setmana, on s’ha demostrat, que hi ha un alt percentatge de no resposta i 

una carència qualitativa; molts cops un mateix membre de la família és qui 

contesta per tots els components del nucli familiar; l’anotació de les dades 

es fa el dia abans (o en el mateix moment) de l’entrega del quadernet de 

tots els desplaçaments setmanals de tota la família a l’entrevistador. La 

complementació a posteriori (al final del període de 7 dies) introdueix un 

biaix anomenat efecte telescopi que fa que allò que queda més distant 

adquireixi aspectes borrosos i per tant la subjectivitat influeix a la memòria; 

la resposta única d’un membre de la unitat familiar minimitza la mobilitat 

personal (desconeguda en molts casos) dels altres membres de la família, 

apareixent en els resultats una major incidència dels desplaçaments per 

estudis o feina, molt més rutinaris en el dia a dia dels individus. 

Com a exemple il·lustrador es pot usar un anàlisi comparatiu entre els 

resultats a l’EMQ2001 dels individus de 12 a 16 anys de Barcelona amb 

l’enquesta de mobilitat de l’alumnat d’ESO de la ciutat de Barcelona, on 

responien directament els joves escolaritzats. En aquesta comparació, 

Taula 2.4.1., s’observa com el nombre de desplaçaments en un dia 

laborable a la població estudiantil entre 12-16 anys, es un 55% superior en 

l’estudi dels escolars, sent quasi tots ells per motius diferents a estudis. 

També s’observa com la mobilitat personal recollida és molt inferior en el 

cas de l’EMQ2001. 
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Taula 2.4.1. Comparativa de les diferències entre l’EMQ2001 i  

l’Enquesta a l’alumnat d’ESO 

 EMQ2001 Enquesta a 

l’alumnat d’ESO 

Desplaçaments totals 178.233 275.000 

Mitjana de desplaçaments 2,87 5 

Mobilitat per Estudis 46,1% 31,5% 

Mobilitat Personal 6,0% 26,8% 

Tornada a casa 47,9% 41,7% 

Font: elaboració pròpia a partir de dades explotades de l’EMQ2001 (segment de 12-

16 anys de Barcelona Ciutat) i les dades publicades a Enquesta a Alumnat d’ESO de 

Barcelona 
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No sobreviu el més fort, sinó el que millor s’adapta al medi.  
Charles Darwin  

Teoria de l’Evolució 
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3. Contextos de l’entorn 

3.1. Contextos Econòmics, Socials i Demogràfics 

Des de que la humanitat va començar a establir-se en diverses zones, va 

iniciar-se un procés d’organització del territori en funció del medi físic 

(orografia) i del medi econòmic, polític i social (indústria, urbanisme, etc.).  

Aquesta organització del territori va iniciar un procés d’urbanització primer 

en assentaments i organitzacions territorials reduïdes, moltes vegades 

inconnexes entre elles (xarxes incompletes), on hi havia grans territoris 

totalment llunyans als processos urbans i que es denominaven zones rurals. 

Aquesta situació va provocar una important desarticulació del territori ja 

que aquests territoris tenien un alt grau d’autonomia i independència des 

del punt de vista econòmic i polític, ja que disposaven de sistemes fiscals i 

poders legislatius, executius i judicials propis. A mesura que van passar els 

segles, les ciutats van perdre aquesta autonomia ja que es van integrar dins 

de processos territorials estatals, on l’organització estatal podia abastar un 

àmbit molt més ampli amb una política molt més centralista i fomentant 

una l’ordenació administrativa del territori. 

És a partir de la primera revolució industrial (1750-1860) quan el procés 

d’industrialització va permetre que la localització de les activitats 

econòmiques fes tornar una relativa autonomia en aquelles ciutats on es 

produïa la revolució industrial, i al voltant d’aquestes ciutats va començar 

aparèixer una nebulosa urbana. En aquest model de procés territorial es 

podia observar 3 fenòmens: 

• Una ciutat amb un centre que polaritzava i exercia un control sobre 

unes altres zones perifèriques o municipis, englobant una unitat 

urbana. 

• Una sèrie de ciutats que compartien aquest control conformant una 

aglomeració urbana. 

• Un procés migratori de les zones rurals cap a zones urbanes. 

Els dos primers fenòmens van fer aparèixer nous conceptes: sistemes 

urbans, regions atípiques; i regions urbanes i industrials. 

Cert que a Espanya el procés d’industrialització no es va donar fins a 1850, 

sobretot a la cornisa cantàbrica des d’Astúries al País Basc amb el seu 



19 
 

centre a Bilbao, i a la franja mediterrània, des de prenent com a centre 

nodal Barcelona i voltants, fins a la Comunitat Valenciana, connectant amb 

Saragossa mitjançant la vall de l’Ebre. Al centre Madrid continuava creixent 

reforçada amb les xarxes radials de ferrocarril i carreteres. Al llarg 

d’aquests període es van produir regressions en zones agrícoles i provocà 

grans moviments migratoris cap a fora del país i cap a les zones industrials. 

El període de la Guerra Civil i la Postguerra va frenar aquest creixement 

industrial. 

No és fins al període de 1960-1975 quan a Espanya es va produir un nou 

creixement industrial i una nova onada migratòria cap a les zones 

industrials, i això va provocar una gran demanda d’habitatges que es va 

cobrir construint-les a les afores de les ciutats industrials o als municipis 

veïns, apareixent la necessitat de desplaçar-se de la residència situada en 

les zones perifèriques cap a la feina o la possibilitat de gaudir dels serveis 

públics i activitats que s’oferien en les zones centrals, apareixent així noves 

àrees d’especialització. Aquest augment de la mobilitat va provocar un 

esclat del vehicle privat i un augment de l’oferta en el transport públic. 

Des de 1980 fins a l’actualitat s’han produït una multitud de dinàmiques 

territorials. En el cas concret de Catalunya, Lluis Ruidor va esmentar l’any 

1.988 que “el territori també està experimentant uns processos de canvi 

força important, l’abast dels quals potser no ha estat encara prou debatut”. 

Justament durant aquest últims 30 anys s’ha començat de forma 

generalitzada un procés significatiu de terciarització, la reconversió i la 

relocalització de la indústria, un augment de noves infraestructures, i una 

generalització, en podríem dir semi-universalització, de les subvencions 

públiques i les subvencions del Fons Europeu. Aquest procés ja fa anys que 

s’observa a Europa i es caracteritza per: 

• Un procés de terciarització de les ciutats i del territori en general. 

Aquesta terciarització de determinades activitats industrials ha estat 

causada pels canvis en els hàbits de consum i de la subcontractació 

per part de la indústria als serveis, ja que el model de producció 

industrial, més intensiu en mà d’obra de baixa qualificació i baix cost 

ha donat pas a un model més flexible en la producció que permet una 

retallada dels costos, tant laborals com de producció, i permet també 



20 
 

millorar la qualitat dels productes mitjançant l’externalització de 

serveis. 

Gràfic 3.1.1. Població ocupada per sector d’activitat 

Del 1T/2001 al 2T/2012 
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Font: elaboració pròpia de la informació de l’Idescat, a partir de dades de l'enquesta 

de població activa de l'INE. 

(*) A partir del primer trimestre del 2008 les dades sectorials corresponen a la nova 

Classificació catalana d'activitats econòmiques CCAE-2009. Això comporta que no 

puguin ser comparables amb les dels anys anteriors. 

 

• L’apariació de les “tecnòpolis”, zones empresarials, parcs científics i/o 

tecnològics, on es concentren indústries d’alta tecnologia vinculades 

amb centres d’investigació, desenvolupament i innovació (I+D+i), 

amb bones infraestructures de especialitzat. Un bon exemple7 són els 

parcs tecnològics de nova aparició al voltant de la UAB o el Parc 

Científic de Barcelona. 

• Paral·lelament han aparegut els ihubs, que proposen nous pols 

d’innovació com estratègia de renovació urbana. Un cas molt pròxim 

és el 22@ a Barcelona. 

• Hi ha l’aparició de diversos projectes empresarials que per la seva 

magnitud incideixen directament sobre l’economia i el 

desenvolupament territorial, i que a més han anat creixent i 

diversificant la seva activitat, com pot ser el cas de Port Aventura. 

Quan es va inaugurar al 1995 era un complex d’oci que comptava 

                                                 
7 Es poden trobar més exemples a l’enllaç de la Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de 
Catalunya: http://www.xpcat.net/  
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amb 5 zones temàtiques i en l’actualitat és un complex resort que 

inclou, a més a més, d’un parc aquàtic, 4 hotels temàtics, 3 camps de 

golf, etc. A mig-llarg termini està planificat un creixement gradual de 

la diversificació, amb un complex residencial, hotels, etc. 

• Hi ha altres projectes empresarials anomenats centres comercials on 

hi conflueixen els àmbits de l’oci, la restauració i el comerç. A més, al 

voltant d’aquests centres comercials es concentra una gran activitat 

comercial ja que s’instal·len conegudes marques comercials 

minoristes, per aprofitar les sinèrgies d’atracció. Tenim diversos 

exemples d’aquestes zones comercials com poden ser Montigalà 

(Badalona), les Gavarres (Tarragona), Mataró Park (Mataró) i Gran 

Via 2 (l’Hospitalet) o a la ciutat de Barcelona (Diagonal Mar és l’últim 

centre inaugurat). Un exemple d’aquesta creixement el tenim ara a 

Sabadell on, al costat de Badia del Vallès i de la C58, s’està finalitzant 

un centre IKEA (inauguració a la tardor de 2012), envoltat d’altres 

centres com Leroy Merlin o McDonalds.  

 

Taula 3.1.1. Distribució Centres Comercials 

  1988 2005 2009 2012 

Catalunya 8 48 51 55 

Barcelona 6 41 42 46 

Girona 0 2 3 3 

Lleida 1 1 1 1 

Tarragona 1 4 5 5 

                 Font: elaboració pròpia a partir de dades de: 

  1988: La Vanguardia. 29/05/1988. Pag. 30. 

    2005/2009/2012. Anuari Econòmic de La Caixa 

 

• Paral·lelament no cal oblidar el propi teixit comercial de qualsevol 

municipi, amb la inclusió dels mercats municipals o de les fires 

puntuals. 

• L’aparició a un nivell territorial més petit de noves localitzacions de la 

investigació (petites “tecnòpolis”) per dinamitzar el territori 

mitjançant subvencions públiques. D’aquesta manera es busca la 

millora de la formació i la qualificació de la població per potenciar a 

mig-llarg termini la planificació regional.  
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• El fet de deslocalització de la producció industrial i el desplaçament 

de les inversions cap a altres països degut als costos laborals molt 

més baixos, ha reconvertit el mapa de la localització de l’activitat 

empresarial de Catalunya en els últims 30 anys. Els primers indicis de 

deslocalització es van observar entre 1980-1990 a la indústria tèxtil i 

del calçat, on la producció es va desviar cap al Magrib, Àsia i Amèrica 

Llatina. Posteriorment es van anar produint més deslocalitzacions en 

altres activitats econòmiques caracteritzades per formar part dels 

sectors manufacturers i madurs.  

• Un procés de reconversió industrial dels mitjans i petits municipis, 

mitjançant la terciarització i l’aparició de noves indústries, gràcies a 

les subvencions públiques i a la inversió privada. Hi ha casos on les 

empreses desinverteixen en l’activitat productiva i en canvi mantenen 

i inverteixen en les àrees logístiques i de I+D+i, com va passar l’any 

2000 a la planta de Hewlett Packard a Sant Cugat del Vallès. 

• Un significatiu desenvolupament local, buscant la descentralització i 

la no-dependència de la gran ciutat per així fomentar i potenciar el 

teixit local. Així d’aquesta forma molts municipis han promogut 

l’aparició de vivers d’empreses per fomentar l’emprenedoria. 

• Un augment significatiu de la relocalització de les activitats 

productives, és a dir, de la mobilitat en la localització de l’activitat 

empresarial, on es produeix un desplaçament d’empreses del centre 

de la gran ciutat cap a localitzacions situades en altres zones de la 

ciutat, a l’extraradi o en altres municipis del voltant, donada la llei de 

l’oferta i la demanda en els preus del sòl i/o del lloguer i per les 

facilitats de localització. Aquest procés ja es va començar a observar 

als anys vuitanta a la Regió Metropolitana de Barcelona, sobretot a la 

Barcelona preolímpica, i que en el llarg dels anys s’ha anat 

desenvolupant també a la resta de les ciutats industrials de 

Catalunya, mitjançant una política de transformació dels teixits i els 

usos urbans, modificant espais industrials per a usos residencials o 

mixtos. 

• Hi ha serveis bàsics que a nivell administratiu tenen molta 

importància ja que es distribueixen en funció de la població, i són 

localitzacions on la població va molt sovint per accedir a serveis 
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bàsics: hospitals, centres d’atenció primària, escoles, instituts, 

universitats, etc. 

• El procés d’immigració que s’ha produït al llarg dels primers anys del 

segle XXI, ha sigut el factor més significatiu pel qual la població 

catalana ha augmentat en un 19% en el període 2000-2009, tenint 

diversos moments importants: 

o Un primer procés de regularització8 entre els anys 2000 i 2004 

o Ampliació de la Unió Europea a 25 membres l’any 2004 

o El procés de regularització per persones immigrades en 

situació irregular l’any 2005 

o Ampliació de la Unió Europea a 27 membres l’any 2007 

 

Gràfic 3.1.2. Evolució del lloc de naixement de la població de 

Catalunya. 2000-2011. 
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Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat. Població segons el lloc de 

naixement. 

 

• Demogràficament, des de 1981 fins a 2012 la població resident a 

Catalunya ha augmentat el 27%. Destacable és l’augment del 19% 

que s’ha produït entre els anys 2000 i 2009, degut al fet migratori. 

 

 

                                                 
8 Llei Orgànica 4/2000, d’11 de gener, i posteriors revisions 
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Gràfic 3.1.3. Evolució de la població de Catalunya. 1940-2012 
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Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat. Padró municipal d'habitants. 

Xifres Oficials. 

 (*) Any 1991 i anteriors: Població de fet 

(**) Any 2012: dades provisionals 

 

• Una gran mobilitat residencial en tots els territoris donat el boom 

immobiliari que s’ha produït en el període posterior a 1995 en que 

prop del 20-25% de la població de Catalunya ha canviat de municipi 

de residència.  

 

Gràfic 3.1.4. Any d'arribada al municipi de residència actual 
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Comarques Gironines

Camp de Tarragona

Terres de l'Ebre

Àmbit de Ponent

Comarques Centrals

Alt Pirineu i Aran

Catalunya

Ha nascut al municipi de residència Abans 1980 Entre 1981-1995 Entre 1996-2006

 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’IERMB. Enquesta de condicions de vida i 

hàbits de la població. 2006 
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Amb aquests factors i les seves conseqüències és evident l’afectació que 

s’ha anat fent, es fa i es farà en el futur, en el territori de Catalunya, 

implicant un alt grau de dinamisme territorial. 

Això implica que cal una reflexió sobre una política de planificació 

adaptada no només a les noves realitats i necessitats actuals, sinó 

també a les futures. A la vegada cal fer una recerca i una innovació en els 

instruments d’anàlisi per conèixer el territori i les seves dinàmiques. 

Jacques Sallois suggeria al 1986 que “cal proposar el coneixement dels 

canvis territorials i elaborar uns instruments d’anàlisi més adaptats a unes 

realitats que evolucionen ràpidament”. 

Aquest canvis territorials impliquen una caracterització dels mateixos i la 

mobilitat dels habitants permeten recollir part de les dimensions 

anteriorment explicades. 

En el cas dels instruments que suggeria Sallois, avui en dia les enquestes 

de mobilitat són els únics instruments vàlids i científics per poder 

caracteritzar i analitzar la mobilitat dels habitants d’un territori, encara que 

de mica en mica s’està avaluant la possibilitat de l’ús de nous instruments 

mitjançant aplicacions per a telèfons mòbils smartphones. 
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3.2. Context territorial. 

 

El pla territorial general (PTG) definit per la Llei 23/1983, de 21 de 

novembre, és un dels instruments9 que permet formular la planificació 

territorial de Catalunya amb els objectius de potenciar el desenvolupament, 

equilibrar el territori i ordenar el creixement, es a dir, millorar la qualitat de 

vida a la població de Catalunya per part de les Administracions, mitjançant 

dos aspectes bàsics recollits a la Constitució espanyola: 

• L’existència de bons serveis i equipaments (Art. 40 de la Constitució) 

• L’existència d’un entorn mediambiental de qualitat (Art. 45 de la 

Constitució) 

Sabem que Catalunya és una unitat funcional amb múltiples interrelacions i 

intercanvis entre diferents territoris, per la qual cosa és important tenir-los 

en compte a l’hora de definir i planificar el conjunt.  

La gran diversitat de factors geogràfics, socials, econòmics i de potencial de 

desenvolupament condicionen i defineixen la formació dels diferents 

territoris, àrees o sistemes funcionals de Catalunya: àmbits administratius i 

comarques. 

 

Gràfic 3.2.1. Catalunya per àmbits Territorials i Comarques 

 
          Elaboració: IERMB 

                                                 
9 Llei 23/1983, de 21 de nov., cita tres instruments: el PTG, i els plans territorials parcials i 
sectorials. 
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Internament, per a cadascun dels territoris, aquests factors no es 

distribueixen de forma homogènia, ja que es concentren en les ciutats que 

són els sistemes urbans amb major densitat i major representativitat del 

territori. 

També cal assenyalar que dins d’una ciutat, existeix també una 

heterogeneïtat en els factors al poder diferenciar, en major o menor 

mesura, zones residencials, zones comercials, zones de serveis i zones 

industrials que permet un grau de dinamisme molt alt. 

La pròpia ciutat de Barcelona està dividida administrativament en 10 

districtes delimitats amb un criteri més bé històric que per un criteri 

funcional. 

 

Gràfic 3.2.2. Barcelona per 10 districtes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Elaboració: IERMB 

 

En el cas de Barcelona ciutat, dins d’un mateix districte es pot veure una 

gran heterogeneïtat funcional. Un exemple és el districte de Sant Martí, que 

en els últims 25 anys ha viscut múltiples reformes a cavall de grans 

esdeveniments (Jocs Olímpics de 1992 i Fòrum de les Cultures 2004) com 

de metamorfosis del teixit productiu (indústria vs. districte d’innovació 

22@). 
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També tant a la mateixa ciutat central com als municipis més propers, es 

recrea aquest dinamisme produint-se el que es denomina contínuum urbà. 

Un clar exemple de contínuum urbà es localitza a Barcelona i la seva zona 

de influència on es forma un conjunt 

urbà que es divideix administrativament 

en 18 municipis (Barcelona inclosa) que 

triplica10 la superfície de Barcelona, en 

el qual s’observa una contigüitat 

d’edificacions que supera els límits 

administratius, una compartició de la 

xarxa de transport i una sèrie de 

polítiques comunes.  

Aquesta aglomeració urbana coincideix 

amb el territori que administra la Entitat 

Metropolitana del Transport (EMT).  

 

 

 

 

Gràfic 3.2.3. Contínuum urbà de Barcelona 

 
     Elaboració: IERMB 

 

                                                 
10 Segons l’Idescat: Barcelona 101,35 km2 i el total del Contínuum urbà 334,37 km2 

El Contínuum urbà 
és una àrea o 
aglomeració urbana 
caracteritzada per la 
presencia 
ininterrompuda 
d’edificacions o vies 
de comunicació, 
mitjançant un procés 
d’expansió horitzontal 
del territori de les 
ciutats, que ha donat 
lloc a l’agregació de 
municipis molt 
interrelacionats o 
pròxims entre si.   
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En el cas de l’estudi, l’EMEF analitza principalment el territori de la Regió 

Metropolitana de Barcelona (RMB), posant un major èmfasi en la ciutat de 

Barcelona i en el territori de l’EMT, encara que en les edicions dels anys 

2008 i 2009 el territori va ser extensible a tota Catalunya per la participació 

del llavors Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 

Generalitat de Catalunya. 

El territori analitzat concentra el 66,7% de la població resident a Catalunya i 

hom pot suposar la importància d’aquesta operació estadística amb 

l’objectiu de caracteritzar i analitzar la mobilitat de població resident, 

sobretot si l’enquesta és una eina per desenvolupar polítiques de mobilitat i 

per analitzar l’economia del territori. 

 

Taula 3.2.1. Població i percentatge sobre el total de Catalunya 

Àmbit territorial 

Població 

(Padró 

2011) 

% sobre total 

Catalunya 

Catalunya 7.539.618 100,0% 

Àmbit Metropolità (RMB) 5.029.181 66,7% 

EMT 2.845.394 37,7% 

Barcelona 1.615.448 21,4% 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat 
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Només dues coses contribueixen a avançar: anar més ràpid 
que els altres, i seguir el bon camí.  

René Descartes  
Filòsof francès del S.XVII 
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4. Construcció i depuració de les bases de 

dades de mobilitat 

4.1. Introducció 

Tota anàlisi de la informació rigorosa necessita que la informació sigui de 

qualitat. Moltes vegades no es realitzen els controls necessaris de les dades 

recollides mitjançant qüestionari i es realitzen els anàlisis estadístics 

directament de les dades “en brut”, sense tenir en compte els múltiples 

problemes, errors i inconsistències que puguin haver-hi, destacant:  

• Errors deguts a l’eina de mesura utilitzat per a la seva recollida 

• Errors de registre/gravació de dades 

• Errors de codificació de respostes 

• Errors de no resposta 

• Inconsistències dels filtres 

• Inconsistències de relacions entre diverses variables 

De la mateixa manera sempre es pensa que la funció principal d’un 

professional de la estadística és analitzar dades i obtenir conclusions 

d’aquestes, però són molts els que obliden que en realitat l’objectiu 

principal de qualsevol estadístic és minimitzar els errors i els biaixos que 

puguin haver-hi a les dades obtingudes, per així analitzar i obtenir 

conclusions de màxima qualitat. 

Aquí radica la importància que el procés d’obtenció de la informació i de les 

dades estigui controlat en qualsevol moment, i aquí cal emfatitzar la 

importància de la intervenció de l’estadístic i la seva capacitat per dissenyar 

un programa de depuració de les dades obtingudes mitjançant un 

qüestionari, independentment de que el mitjà sigui enquesta en paper, 

telefònica o a través d’Internet. 

El tractament de les dades d’una investigació té un mínim de 7 fases: 

1. El disseny de la base de dades (BBDD) informàtica. Es tracta 

d’una matriu on a les files estan els individus entrevistats (els 

registres) i a les columnes es recullen les respostes dels mateixos 

(les variables). 

2. La recollida o la introducció de les dades a la BBDD informàtica. 



32 
 

3. L’anàlisi de la consistència i la depuració de les dades, per 

detectar i corregir els errors que es cometen en la fase d’obtenció 

i recollida de les dades, i així treballar amb dades de qualitat que 

permeten un bon anàlisi. 

4. L’anàlisi exploratori o preliminar de les dades per detectar valors 

extrems, controlar la no-resposta de les variables, la validació de 

l’etiquetatge de les variables i de les categories de les variables, 

etc. 

5. La transformació de les dades mitjançant la gestió de les variables 

obtingudes directament a través del qüestionari. 

6. La ponderació de la base de dades en base a una distribució 

poblacional de l’univers objecte d’estudi i altres variables de post-

estratificació. 

7. L’anàlisi estadístic de les dades per a donar resposta als objectius 

de la investigació. 

En una enquesta de mobilitat i de l’envergadura de l’EMEF, és 

imprescindible un control absolut i intensiu de les dades per a: 

a. Detectar i corregir els possibles biaixos, inconsistències i errors a 

les dades obtingudes directament dels entrevistats. 

b. Donar resposta als objectius i satisfer les anàlisis de les hipòtesis 

de la investigació amb dades de la màxima qualitat. 

Això s’aconsegueix realitzant una anàlisi de la consistència y la depuració de 

les dades en les primeres 24-48 hores després de la realització de 

l’entrevista, de tal forma que es resolen el 99% de les inconsistències i els 

errors. La ràpida realització de la depuració de les dades permet minimitzar 

el pas del temps entre el fet i el record, ja que si hi ha molt de temps entre 

ambdós, les dades obtingudes son menys precises. Això és el que 

anteriorment s’ha denominat com biaix produït per l’efecte telescopi. 

En aquest capítol es descriurà el procés de creació de les bases de dades de 

la EMEF (en especial la EMEF de l’any 2011), el procés de depuració dins del 

control de qualitat de les dades recollides mitjançant la metodologia CATI11, 

primer realitzat per l’equip de supervisió i finalment pel tècnic estadístic un 

cop fusionades les diverses bases de dades diàries.  

                                                 
11 CATI: acrònim de Computer Aided Telephone Interviews, es a dir, entrevistes telefòniques 
assistides per ordinador. 
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4.2. La creació de les bases de dades de la EMEF 

El qüestionari de la EMEF s’estructura en 2 parts12: 

1. Part referent als desplaçaments dels entrevistats 

2. Part referent a la opinió sobre diversos temes de mobilitat, que 

inclouen les variables sociodemogràfiques dels entrevistats 

Donat que les posteriors anàlisis de les dades necessiten descriure i 

investigar per un costat els desplaçaments i per un altre els individus, el 

més coherent i senzill és disposar de dues bases de dades diferenciades 

però alhora relacionades: 

1. BBDD dels individus i opinió: cada registre representa a un individu 

2. BBDD dels desplaçaments: cada registre representa a un 

desplaçament 

La BBDD dels individus i opinió a més té la característica especial d’incloure 

en ella les característiques sociodemogràfiques dels entrevistats. Tal com es 

detalla a la Imatge 4.2.1 és necessari que les dades estiguin referenciades 

i relacionades doncs existeixen: 

• Variables que es comparteixen en ambdues bases: característiques 

sociodemogràfiques dels entrevistats. 

• Dades agregades: nombre de desplaçaments de cada individu 

 

Imatge 4.2.1. Relació entre les dues BBDD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Font: elaboració pròpia a partir de l’EMEF2006 

                                                 
12 Veure Annex 1 

Individu que no realitza 
desplaçaments  
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Les bases de dades es dissenyen en base a un qüestionari inicial en el qual 

es defineix una estructura acord al desenvolupament de l’entrevista, per la 

qual cal fer una “traducció” estructural i analítica del qüestionari cap a les 

bases de dades. La Imatge 4.2.2 mostra com pel disseny de la base de 

dades es té en compte l’estructura del qüestionari.  

Pel disseny d’ambdues bases de dades s’usa el paquet estadístic SPSS13, ja 

que és el més versàtil per la gestió i manipulació de dades estadístiques 

tant per un expert estadístic, com per a una persona sense cap tipus 

d’experiència en estadística i bases de dades. Cal tenir en compte que 

aquestes bases de dades les usen no només tot tipus d’investigadors 

relacionats d’alguna forma amb la mobilitat (sociòlegs, geògrafs, 

economistes, biòlegs, etc.) sinó també el personal d’ens públics que 

gestionen la mobilitat (ATM, Entitat Metropolitana del Transport, 

Ajuntament de Barcelona, Dept. de Territori i Sostenibilitat) 

 

Imatge 4.2.2. Comparació de la estructura del qüestionari amb la 

BBDD 

   Font: elaboració pròpia a partir de l’EMEF2006 

 

Un altre punt important que es té  en compte és el pas de la informació dels 

registres del CATI a les dues bases de dades: les empreses de treball de 

camp registren les enquestes en una base de dades en que cada registre és 

una enquesta, i aquest registre inclou tant la part d’opinió com la part de 

desplaçaments. Des d’aquesta base de dades del CATI, els tècnics de les 

empreses de camp han de manipular i diferenciar els registres entre els que 

                                                 
13 SPSS: acrònim de Statistical Package for the Social Sciences. 
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s’implementen en la base de dades d’individus i els que s’implementen en la 

base de dades dels desplaçaments. Cal dir que les bases de dades dels 

CATI’s generalment es troben en format ASCII, Oracle, SQL, etc. 

Tal com es pot veure a la Imatge 4.2.3, els tècnics informàtics i de 

processament de dades de les empreses de treball de camp són els que 

realitzen la manipulació de les dades recollides mitjançant CATI, cap a les 

dues bases de dades en format SPSS que s’entreguen a un equip de 

supervisió del IERMB, el qual realitza l’anàlisi de consistència i de depuració 

de les dades. 

  

Imatge 4.2.3. Esquema de transformació de les bases de dades 

      Font: elaboració pròpia 
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Les dades que formen part de la base d’individus són: 

• Identificació: número de qüestionari, data de l’entrevista 

• Localització: municipi de residència, districte/barri de Barcelona 

• Genèriques de desplaçaments: dia pel qual es pregunta, si surt o no 

de casa, nombre de desplaçaments, motiu de no sortir el dia abans 

• Desplaçaments professionals: si realitza desplaçaments professionals, 

quantificació dels desplaçaments professionals, mitjà de transport 

professional 

• Disposició de carnet i vehicle: si disposen de carnet de conduir i de 

quin tipus de vehicle disposen. 

• Opinió: preguntes relatives a la opinió dels entrevistats a les 

polítiques de mobilitat, ús realitzat als mitjans de transport, i motius 

de ús i no ús. 

• Sociodemogràfiques: gènere, any de naixement, situació laboral, 

nivell d’estudis i nacionalitat. 

 

Imatge 4.2.4. Vista de la BBDD d’individus 

 Font: elaboració pròpia a partir de l’EMEF2006 
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Aquesta base de dades disposa de tres tipologies de definició de variables : 

• Variables directes: recollides directament dels entrevistats mitjançant 

el qüestionari CATI. 

• Variables generades: les variables directes es recodifiquen o es 

transformen posteriorment en altres noves variables. 

• Variables de ponderació: factors d’elevació poblacional i d’ajust 

mostral, en funció de l’objectiu de l’anàlisi. 

Les dades que formen part de la base de dades de desplaçaments són: 

• Identificació: número de qüestionari, data de l’entrevista i dia pel 

qual es pregunta. 

• Localització: municipi de residència, districte de Barcelona 

• Origen i destí del desplaçament: municipi, districte de Barcelona (si 

correspon) tant del punt d’origen com del punt de destinació. 

• Descriptius dels desplaçaments: motiu, hora d’inici, temps de 

realització, mitjans de transport usats (fins a 3 respostes).  

• Sociodemogràfiques: gènere, any de naixement, situació laboral, etc., 

incorporades de la base d’individus. 

 

Imatge. 4.2.5. Detall de la BBDD de desplaçaments 

         Font: elaboració pròpia a partir de l’EMEF2006 
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Tal com per a la base de dades d’individus i d’opinió, a la base de dades de 

desplaçaments es va realitzar una definició de variables en els tres tipus de 

tipologies explicades anteriorment: 

• Variables directes: recollides mitjançant el qüestionari CATI 

• Variables generades: recodificació i/o transformació de noves 

variables 

• Variables de ponderació: factors d’elevació poblacional i d’ajust 

mostral 

 

4.3. Depuració de les bases de dades de la EMEF 

Encara que al final es disposa de dues grans bases de dades amb un gran 

volum d’informació, (per exemple, a l’EMEF2011 hi ha 5.770 registres 

d’individus i 22.478 registres de desplaçaments dels individus), ambdues 

amb informacions relacionades. El procés de depuració és complex i es 

composa de diverses fases, exigint un control diari de les dades ja que no 

es pot esperar al final del treball de camp per a realitzar la depuració, amb 

l’objectiu de que la informació recollida sigui correcta i permetent, 

finalment, realitzar anàlisis i estudis de qualitat. 

La recollida d’informació mitjançant CATI i l’anàlisi de consistència de la 

informació en les primeres 24-48 hores després de la realització de la 

entrevista, permet solucionar la majoria de les inconsistències i errors de 

les dades, sobretot en l’apartat de desplaçaments on el factor ‘memòria de 

l’entrevistat’ és fonamental per poder recordar en la retrucada, què i com 

va fer els desplaçaments de dos dies abans i eliminar el biaix produït per 

l’efecte telescopi. 

Com s’ha dit anteriorment a l’empresa de camp hi ha un equip de supervisió 

de l’IERMB amb l’objectiu de controlar el procés de trucades telefòniques. 

Aquest equip de supervisió té el suport d’un tècnic estadístic el qual  durant 

la fase de recollida d’informació i la posterior anàlisi de la consistència i 

depuració de la informació, té la tasca de: 

1. Realitzar el disseny dels programes de consistència i depuració, tant 

per a la base d’individus com per a la base de desplaçaments 
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2. Donar suport a l’equip de supervisió de l’IERMB en la depuració de 

dades, tant via telefònica com presencial 

3. Donar suport a l’empresa de treball de camp en les incidències 

produïdes durant la recollida de la informació 

Al llarg de la història de l’EMEF no s’ha realitzat gaires canvis en el 

qüestionari, cosa que ha permès disposar d’un script estàndard per a cada 

base de dades (individus i desplaçaments).  

 

4.4. Primera fase: Depuració Just In Time (JIT) 

L’expressió “Just In Time” (amb l’acrònim JIT, també denominat “mètode 

Toyota”) és un sistema d’organització de la producció d’origen japonès, on 

entre els seus objectius hi ha la reducció del cost de gestió i no produir 

sobre una base de previsions sinó en temps real i amb dades reals. Diverses 

característiques interessants d’aquest mètode i adaptades per l’IERMB per a 

la recollida d’informació mitjançant CATI, són: 

• Minimitzar temps d’entrega: entrega de les dades entre 24 i 48 

hores. 

• Control de la producció: controlar la producció permet organitzar-se 

de manera més ràpida. 

• Tolerància zero als errors: no es permet analitzar res sense la 

seguretat de poder fer-ho sense biaixos ni errors.  

• Minimitzar les parades tècniques: s’intenta impedir que algun 

problema paralitzi la producció del treball de camp.  

Aquest mètode de millora contínua permet la realització d’unes accions 

correctives i preventives que asseguren en tot moment l’estabilització del 

procés, sobretot simplificant el mètode (Keep it simple stupid) i controlant 

el procés per a obtenir dades de qualitat (Garbage in, garbage out. GIGO). 

D’acord amb la metodologia explicada, el procés d’anàlisi de consistència i 

depuració de dades de les enquestes de mobilitat compleix quatre 

condicions importants:  

1. El realitza l’equip de seguiment i control de l’IERMB assignat a les 

empreses adjudicatàries del treball de camp. Aquest equip està 

format per a utilitzar scripts amb sintaxi de depuració.  
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2. S’utilitza un arxiu de dades en format SPSS i seguint la definició 

facilitada per l’equip de coordinació de l’IERMB.  

3. Es realitza de forma immediata, entre 24 i 48 hores després d’haver-

se realitzat les entrevistes per tal d’eliminar el biaix de l’efecte 

telescopi. 

4. Cada base de dades té el seu propi paquet de programes de 

depuració per a facilitar la feina de l’anàlisi de consistència als 

supervisors. 

Aquests punts es traduïen a la divisió del procés en dos subprocesos 

principals (Imatge 4.4.1) i un altre d’específic, que permetien:  

1. Anàlisi de consistència de les bases de dades entregades a nivel de:  

a. Codis de fora de rang 

b. Relacions entre les respostes de diferents variables  

c. Relacions entre les dues bases de dades 

2. Control de les mostra.   
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Imatge 4.4.1. Procés d’anàlisi de consistència i de depuració ‘JIT’ (IERMB) 

 

Control de consistència de les dades      Control de la mostra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sí 

Recepció 
BBDD 

Correccions 
derivades 

d’observacions 

Executar els 
programes de 

depuració 

Es detecten 
inconsistències 

Preparar i 
registrar re-
retrucades 

Correcció 
inconsistències 

detectades 

Es solucionen 
inconsistències 

Anul·lar 
enquesta 

Sí 

No 

No 

1r control de la 
mostra 

2º control de 
la mostra 

Es detecten 
derives 

Sí 

FI 
No 

Es detecten 
derives 

Sí 

FI 

Correcció de les 
derives detectades 

No 

Emmagatzemat- 
ge de les dades 

vàlides 

Correcció de les 
derives detectades 

Inconsistència 
greu 

Sí 

No 

Registre 
Inconsistència lleu 

Font: elaboració pròpia (IERMB) 
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4.4.1. Control de consistència de las bases de dades entregades   
 
Un cop entregades les dades es realitzen el control dels codis, de les 

relacions entre les respostes de diferents variables i de les relacions entre 

les dues bases de dades. Aquests tipus de controls es realitzen en base a 

l’estructura del qüestionari i, a més, en el cas de les relacions entre les 

respostes, seguint uns raonaments lògics que més endavant es descriuen. 

El control de codis fora de rang té l’objectiu de detectar les respostes 

amb codis incorrectes o inexistents en les possibilitats de resposta segons el 

qüestionari, per exemple a la pregunta de “Dia d’entrevista” es controla tant  

l’omissió de resposta com que la resposta estigui codificada de l’1 (Dilluns) 

al 6 (Dissabte). Al Quadre 4.4.1 s’indica la sintaxis d’aquest exemple i 

d’altres dos controls: 

Quadre 4.4.1. Exemples de control de codis fora de rang. 

Font: elaboració pròpia 

 

El control de les relacions entre les respostes de diferents variables 

detecta aquelles inconsistències que es poden produir entre dues o més 

variables relacionades. Les relacions entre respostes es realitzaven de tres 

formes diferents:  

• Control dels filtres: aquests controls afecten generalment a 2 

variables ja que es controlen les respostes d’una pregunta prèvia 

(variable 1) que permeten enllaçar a una altra pregunta (variable 2) 

o grup de preguntes. Per exemple, la pregunta de “Situació de no 

ocupació es responia si a l’entrevistat es citava que la seva situació 

laboral era de “no ocupació” (V01A=6), tal com es mostra al Quadre 

4.4.2. 

Es controla en les variables tant l’omissió com els  codis fora de rang en les respostes:  
 
Control de rang de DATA2 “Dia d’entrevista”: 
if sysmis(DATA2) or not(any(DATA2,1,2,3,4,5,6)) problema=concat('Cod. DATA2’).  
 
Control de rang de V01A “Situació laboral” : 
if sysmis(V01A) or not(any(V01A,1,2,3,4,5,6,7,9)) problema=concat('Cod. V01A’). 
 
Control de rang de V03A “Motiu del desplaçament”. El  99 (NS/NC) es va considerar  com inconsistència 
per a forçar la resposta a l’entrevistat. 
if sysmis(V03A) or not(any(V03A,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,98)) problema=concat('Cod. 
V03A’). 
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Quadre 4.4.2. Exemples de control de filtres. 

Font: elaboració pròpia 

 

• Control de les relacions lògiques simples: en aquests controls es 

supervisa les relacions lògiques de les respostes entre 3 o més 

variables que no tenen un filtre explícit en el qüestionari. Un exemple 

senzill d’això es veu en el Quadre 4.4.3, on es controla als individus 

que diuen tornar a casa seva (V08A=1) però el municipi de destí és 

diferent al de residència:  

 

Quadre 4.4.3. Exemple de control de relacions lògiques simples. 

Font: elaboració pròpia 

 

• Control de les relacions lògiques complexes: molt similar al 

control anterior ja que es supervisen les relacions lògiques de les 

respostes entre 3 o més variables que no tenen un filtre explícit en el 

qüestionari. La diferencia rau en el fet de necessitar algun tipus de 

transformació posterior de les dades per a poder controlar la 

realització o no de les relacions lògiques, amb el que la programació 

del control és més complexa. Al Quadre 4.4.4 es mostra el control 

als individus ocupats que es desplacen el dia abans però no realitzen 

cap desplaçament per feina o per gestions de feina, ni cap 

Sobre el filtre V01A=6: situació laboral de no ocup ació 
 
Control d’individus que no són “No ocupats” i conte sten V01C “Situació de no ocupació” 
if V01A<>6 and not(sysmis(V01C)) problema=concat('Problema V01A-V01C’).  
 
Control de individus “No ocupats” i no contesten V0 1C “Situació de no ocupació” o estan fora de rang de  
la mateixa. 
if V01A =6 and (sysmis(V01C) or not(any(V01C,1,2))) problema=concat('Cod. V01C’).  
 

Control d’individus amb motiu de desplaçament “Torn ada a casa” (V03A=1) però el municipi de destí és 
diferent al de residència. 
if V03A=1 and (MUNI<>V03B_1) problema=concat('Tornada a casa però municipi destí diferent a Residència', 
problema). 
 
Control de desplaçaments d’individus amb situació l aboral “No actius ocupats” amb motiu de 
desplaçament “Treball” o “Gestions de treball”. 
if v01a<>5 and any(v03a,2,10) problema=concat('No ocupat que treballa/gestions treball'). 
 
Control de desplaçaments de majors de 64 anys amb m otiu de desplaçament “Treball” o “Gestions de 
treball”. 
if edat>64 and any(v03a,2,10) problema=concat('<16 anys que treballa/gestions treball). 
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desplaçament justificable: anar al metge o realitzar gestions 

personals: 

 

Quadre 4.4.4. Exemple de control de relacions lògiques complexes. 

Font: elaboració pròpia 

 

El control de les relacions entre les dues bases de dades té com a 

objectiu controlar que la informació comuna entre les dues bases de dades 

sigui la mateixa. Aquest tipus de control es podria englobar dins el 

denominat Control de les relacions lògiques complexes, perquè es necessita 

realitzar una posterior transformació de les dades registrades per a realitzar 

el control. La diferencia es troba en què es transformen les dades de la base 

de dades d’individus i les de la base de dades de desplaçaments, i s’observa 

si les respostes entre tots dos es corresponen o no. Al Quadre 4.4.5 es 

mostra un exemple de control de relacions entre les dues bases de dades on 

es controlen els desplaçaments realitzats el dia abans que declaren els 

entrevistats a la base d’individus, i els desplaçaments que es registren a la 

base de desplaçaments. En aquest control s’observa, tant si coincideixen les 

informacions de desplaçar-se o no en les dues bases, com el fet de que no 

es produeixin més de dos desplaçaments de diferencia entre el que s’ha dit 

a la base d’individus i lo que es registra a la base de desplaçaments.   

 

 

Control dels ocupats (V01A=5) que realitzen desplaça ments però cap d’ells és per motiu de feina o 
gestions de feina, anar al metge o per gestions per sonals. 
 
count V03A_1= V03A.1  V03A.2 V03A.3 V03A.4 V03A.5 V03A.6 V03A.7 V03A.8 V03A.9 V03A.10 V03A.11 
V03A.12 V03A.13 V03A.14 V03A.15 V03A.16 (3). 
count V03A_2= V03A.1  V03A.2 V03A.3 V03A.4 V03A.5 V03A.6 V03A.7 V03A.8 V03A.9 V03A.10 V03A.11 
V03A.12 V03A.13 V03A.14 V03A.15 V03A.16 (10). 
count V03A_3= V03A.1  V03A.2 V03A.3 V03A.4 V03A.5 V03A.6 V03A.7 V03A.8 V03A.9 V03A.10 V03A.11 
V03A.12 V03A.13 V03A.14 V03A.15 V03A.16 (7). 
count V03A_4= V03A.1  V03A.2 V03A.3 V03A.4 V03A.5 V03A.6 V03A.7 V03A.8 V03A.9 V03A.10 V03A.11 
V03A.12 V03A.13 V03A.14 V03A.15 V03A.16 (11). 
var lab V03A_1 "Nombre de desplaçaments per feina". 
var lab V03A_2 "Nombre de desplaçaments per gestions de feina". 
var lab V03A_3 "Nombre de desplaçaments per anar al metge ". 
var lab V03A_4 "Nombre de desplaçaments per gestions personals". 
for V03A_1 V03A_2 V03A_3 V03A_4 (f2). 
if v01a=5 and sum(V03A_1,V03A_2,V03A_3, V03A _4)=0 and any(V02A,1,2,3,4,5) problema=concat('Ocupat i 
es desplaça però no a la feina/gest. feina/metge/gest. personals '). 
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Quadre 4.4.5. Exemple de control de les relacions entre les dues 

bases de dades. 

Font: elaboració pròpia 

 

D’aquests tres tipus de controls s’obtenia un llistat de les entrevistes 

afectades juntament amb el tipus d’inconsistència o error detectat. Per 

exemple, del control que s’ha vist anteriorment sobre els ocupats (V01A=5) 

que realitzen desplaçaments el dia anterior però cap d’ells és per motiu de 

feina, gestions de feina, anar al metge o per gestions personals, s’obté el 

següent llistat: 

 

Quadre 4.4.6. Exemple de llistat d’inconsistències 

Font: elaboració pròpia 

 

El procés general d’aquests llistats era revisar cada registre i les 

incoherències detectades en ell, observar si a l’arxiu d’observacions hi havia 

algun tipus de notació al respecte i en cas de que no hi hagués cap tipus de 

solució, s’anota als fulls de retrucada per posteriorment comprovar les 

respostes registrades a la base de dades i realitzar les correccions 

corresponents sobre la mateixa, procedint una altra vegada a una segona 

depuració de les dades per a trobar possibles errors no detectats o que 

siguin conseqüència d’arreglar els errors corregits. En el cas que la 

Control  d’individus que diuen desplaçar-se i no es  registren a la base de desplaçaments, o individus que 
diuen no desplaçar-se i es registren a la base de d esplaçaments. 
if (v02_bis=0 and (v02c_bis<>0 or not(sysmis(v02)) or not(sysmis(despla1)) )) or         
(v02_bis<>0 and (sysmis(v02) or V02_bis<>V02)) 
problema=concat('Inconsist. de nombre de desplaçaments entre BBDD Individus i Desplaçaments'). 
 
Control d’individus que realitzen desplaçaments i q ue entre V02C “Desplaçaments el dia anterior” i els 
desplaçaments explicats en l’apartat de desplaçamen ts difereixen ±2 desplaçaments. 
if (v02_bis=1 and not(range(V02C_bis, (Despla1-2),(Despla1+2))))  
problema=concat('Diferència de + - 2 desplaçaments entre BBDD Individus i Desplaçaments'). 

Control dels ocupats que es desplacen i que no fan desplaçaments per treball  
 
                                                               Nombre de        Nombre de        Nombr e de 
               Municipi                       Nombr e de      desplaçaments    desplaçaments    desplaç aments 
Número de         de          Situació      desplaç aments    per gestions      per anar al     per ges tions 
qüestionari   residència    professional     per tr eball      de treball          metge          perso nals 
__________    __________    ____________    _______ ______    _____________    _____________    _______ ______ 
 
  119422          8307            5                0                0                0                0 
  123418          8279            5                0                0                0                0 
  203338          8019            5                0                0                0                0 
  204641          8019            5                0                0                0                0 
  204993          8019            5                0                0                0                0 
  205088          8019            5                0                0                0                0 
  205103          8019            5                0                0                0                0 
  206155          8019            5                0                0                0                0  
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inconsistència no tingui cap possibilitat de ser corregida (per exemple, 

perquè l’entrevistat no vol contestar més preguntes) i depenent del grau de 

gravetat i importància sobre la resta de l’enquesta, es pren la decisió 

d’anul·lar o no l’enquesta. En el cas que es tracti d’una inconsistència ‘no 

greu´, s’anota en un registre el número del qüestionari i el tipus 

d’inconsistència `no greu´ produït per tal que es tingui en compte a 

posteriors depuracions.  

Al final s’obté per a cada dia dues bases de dades amb les dades consistides 

i depurades.  

 

4.4.2.Control de la mostra. 
 
El control de las mostra és un dels processos bàsics que s’ha de realitzar en 

tot estudi mitjançant enquesta, a més de ser un altre dels indicadors de 

qualitat. En l’entorn CATI aquest control es molt més fàcil i ràpid, permetent 

que la producció s’ajusti i s’equilibri bé al disseny mostral inicial, detectant 

qualsevol deriva a la mostra. Així es pot detectar ràpidament aquells estrats 

que són més difícils d’entrevistar (per exemple, els més mòbils) i impedir la 

seva concentració al final de l’estudi (les denominades cues de producció). 

De la mateixa manera es detecten derives a la mostra, aquest tipus de 

control permet introduir mesures correctores per a disminuir els biaixos 

respecte el disseny mostral original.  

En el treball de camp de l’estudi i gràcies al mètode de seguiment 

mitjançant tècniques estadístiques, es procedeix,  una vegada validats tots 

els registres (enquestes realitzades) de les bases de dades diàries, a 

realitzar:  

• El control de la selecció de l’individu 

• El control de quotes, restant de la mostra estimada els estrats ja 

coberts. 

En el control de la selecció de l’individu es controlen 3 condicions: 

1. Que el nombre d’individus en la llar (N_INDI) correspongui amb els 

que hi ha a la matriu de selecció.  

2. Que no hi hagi diferències de més d’un any entre l’edat que cita 

l’entrevistat en el selector, i la  diferencia entre l’any de realització de 

l’enquesta i l’any de naixement de l’entrevistat. 
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3. Es comprova que existeixin individus en la matriu de selecció que 

corresponguin al seleccionat.  

 

Quadre 4.4.7. Control de selecció de l’individu. 

Font: elaboració pròpia 

 

I s’obtenen llistats com el següent: 

Quadre 4.4.8. Exemple de llistat de control de selecció de l’individu 

Font: elaboració pròpia 

 

 

count GENERES= S01A S02A S03A S04A S05A S06A S07A S08A S09A S10A S11A S12A S13A S14A S15A S16A (1 2). 
count EDATS=S01B S02B S03B S04B S05B S06B S07B S08B S09B S10B S11B S12B S13B S14B S15B S16B (1 THRU 
99). 
comp v17b_bis=2006-v17b. 
exec. 
 
for generes edats (f2). 
var lab generes "Nombre d’individus amb gènere no-missing". 
var lab edats "Nombre d’individus edat no-missing". 
 
comp cas=0. 
do repeat    
   SA=S01A S02A S03A S04A S05A S06A S07A S08A S09A S10A S11A S12A S13A S14A S15A S16A 
/SB=S01B S02B S03B S04B S05B S06B S07B S08B S09B S10B S11B S12B S13B S14B S15B S16B. 
if sa=GENERE and sb=EDAT cas=cas+1. 
end repeat. 
exec. 
var lab cas "Individus en què gènere i edat coincideixi amb l’individu seleccionat ". 
 
 
if cas=0 problema=concat("A la matriu de selecció no hi ha cap individu que correspongui al seleccionat”). 
if not(range(edat,v17b_bis-1,v17b_bis)) problema=concat("L’edat del entrevistat no és correcta”). 
if generes<>n_indi or edats<>n_indi problema=concat("Problema entre el nombre d’individus i el selector”). 

LLISTAT CONTROL DE SELECCIÓ DE L'INDIVIDU 
1  S'observa que el nombre d'individus de la llar (N_INDI) es correpongui amb els que hi ha a la graella de selecció 
2  Es mira que no hi hagi diferències de més d'un any entre l'edat de l'individu al selector i la diferència entre 2006 i l'any de naixement 
3  Es mira que hi hagi individus a la graella de selecció que corresponguin al seleccionat 
 
Número de      Data 
qüestionari      actual          Problema 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
3003142      28.10.2011    L'edat de l'entrevistat no es correcte   En la graella de selecció no hi ha cap individu que correspongui al seleccionat 
3003479      28.10.2011    L'edat de l'entrevistat no es correcte   En la graella de selecció no hi ha cap individu que correspongui al seleccionat 
3003539      28.10.2011    En la graella de selecció no hi ha cap individu que correspongui al seleccionat 
3003590      28.10.2011    L'edat de l'entrevistat no es correcte   En la graella de selecció no hi ha cap individu que correspongui al seleccionat 
3003760      28.10.2011    En la graella de selecció no hi ha cap individu que correspongui al seleccionat 
3003827      28.10.2011    En la graella de selecció no hi ha cap individu que correspongui al seleccionat 
6000406      28.10.2011    L'edat de l'entrevistat no es correcte 
6000508      28.10.2011    En la graella de selecció no hi ha cap individu que correspongui al seleccionat 
6004339      03.10.2011    Problema entre el nombre d'individus i el selector 
3003836      31.10.2011    L'edat de l'entrevistat no es correcte 
3004861      31.10.2011    L'edat de l'entrevistat no es correcte 
3006649      31.10.2011    L'edat de l'entrevistat no es correcte 
3006684      31.10.2011    L'edat de l'entrevistat no es correcte 
3007145      31.10.2011    En la graella de selecció no hi ha cap individu que correspongui al seleccionat 
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En el control de quotes es procedeix a controlar la producció contínua pels 

segments d’estratificació territorial (a l’EMEF2011 van ser un total de 54) i 

pels segments d’estratificació per gènere i edat (un total de 10), obtenint 

taules que s’exporten a un Excel per a permetre el control de les quotes per 

segment territorial i segment de gènere i edat. 

També es comproven uns indicadors clau per l’anàlisi de les dades, tals com 

la taxa de no sortida de casa, la mitjana de desplaçaments i la situació 

laboral de l’entrevistat, per tal de detectar potencials derives que puguin 

afectar als resultats, com recollir una taxa molt superior de mestresses de 

casa en comparació a l’Enquesta de Població Activa del trimestre anterior, 

per a la província de Barcelona. 

 

Quadre 4.4.9. Exemple d’obtenció de la taula de control d’indicad ors clau.  

Font: elaboració pròpia 

 

 

Control d’indicadors per territoris 
 
CTABLES 
  /VLABELS VARIABLES=DESP DESP2 estrat DISPLAY=DEFAULT 
  /TABLE estrat BY v02a_2 [c] [COUNT 'Individus' f40] +v02a_2 [c] [rowpct.count '% fila' pct6.2] 
  /CATEGORIES VARIABLES=estrat v02a_2 ORDER=A KEY=VALUE EMPTY=INCLUDE total=yes 
  /title title="Control % no sortida de casa per estrats" 
  /TABLE muni_r BY v02a_2 [c] [COUNT 'Individus' f40] +v02a_2 [c] [rowpct.count '% fila' pct6.2] 
  /CATEGORIES VARIABLES=muni_r v02a_2 ORDER=A KEY=VALUE EMPTY=INCLUDE total=yes 
  /title title="Control % no sortida de casa per territoris d'anàlisi" 
  /TABLE muni_r > segment BY v02a_2 [c] [COUNT 'Individus' f40] +v02a_2 [c] [rowpct.count '% fila' pct6.2] 
  /CATEGORIES VARIABLES=muni_r v02a_2 ORDER=A KEY=VALUE EMPTY=INCLUDE total=yes 
  /title title="Control % no sortida de casa per territoris d'anàlisi i segments gènere/edat" 
  /TABLE estrat BY DESP [COUNT 'Individus' F40.0, SUM 'Desplaçaments' F40.0,  MEAN 'Mitjana despl' f40.2] + 
DESP2 [COUNT 'Individus' F40.0, SUM 'Desplaçaments'  F40.0, MEAN 'Mitjana despl' f40.2] 
  /CATEGORIES VARIABLES=estrat ORDER=A KEY=VALUE EMPTY=INCLUDE total=yes 
  /title title="Control mitjana desplaçaments per estrats" 
  /TABLE muni_r BY DESP [COUNT 'Individus' F40.0, SUM 'Desplaçaments' F40.0,  MEAN 'Mitjana despl' f40.2] + 
DESP2 [COUNT 'Individus' F40.0, SUM 'Desplaçaments'  F40.0, MEAN 'Mitjana despl' f40.2] 
  /CATEGORIES VARIABLES=muni_r ORDER=A KEY=VALUE EMPTY=INCLUDE total=yes 
  /title title="Control mitjana desplaçaments per territori d'anàlisi" 
  /TABLE muni_r > segment  BY DESP [COUNT 'Individus' F40.0, SUM 'Desplaçaments' F40.0,  MEAN 'Mitjana despl' 
f40.2] + DESP2 [COUNT 'Individus' F40.0, SUM 'Desplaçaments'  F40.0, MEAN 'Mitjana despl' f40.2] 
  /CATEGORIES VARIABLES=muni_r ORDER=A KEY=VALUE EMPTY=INCLUDE total=yes 
  /title title="Control mitjana desplaçaments per territoris d'anàlisi i segments gènere/edat" 
  /TABLE muni_r  BY V01   [rowpct.COUNT '% Individus' pct40.2, totals[rowpct.COUNT '% Individus' pct40.2,count]] 
  /CATEGORIES VARIABLES=muni_r V01 ORDER=A KEY=VALUE EMPTY=INCLUDE total=yes 
  /title title="Control situació laboral per territori d'anàlisi". 
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4.5. Segona fase: Fusió, depuració “final” i 

preparació de les bases de dades. 

Una vegada que es té per cada dia les corresponents bases de dades 

consistides, depurades i controlades, es va procedeix a fusionar aquestes 

bases de dades mitjançant sintaxi. 

 

Quadre 4.5.1. Exemple de sintaxi per fusionar bases de dades. 

Font: elaboració pròpia 

 

Una vegada realitzada la fusió s’obté per a cada lot una base de dades 

d’individus total i una altra base de dades de desplaçaments total i es 

procedeix a realitzar la depuració final. 

En aquesta depuració final es va:  

• Controlar possibles números de qüestionaris repetits al llarg del 

treball de camp, donat que amb anterioritat les bases estan 

fragmentades per dies. 

• Codificar aquelles respostes obertes que estiguin pendents 

• Controlar els punts revisats en els primers anàlisis de consistència i 

les anotacions en els dietaris d’inconsistències ‘no greus’. 

Com a comprovació final es realitza un anàlisi exploratori de dades 

(mitjançant freqüències i descriptius) per observar que: 

• Les variables estiguin ben codificades i etiquetades 

• Les dades compleixen els filtres 

Fragment de sintaxi per fusionar las bases de dades  de desplaçaments entre els dies 03/10/2011 i 
07/10/2011. 
 
 
GET  FILE='C:\Documents and Settings\EMEF11\11_03\Z1 DESP 11_03.sav'. 
 
SAVE OUTFILE='C:\Documents and Settings\EMEF11\DESPLAÇAMENTS 11_03_a_07.sav' 
 /COMPRESSED. 
 
ADD FILES /FILE=* 
/FILE='C:\Documents and Settings\EMEF11\ 11_04\DESP 11_04.sav' 
/FILE='C:\Documents and Settings\EMEF11\ 11_05\DESP 11_05.sav' 
/FILE='C:\Documents and Settings\EMEF11\ 11_06\DESP 11_06.sav' 
/FILE='C:\Documents and Settings\EMEF11\ 11_07\DESP 11_07.sav'. 
EXECUTE. 
 
SAVE OUTFILE='C:\Documents and Settings\EMEF11\DESPLAÇAMENTS 11_03_a_07.sav' 
 /COMPRESSED. 
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4.6. Tercera fase: Hi ha depuració final? 

Encara que en el punt anterior ja es podia donar per finalitzat el procés 

d’anàlisi de consistència i depuració de les dades, en general, i 

específicament en les BBDD de desplaçaments que es recullen en els 

estudis de mobilitat, després de la denominada depuració “final” apareixen 

lleugeres inconsistències que requereixen posteriors modificacions.  

Un exemple d’això es pot observar a l’estudi de l’EMQ 2006. Aquesta 

enquesta que es va realitzar al llarg de 2006 en dues onades (primavera i 

tardor) té una mostra aproximada de 100.000 individus i 400.000 registres 

de desplaçaments, i el qüestionari era lleugerament més extens que l’EMEF. 

Com hom pot observar, l’aparició de lleugeres inconsistències pot 

accentuar-se en aquest cas degut a la seva complexitat en el nombre de 

variables i en el nombre de registres. Encara així, des de la data del 

tancament de la depuració a gener 2007 fins a gener de 2010: 

a) A la base de desplaçaments es van realitzat aproximadament 20 

modificacions (menys de 5 de cada 100.000 registres).  

b) A la base d’individus el nombre de modificacions va ser nul.  

Això indica l’alt grau d’eficàcia i fiabilitat del procés d’anàlisi de consistència 

i depuració que es va realitzar al llarg de tot aquell treball de camp. Però 

això no ha de ser un límit per no intentar millorar el procés de control de les 

dades, és més, a partir de les experiències de les EMEF i de la EMQ 2006, 

per un costat, i d’altres enquestes que es realitzen, s’han introduït més 

controls específics en el procés posterior al de la recollida de les dades: 

• Controlar la no resposta detectada segons qüestionaris i grups de 

preguntes afectades. 

• Controlar els indicadors directes dels estudis. Això és bastant senzill 

quan es disposa d’una sèrie temporal estable. 

• Controlar els indicadors poblacionals dels estudis. A part dels estrats 

territorials, de gènere i edat, existeixen altres indicadors importants 

que afecten a la mobilitat dels individus, tal com els que s’obtenen a 

partir de l’Enquesta de Població Activa.  

• Controlar indicadors externs o secundaris dels estudis. Un paràmetre 

que afecta a un major ús o no de del vehicle privat és el preu del 
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combustible, que en els últims 4 anys ha augmentat prop d’un 

35%14. 

                                                 
14 Mirar gràfic 6.5.5. a la pàgina 78 
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L’estadística és la primera de las ciències inexactes  
Edmond Gouncourt 

Novel·lista naturalista francès 
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5. Desenvolupament del treball de camp 

5.1. Introducció 

És habitual fer un informe general sobre el desenvolupament del treball de 

camp de l’Enquesta, realitzat per la empresa de treball de camp que ha 

guanyat el concurs públic i supervisat per l’Institut d’Estudis Regionals i 

Metropolitans de Barcelona, amb l’objectiu d’informar a les Administracions 

que han encarregat l’estudi de totes les incidències que han ocorregut. 

Igualment, al llarg del treball de camp, l’equip supervisor comunica 

setmanalment a les Administracions l’evolució i les incidències més 

significatives que s’observen. 

All llarg d’aquest capítol s’aniran il·lustrant les experiències assolides 

principalment a través d’alguns resultats de l’EMEF2011, però també amb 

altres edicions anteriors.  

 

5.2. Característiques de la selecció de la mostra 

Tal com ja s’ha explicat al llarg d’aquesta memòria, l’EMEF és una enquesta 

que es realitza amb metodologia CATI, eina que, a partir d’una estructura 

telefònica informatitzada, permet fer trucades aleatòries a les llars de 

manera centralitzada i sistematitzada. L’ús d’aquesta metodologia garanteix 

una gestió automàtica de les fases de l’enquesta i millora la qualitat de les 

dades obtingudes. 

La selecció de la persona es fa aleatòriament, escollint entre tots els 

membres de la llar que tenen 16 o més anys, la persona a qui s’ha de fer 

l’entrevista. Aquesta selecció s’ha de fer uniformement.  

Cada cop és més difícil trobar certs estrats d’edat, sobretot els 

corresponents als segments més mòbils com poden ser els estudiants i els 

ocupats. És per això que es prioritzen des del principi del treball de camp 

els estrats que amb l’experiència dels últims anys, se sap que costen de 

trobar. Amb la metodologia CATI és possible anar canviant les probabilitats 

de cada grup d’edat i gènere durant tot el treball de camp. D’aquesta 
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manera des del començament fins al final s’aplica una evolució quant a 

canvis de probabilitat segons la producció feta: 

 

Taula 5.2.1. Canvis de probabilitat (Edició EMEF 201115) 

     27 de setembre 6 d'octubre 13 d'octubre 19 d'octubre 

    

Producció 

realitzada 

Augment de 

probabilitat 

de selecció 

Producció 

realitzada 

Augment de 

probabilitat 

de selecció 

Producció 

realitzada 

Augment de 

probabilitat 

de selecció 

Producció 

realitzada 

Augment de 

probabilitat 

de selecció 

  16-29 0% 300% 47% 300% 80% 100% 91% 0% 

  30-44 0% 200% 33% 200% 49% 300% 60% 300% 

  45-64 0% 200% 44% 200% 70% 100% 88% 0% 

  65-74 0% 0% 26% 0% 49% 0% 68% 0% 

homes 75 i més 0% 0% 27% 0% 41% 100% 53% 200% 

  16-29 0% 300% 52% 100% 71% 0% 79% 0% 

  30-44 0% 100% 10% 400% 44% 400% 76% 200% 

  45-64 0% 100% 29% 100% 51% 100% 82% 0% 

  65-74 0% 0% 45% 0% 75% 0% 88% 0% 

dones 75 i més 0% 0% 32% 0% 52% 0% 61% 200% 

    0%   33,44%   57,91%   76,16%   

Font: IERMB 

 

5.3. Prova pilot 

Les tasques prèvies a l’inici del treball de camp consisteixen principalment 

en testejar el qüestionari i en fer la prova pilot. 

Amb el test del qüestionari es comprovà que les preguntes estan 

correctament introduïdes i el bon funcionament dels filtres.  

El pilotatge de l’enquesta té com objecte testar la durada del qüestionari, el 

volcatge de les dades a les bases de SPSS, verificar els mitjans tècnics de 

l’empresa de treball de camp en relació al CATI i a la supervisió, corregir 

errors dels entrevistadors i la comprensió de totes les preguntes per part 

dels entrevistats, donada la diversitat d’edats i segments socials. 

Al llarg del matí del mateix dia de pilotatge de l’enquesta es realitza una 

sessió de formació dels entrevistadors a la seu de l’empresa de treball de 

                                                 
15 Durada del camp de l'EMEF 2011: Inici el 27/09/2011 i finalització el 10/11/2011 
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camp, on s’expliquen els objectius de l’enquesta i les característiques del 

qüestionari.  

A la tarda es realitza el pilotatge de l’enquesta a la sala de CATI de 

l’empresa de treball de camp. Aquests qüestionaris es realitzen per la tarda, 

ja que és molt més probable trobar els individus a enquestar, però cal dir 

que aquests qüestionaris no s’inclouen a les bases de dades finals. El 

nombre d’enquestes òptim a pilotar està situat entre els 40 i 50. 

Com a exemple del test de comprensió per part de l’entrevistat, a l’any 

2010 es van fer tres canvis al qüestionari: 

• Canviar l’afirmació: “Donar temps de pas als autobusos i tramvies en 

els cruïlles amb semàfors” per “Donar prioritat semafòrica als 

autobusos i tramvies en els cruïlles amb semàfors (donar més temps 

de pas)”. 

• Canviar: “És propietari o pot fer ús dels següents vehicles?” per “És 

propietari o pot fer ús com a conductor dels següents vehicles?” . 

• Canviar: “en transport públic (metro, bus, taxi , tren, tramvia)” per 

“en transport públic en general”. 

 

5.4. Producció estimada vs producció real 

L’univers de la mostra està format per tots el habitants de l’àmbit de la 

regió metropolitana de Barcelona de 16 o més anys 

El control de la producció es realitza amb un Excel on s’anoten dia a dia un 

seguit d’observacions que permeten sistematitzar la informació necessària 

per poder saber, en qualsevol moment, en quin punt es troba el treball de 

camp. En aquest arxiu s’hi troba: 

• Quantitat de qüestionaris realitzats cada dia. 

• Quantitat de qüestionaris anul·lats. 

• Producció real, és a dir, els qüestionaris realitzats menys els 

qüestionaris anul·lats. 

• Suma de la producció real de tots els dies realitzats (acumulat). 

• Total de la mostra menys l’acumulat. 
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• Producció teòrica segons calendari de l’empresa de treball de camp. 

• Percentatge de producció real diària sobre la producció teòrica diària. 

• Percentatge de producció real acumulada sobre el total de la mostra. 

• Acumulat de la producció teòrica (absolut).  

• Numeració dels qüestionaris anul·lats. 

• Quantitat de qüestionaris que s’han retrucat. 

• Percentatge de retrucades segons la producció diària. 

• Quantitat de qüestionaris que ja s’han corregit a la BBDD. 

• Percentatge de retrucades corregides sobre el total de retrucades 

diàries. 

El treball de camp comença dos dies després de l’últim dia festiu de les 

festes de la Mercè donada la quantitat de gent que treballa i estudia a 

Barcelona, que al no realitzar els desplaçaments habituals en un dia 

laborable, poden esbiaixar els resultats. La durada del treball de camp es 

d’aproximadament 31 dies: a l’EMEF2011 es va realitzat en 34 dies, 5 dels 

quals en dissabte, essent la data d’inici el dimarts dia 27 de setembre  i s’ha 

acabat el dijous dia 10 de novembre. A vegades, donades circumstàncies 

especials, en segons quins estrats territorials es pot allargar o escurçar més 

el treball de camp: a l’edició de l’EMEF2010, a la ciutat de Barcelona es va 

finalitzar el camp el dia 30 d’octubre16 per evitar que les mesures emprades 

per la visita de Benet XVI afectessin la mobilitat17, principalment a 

l’Eixample i a tota la zona al voltant de la Sagrada Família. 

Donat que el treball de camp es realitza, des de 2009, durant la tardor, és 

normal trobar diversos dies festius. En el cas de l’EMEF2011, hi ha hagut 

dos dies festius que han obligat a fer alguns canvis en la programació 

diària:  

• El dimecres 12 d’octubre. El dia 13 d’octubre (dijous), enlloc de 

preguntar per dimecres, s’ha preguntat per dimarts.  

• El dimarts 1 de novembre. No s’ha trucat ni el dissabte 29, ni el 

dilluns 31, ja que s’han considerat dies enmig del pont. Tampoc s’han 

fet trucades el dia 2 de novembre (dimecres), que tot i ser un dia 

                                                 
16 La data de finalització fixada de l’enquesta era el dissabte 6 de novembre, primer dia de 
visita de Benet XVI. 
17 Més informació: http://www.bcn.cat/visitapapa/ca/dispositiu-eixample.html  
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fora el pont, no es podia preguntar per l’últim dia laborable (dilluns) i 

encara menys per divendres. Així que després d’aquests parèntesi, el 

dijous dia 3 de novembre s’ha preguntat per la mobilitat del dimecres 

dia 2. 

Encara que la data prevista per acabar el treball de camp estigui fixada i 

encara que s’hagi realitzat el nombre total d’entrevistes estimades, a 

vegades cal allargar el treball de camp degut a que encara calen tancar 

algunes quotes. En el cas de l’EMEF2011, el dia estimat de finalització es va 

fixar en el dia 7 de novembre però per tancar quotes d’estratificació es va 

allargar fins al dia 10 de novembre. 

Les trucades es realitzen de dilluns a dissabte (excepte els dies que ja s’han 

comentat) de 10 hores a 20 hores. 

Al següent gràfic i taula, es mostra la programació feta per l’empresa de 

treball de camp i la producció real que s’ha dut a terme al llarg de 

l’EMEF2011. 

 

Gràfic 5.4.1. Producció diària real vs producció diària teòrica 

(EMEF2011) 
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Font: IERMB. 
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Taula 5.4.2. Producció diària real vs producció diària teòrica 

(EMEF2011) 

DIA
ACUMULAT 

PRODUCCIÓ REAL

ACUMULAT 
PRODUCCIÓ 

TEÒRICA

% PRODUCCIÓ 
REAL FETA SOBRE 

EL TOTAL DE LA 
MOSTRA

% PRODUCCIÓ 
TEÒRICA SOBRE 
EL TOTAL DE LA 

MOSTRA

27-sep 134 130 2,35 2,28
28-sep 349 390 6,12 6,84
29-sep 638 650 11,19 11,40
30-sep 901 910 15,81 15,96
01-oct 1090 1040 19,12 18,25
02-oct 1090 1040 19,12 18,25
03-oct 1282 1170 22,49 20,53
04-oct 1586 1430 27,82 25,09
05-oct 1898 1690 33,30 29,65
06-oct 2172 1950 38,11 34,21
07-oct 2438 2210 42,77 38,77
08-oct 2666 2340 46,77 41,05
09-oct 2666 2340 46,77 41,05
10-oct 2796 2470 49,05 43,33
11-oct 3034 2730 53,23 47,89
12-oct 3034 2730 53,23 47,89
13-oct 3289 2990 57,70 52,46
14-oct 3578 3250 62,77 57,02
15-oct 3639 3380 63,84 59,30
16-oct 3639 3380 63,84 59,30
17-oct 3795 3510 66,58 61,58
18-oct 4049 3770 71,04 66,14
19-oct 4331 4030 75,98 70,70
20-oct 4542 4290 79,68 75,26
21-oct 4745 4550 83,25 79,82
22-oct 4891 4680 85,81 82,11
23-oct 4891 4680 85,81 82,11
24-oct 4976 4810 87,30 84,39
25-oct 5081 5010 89,14 87,89
26-oct 5222 5130 91,61 90,00
27-oct 5322 5250 93,37 92,11
28-oct 5403 5370 94,79 94,21
29-oct 5403 5370 94,79 94,21
30-oct 5403 5370 94,79 94,21
31-oct 5403 5370 94,79 94,21
01-nov 5403 5370 94,79 94,21
02-nov 5403 5370 94,79 94,21
03-nov 5514 5470 96,74 95,96
04-nov 5633 5570 98,82 97,72
05-nov 5684 5670 99,72 99,47
06-nov 5684 5670 99,72 99,47
07-nov 5729 5700 100,51 100,00
08-nov 5759 101,04
09-nov 5769 101,21
10-nov 5770 101,23  

Font: IERMB 
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A l’usar la metodologia CATI, l’empresa encarregada del treball de camp 

necessita usar un gran nombre de telèfons per completar l’encàrrec. A 

l’edició de 2011 es van utilitzar un total de 56.482 números de telèfon. Això 

vol dir que s’han necessitat 9,8 telèfons per cada qüestionari finalitzat. 

De tots els telèfons utilitzats en l’EMEF2011, 13.266 (23,5%) es van tractar 

de negatives de la persona seleccionada o de la persona que ha contestat el 

telèfon, a realitzar l’estudi. Aquest percentatge ha augmentat respecte a 

altres anys dels quals es disposa aquest tipus d’informació, i observa un 

augment significatiu del rebuig vers en aquestes enquestes. 

 

Taula 5.4.1. Situació de contactes telefònics  

  

EMEF 2009 

(Catalunya) 

EMEF 2010 

(RMB) 

EMEF2011 

(RMB) 

Telèfons utilitzats 12.682 49.718 56.482 

Entrevista finalitzada 
% 8,9% 11,7% 10,3% 

Error estimació 0,15% 0,28% 0,25% 

Entrevista anul·lada 

per supervisió 

% 0,4% 0,3% 0,9% 

Error estimació 0,03% 0,05% 0,08% 

Negativa inicial a 

realitzar l'enquesta 

% 22,1% 23,8% 23,5% 

Error estimació 0,22% 0,37% 0,35% 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’EMEF. 

 

L’equip de treball de l’IERMB encarregat d’aquesta enquesta s’ha plantejat 

diverses hipòtesis (a verificar) del per què es produeix aquest augment de 

les negatives a realitzar aquesta i altres enquestes, ja siguin mitjançant la 

metodologia CATI, CAPI o CAWI: 

• Certs segments de la població rebutgen participar en estudis de les 

Administracions, donat el binomi Administració-política. 

• Cansament de la població a realitzar enquestes repetidament, a 

causa de la proliferació d’estudis d’altres institucions públiques o 

privades, ja que la “bossa” de telèfons de les empreses són molts 

cops les mateixes 

• Rebuig general a les enquestes, i per tant de l’estadística, al 

considerar-les falses o manipulades. 
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La durada de les enquestes generalment depèn molt de la llargada dels 

qüestionaris, però en termes generals s’ha situat al voltant dels 17-18 

minuts: 

 

Taula 5.4.2. Durada de les entrevistes  

  

EMEF 2009 

(Catalunya) 

EMEF 2010 

(RMB) 

EMEF2011 

(RMB) 

Durada en minuts (mitjana) 16,6 17,0 18,5 

Font: IERMB 

 

5.5. Control de qualitat i inconsistències 

El control de qualitat i inconsistències és una tasca que es realitza 

diàriament amb els qüestionaris realitzats el dia anterior o, en el cas del 

dilluns, amb els realitzats el divendres i el dissabte anterior. Aquest control 

es fa amb dues matrius de dades que contenen tota la informació del 

qüestionari: 

• BBDD d’Opinió: conté totes les variables, excepte les referents a la 

pregunta 3 (descripció del desplaçament). 

• BBDD de Desplaçaments: inclou variables d’identificació i la 

descripció de tots els desplaçaments que fan les persones que el dia 

anterior laborable van sortir de casa.  

A més l’empresa de treball de camp entrega a l’equip supervisor un arxiu 

Excel amb les observacions recollides pels enquestadors al final del 

qüestionari, juntament amb totes les preguntes obertes.  

L’entrega d’aquests tres arxius es realitza compartint un directori en el 

servidor de l’empresa de treball de camp, on la persona responsable del 

CATI diàriament hi grava el arxius. L’equip de supervisió copia aquests 

arxius en un directori a part, per així poder conservar en tot moment les 

BBDD originals; dins d’aquest directori s’obre un altre directori diari on 

s’han realitzat totes les tasques referents als arxius d’aquell dia. Amb 

aquests arxius es comença la feina de depuració, seguint els següents 

passos: 
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1. Treure el llistat de les observacions (de l’arxiu Excel). Comprovar que 

estan bé i retrucar si és necessari.  

2. Introducció de possibles desplaçaments fets pels entrevistats, descrits 

en format paper. 

3. Introducció de possibles incidències, resultat de les escoltes 

telefòniques fetes per l’equip de l’IERMB. 

4. Codificació de la variable “altre situació professional” i “motius pel 

qual no surt de casa” per poder reconduir els actius ocupats. 

5. “Embarriar” (només a la ciutat de Barcelona): a l’enquesta, als 

entrevistats que viuen o es desplacen per la ciutat de Barcelona, 

se’ls demana on viuen o per la destinació del desplaçament, per 

codificar a posteriori el barri/districte corresponent. 

6. Passar els arxius de depuració. 

7. Mirar la coherència de tots els desplaçaments. 

8. Fer les correccions que es puguin corregir i amb les que no, fer un full 

de retrucada18 per poder solucionar la incidència. 

9. Registrar en un arxiu Excel (control d’incidències) els fulls de 

retrucada, abans de donar-los a l’empresa de treball de camp.  

Des de l’edició EMEF2011, es disposa de la gravació de tots els qüestionaris 

realitzats. Això permet solucionar moltes incidències sense necessitat de 

retrucar i tornar a molestar als entrevistats.  

Aquestes gravacions, també permeten realitzar un control molt més acurat 

de la feina que fan els entrevistadors. Per millorar la feina dels 

enquestadors, durant tot el treball de camp es comparteix un arxiu amb els 

tècnics de l’empresa de camp, on s’apunten les observacions a fer sobre la 

feina dels enquestadors.  

Vist que l’experiència de la gravació de les enquestes va ser molt positiva, 

aquesta millora tècnica proposada per l’empresa de camp que va guanyar el 

concurs en l’edició de 2011, s’ha considerat com un punt a considerar en el 

plec de condicions tècniques de posteriors edicions. 

També s’ha anat fent al llarg del treball de camp un control del nombre 

promig de desplaçaments, del percentatge de gent no mòbil (no van sortir 

de casa el dia anterior) i de l’ocupació dels entrevistats. 

                                                 
18 Mirar Annex 2.  



62 
 

El control de qualitat de l’enquesta EMEF 2011 s’ha dut a terme executant 

les sintaxis de depuració, amb l’observació directa dels desplaçaments fets 

per cada individu, les escoltes telefòniques i les retrucades. Per aquest 

control s’han fet servir tres documents preparats prèviament al 

començament del treball de camp:  

• Control de retrucades (control d’incidències): arxiu d’Excel on 

s’introdueixen les dades de tots els fulls de retrucades que s’han 

generat de la depuració dels arxius, tant la feta amb els arxius de 

sintaxi, com l’observada quan s’han revisat els desplaçaments 

• Control de qüestionaris escoltats: s’han realitzat escoltes 

telefòniques en directe/diferit per comprovar la bona administració 

del qüestionari per part dels enquestadors. En el moment de fer les 

escoltes s’ha anat anotant en un full el dia i l’hora de l’escolta, el 

número d’enquestador, el telèfon de la llar seleccionada, el número 

de qüestionari, les possibles observacions i la necessitat o no de fer 

un canvi en la BBDD19. 

• Control de canvis de quota fets per l’equip de supervisió: 

alhora, totes les enquestes en les que s’ha realitzat un canvi de quota 

(canvi en l’edat, en el gènere o en el municipi) s’han introduït en un 

arxiu Excel (compartit tant pels tècnics de l’empresa de camp com 

pels supervisors). 

Taula 5.5.1.: Retrucades telefòniques  

  
EMEF 2009 EMEF 2010 

(RMB) 

EMEF2011 

(RMB) (Catalunya) 

Entrevistes realitzades 12.682 5.793 5.770 

Qüestionaris amb 

retrucades 

% 11,52% 5,71% 6,34% 

Error estimació 0,56% 0,60% 0,63% 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’EMEF. 

 

Com es pot observar a la Taula 5.5.1, en els últims anys hi ha hagut una 

important disminució del nombre de retrucades i hom haurà vist que al llarg 

d’aquest capítol es dóna molta èmfasi a la col·laboració entre la empresa de 

                                                 
19 Mirar Annex 3. 
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treball de camp i l’equip de supervisió. Doncs bé, el fet de que també hagi 

coincidit en els últims anys el treball de camp ho realitzi la mateixa 

empresa, apart de diverses millores tècniques, com la modernització del 

programari i del maquinari informàtic, ha permès aprofitar sinèrgies i 

millorar la metodologia, implementant en el programari del CATI fórmules 

que permetin solucionar inconsistències detectades en edicions anteriors i 

cada vegada reduir les retrucades a fer. Cal assenyalar que les retrucades 

les detecta l’equip de supervisió, però és l’empresa de treball de camp la 

que ha de dedicar personal i recursos per fer les retrucades, generant un 

cost que en els últims anys s’ha reduït de forma dràstica. 

En l’actualitat la majoria de les retrucades són relatives als desplaçaments, 

principalment per concretar adreces encara que també hi ha sobre mitjans 

de transport, horaris o temps. 

Respecte als canvis de quotes, també s’hi reflecteixen els qüestionaris 

anul·lats, ja que també las afecten, tal com es detalla a la Taula 5.5.2. 

 

Taula 5.5.2. Canvis de quotes 

  EMEF 2009 EMEF 2010 

(RMB) 

EMEF2011 

(RMB)   (Catalunya) 

Canvis de quota totals 212 65 123 

Per error en l'estrat 49,5% 81,5% 78,9% 

Per anul·lació 50,5% 18,5% 21,1% 

Error estimació 6,73% 9,43% 7,22% 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’EMEF. 

 

Per reduir cada vegada més els canvis de quota en les últimes edicions 

s’han anat introduint petits canvis en el qüestionari: un d’evident, però que 

no es fa mai en les enquestes CATI, és confirmar el municipi de trucada al 

principi del qüestionari. Aquesta confirmació facilita la correcta ubicació en 

l’estrat territorial adequat en els casos de telèfons que han canviat de 

municipi o en casos d’errors de les BBDD telefòniques. Aquesta millora 

permet eliminar un biaix que pot anar arrossegant-se al llarg de tot l’estudi, 

doncs no només la part analítica estarà afectada, sinó que amb anterioritat 

a l’anàlisi, hom es trobarà que la construcció de les ponderacions estarà 

afectada. 
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Donada l’experiència positiva en el fet de confirmar el municipi de trucada 

al principi, l’equip tècnic l’ha adoptat per a altres estudis que es realitzen 

mitjançant la metodologia CATI. 

 

5.6. Condicions mínimes pel tancament de la mostra 

Els criteris inicials pel tancament de quotes són els següents: 

• Les quotes de gènere s’han de creuar pels cinc grups d’edat. 

• Els municipis amb 2 unitats mostrals comptaran amb un cas home i 

un cas dona, i els casos amb 3 unitats mostrals comptaran amb un 

cas home i un cas dona com a mínim. 

• Cal acomplir les quotes de gènere i edat a nivell global per a cada 

àmbit a mostrejar. 

Després de la primera setmana de l’inici del treball de camp es comencen a 

mirar l’estat de les quotes. Abans no té sentit fer-ho, ja que al principi del 

treball de camp hi ha molts aplaçaments. Aquest control permet poder 

reconduir els dèficits que es produeixen amb els canvis de probabilitat de 

sortir escollit per respondre el qüestionari, comentats en el l’apartat 5.2. 

Tot i així, hi ha (pocs) cops en que al final del treball de camp s’ha permès 

tancar quotes encara que no hi hagués el 100% de la mostra dels estrats 

creuats per edat i gènere, la majoria de vegades degut a superar en excés 

el calendari planificat. En aquests casos s’ha imposat les condicions de que 

això es pot fer, sempre i quan no hi hagués cap estrat de gènere i edat 

igual a zero, i que la unitat territorial tingués el 100% de la mostra 

adjudicada. 
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Tècnic-Analista: Fes-me les taules, creuant ‘tot amb tot’ 
Estadístic: Per això no necessites un estadístic, ho pots fer tu mateix 

Setembre de 2008 
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6. Anàlisi de l’EMEF 

6.1. Introducció 

Un cop realitzada la depuració, consistida i validada la base de dades, hom 

pot pensar que només queda començar a realitzar l’anàlisi de les dades i 

escriure els informes, però encara queda pendent un altre pas: ponderar les 

dades. 

Aquesta ponderació (amb un pes poblacional i un pes mostral) permet 

corregir els desajustos del disseny mostral derivats del treball de camp. 

L’ajust es realitza en base a una distribució poblacional de l’univers objecte 

de l’estudi basada en el registre de població a data 1 de gener de l’any en 

que es realitza l’enquesta, que es demana a l’Idescat (Institut d’Estadística 

de Catalunya).  

Aquesta ponderació tindrà en compte els següents criteris: 

• Territori: en base a la divisió territorial que finalment s’adopti. En el 

cas de l’EMEF2012, que es realitza al llarg de la tardor de l’any 2012, 

es proposa una estratificació per corones metropolitanes (amb 

districtes en el cas de Barcelona ciutat, i zones Nord i Sud per la 

Primera corona metropolitana); i per comarques (diferenciant les 

capitals de comarca de la resta). 

• Estrats de gènere i grups d’edat: 2 estrats de gènere i 5 

segments d’edat. 

A partir d’aquest moment, l’equip d’analistes format per un estadístic i dos 

analista de mobilitat, elaboren els principals resultats i indicadors que 

caracteritzen la mobilitat en aquest àmbit, per ésser validats per la Direcció 

de l’estudi (Administracions).  

Aquests primers resultats es contrasten d’acord amb la distribució 

poblacional segons situació professional (aturats, pensionistes, actius, 

estudiants) i els principals indicadors que caracteritzen la mobilitat amb les 

Administracions implicades (utilització del transport públic mitjançant les 

validacions del sistema tarifari, trànsit a les principals carreteres de la RMB i 

de Barcelona ciutat segons els sistemes de comptatge automàtics, entre 

altres). 
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Un cop donats per acceptats els primers resultats, s’obtenen les bases de 

dades finals: la que conté els desplaçaments i la que conté la informació 

sobre opinió i característiques generals de les persones entrevistades en la 

RMB.  

A partir de la informació recollida en les EMEF, s’obtenen 2 tipus de 

resultats: 

 

Figura 6.1.1. Resultats de l’EMEF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: elaboració pròpia 

 

En aquest capítol es fa una introducció l’anàlisi les bases de mobilitat, en 

especial la de desplaçaments, realitzant una anàlisi molt actual aprofitant la 

sèrie històrica de la EMEF. Per finalitzar, es posa un exemple de 

metodologia innovadora a partir de les dades de les enquestes de mobilitat: 

l’anàlisi mediambiental. En aquest cas s’utilitza la Enquesta de Mobilitat 

Quotidiana 2006 (EMQ2006). 

De mobilitat: 

• Fluxos: origen / destinació 

• Motius del desplaçament 

• Mitjans de transport 

• Intermodalitat 

• Durada i distribució horària 

• Aparcament 

• Factores socioeconòmics i 

demogràfics 

• Opinió i valoració 

De mobilitat: 

• Distancies mitjanes dels 

trajectes 

• Microdesplaçaments 

• Disponibilitat de vehicle i 

aparcament 

• Motius d’ús del transport públic i 

del vehicle privat 

Socials:  

• Ús del temps 

• Característiques de la població 

no mòbil 

Mediambientals: 

• Emissió de gasos d’efecte 

hivernacle 

Metodològics: 

• Contrast de mètodes i resultats 

RESULTATS PRIMARIS RESULTATS SECUNDARIS 
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6.2. Anàlisi dels desplaçaments 

Els qüestionaris de mobilitat estan molt estandarditzats, doncs en general 

recullen sempre les mateixes característiques dels desplaçaments. Respecte 

això, el qüestionari de l’EMEF es diferencia de molts altres estudis de 

mobilitat a l’innovar en els petits detalls: 

• Residència, Origen i Destinació: en el cas de Barcelona es pot obtenir 

si es vol la secció censal, ja que es pregunta per les adreces. També  

es podria realitzar per a la resta de municipis, però implicaria un 

augment del cost de les enquestes. 

• Temps del desplaçament: inclusió dels desplaçaments de menys de 

5-10 minuts, que en molts casos no es tenen en compte, però que 

representen un percentatge molt significatiu de la mobilitat. 

• Multimodalitat: s’inclouen fins a 3 mitjans de transport (etapes) per 

desplaçament 

• Aparcament: si usa el cotxe o moto, es pregunta sobre l’aparcament 

utilitzat 

• Ocupació del vehicle: si usa el cotxe o moto, es demana per quants 

individus hi  anaven. 

L’estudi dels desplaçaments i de les seves característiques permet analitzar 

la mobilitat respecte a un territori des de 4 perspectives diferents: 

1. Anàlisis territorial: s’analitza tant la mobilitat dels residents en un 

territori com els fluxos detectats en ell: 

• La mobilitat dels residents d’un territori, caracteritzat pels 

desplaçaments segons el motiu, modes de transport, durada, 

distribució horària i segments de població. 

• La mobilitat en un territori, observant les dinàmiques 

territorials sense tenir en compte el lloc de residència de la 

població que realitza aquests desplaçaments, i analitza aquests 

fluxos segons motiu i mode de transport. 

2. Anàlisis del Motiu del Desplaçament: la mobilitat quotidiana 

permet analitzar els diversos motius que generen els desplaçaments. 

Aquests motius es poden agrupar en 2 tipologies de mobilitat: 

• La mobilitat ocupacional, que analitza els desplaçaments i 

les seves característiques bàsiques, realitzats per motius de 
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treball o estudi, analitzant tant la població general com la 

professional, es a dir, aquella part de la població que té l’acció 

de desplaçar-se com un element clau en la seva ocupació 

(transportistes, missatgers, comercials, etc.) i que afirma 

realitzar més de 7 desplaçaments per treball al llarg del dia.  

• La mobilitat personal, que de forma anàloga al punt anterior, 

analitza els desplaçaments que no han sigut generats per 

motius de treball o estudis, sinó que tenen un caràcter 

personal: compres quotidianes, compres no quotidianes, 

acompanyar a persones, oci i/o diversió, passejar, anar al 

metge i/o hospital, etc.  

3. Anàlisis del Mode de Transport: l’ús dels modes de transport és un 

factor clau en la mobilitat en qualsevol territori, per aquest motiu és 

important analitzar de forma detallada els tres grans modes de 

transport: 

• No motoritzats, és a dir, a peu i bicicleta 

• Transport públic, diferenciant els mitjans de transports en 

funció de la seva rigidesa i el seu caràcter col·lectiu o 

individual: tren, metro, tramvia, bus urbà, bus interurbà, 

autocar i taxi. 

• Vehicle privat, diferenciant cotxe, motocicleta/ciclomotor, 

furgoneta i camió. 

4. Anàlisis del temps: aquest tipus d’anàlisis té com objectiu conèixer 

quan es realitzen els desplaçaments, en base a tres elements 

fonamentals en relació al temps de la mobilitat. 

• La distribució horària dels desplaçaments, que fa referència 

a l’hora d’inici i que permet conèixer la forma en que aquests 

s’organitzen al llarg de la jornada. 

• La durada mitjana dels desplaçaments, en minuts. 

• El temps total dedicat a desplaçar-se, que permet analitzar la 

mobilitat dels individus des d’una òptica complementaria, 

posant en relació la durada mitjana dels desplaçaments amb el 

nombre de trajectes efectuats. 
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6.3.   Anàlisi de la opinió dels entrevistats 

L’elaboració de polítiques i planificacions cal basar-se en una completa 

informació sobre tots els elements que configuren la realitat. D’aquesta 

informació molts cops s’obvia un conjunt d’elements subjectius que 

incideixen en les decisions que prenen els individus en relació a la seva 

mobilitat que és tant determinant com les possibilitats materials (el que es 

denomina “oferta del transport”). A la EMEF s’estudien un conjunt de factors 

i mesures recollits per conèixer les percepcions, les predisposicions i les 

valoracions de la ciutadania sobre la dimensió subjectiva de la mobilitat de 

la població estudiada. Això s’aconsegueix incorporant les preguntes 

corresponents en el qüestionari administrat a les persones entrevistades. 

Els elements que generalment es pregunten s’agrupen en 4 punts: 

1. Avaluació de polítiques de la mobilitat: avaluar què pensen els 

ciutadans residents en municipis de més de 30.000 habitants 

respecte a diverses actuacions i propostes en matèria de mobilitat.   

2. Avaluació d’elements relacionats al transport públic: avaluar 

què pensa la població respecte a la quantitat i qualitat del transport 

públic del seu municipi. 

3. La disponibilitat de permís de conduir i vehicle: a l’analitzar l’ús 

dels modes de transport és important conèixer la disponibilitat que 

tenen els subjectes en fer ús del vehicle privat per realitzar 

desplaçaments. Hi ha dues variables que condicionen això: 

• Tenir permís o llicència de conduir, es a dir, veure si els 

entrevistats disposen de permís per conduir cotxe, moto o 

ciclomotor. 

• Disposar de vehicle privat, disposar de cotxe, moto o 

ciclomotor. 

4. L’ús i la valoració dels mitjans de transport, i els motius 

declarats per utilitzar-los: això s’aconsegueix analitzant: 

• L’ús dels diversos mitjans de transport, el nivell d’ús es 

classifica a tres nivells: no usuari, esporàdic i habitual. Els 

mitjans de transport analitzats són els públic, els privats i els 

no motoritzats. 
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• S’estudia la satisfacció dels mitjans de transport per part 

dels usuaris esporàdics i habituals, en base a una escala de 0 

(nul·la satisfacció) a 10 (total satisfacció). 

• S’estudia l’accidentabilitat associada als mitjans de 

transport per part dels usuaris esporàdics i habituals, en base 

a una escala de 0 (nul·la accidentabilitat) a 10 (total 

accidentabilitat). 

• Mitjançant l’autoposicionament entre els mitjans públic o privat 

en relació a l’ús habitual, es determinen els factors que 

condicionen l’ús dels mitjans mecanitzats. 

  

6.4. Contextualització a l’any 2011 

Ja s’ha parlat anteriorment sobre la importància de la contextualització 

sobre la qual es fan les diverses EMEF. Com a mode de recordatori, i parlant 

de l’any 2011, l’àmbit de la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB) està 

format per 164 municipis, amb una extensió de 3.243 km2, el 10% del 

territori de Catalunya. La superfície de sòl urbà (gairebé 392 km2), 

representa el 12% del total de l’àmbit. 

 

Taula 6.4.1. Informació territorial. Any 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La població l’any 2011 de  la RMB s’ha mantingut gairebé estable en relació 

al 2010, amb un increment del 0,3%.   

 

 

 

*Sòl urbà: cases aïllades, centre urbà, colònies i nuclis urbans aïllats, eixample, 
habitatges unifamiliars, urbanitzacions. 
Font: elaboració IERMB 

2011 FONT D'INFORMACIÓ

Superfície (km²) 3.243,2 Idescat

Superfície sòl urbà* (km²) 391,9
Mapa de Cobertes del Sòl de 
Catalunya v3 (2005-07), CREAF

Densitat total (hab/km²) 1.550,7 Idescat

Densitat per sòl urbà (hab/km²)
12.833,7

Mapa de Cobertes del Sòl de 

Catalunya v3 (2005-07), CREAF

REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA

TERRITORI
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Taula 6.4.2. Informació demogràfica. 

Absolutes Relatives Absolutes Relatives Absolutes Relatives

Població Idescat. Padró continu

Regió Metropolitana de Barcelona 5.012.961 100,0% 5.029.181 100,0% 16.220 0,3%

Barcelona 1.619.337 32,3% 1.615.448 32,1% -3.889 -0,2%

Resta 1a Corona STI 1.227.523 24,5% 1.229.946 24,5% 2.423 0,2%

Total 1a Corona STI 2.846.860 56,8% 2.845.394 56,6% -1.466 -0,1%

Resta AMB 378.198 7,5% 381.550 7,6% 3.352 0,9%

Total AMB 3.225.058 64,3% 3.226.944 64,2% 1.886 0,1%

Resta RMB 1.787.903 35,7% 1.802.237 35,8% 14.334 0,8%

Creixement població 2003-2011 - - - - 410.924 8,9% Idescat. Padró continu

Índex d'envelliment - 109,9% - 110,6% - 0,6% Idescat. Padró continu

Població nascuda a l'estranger 850.964 17,0% 857.530 17,1% 6.566 0,8% Instituto Nacional de Estadística 

FONT D'INFORMACIÓ

POBLACIÓ

INFORMACIÓ BÀSICA
2010 2011 Diferències 2011-2010

 
Font: elaboració IERMB 

 

6.5. La mobilitat en temps de crisi econòmica 

Respecte el 2010, el nombre d’individus i desplaçaments no han patit grans 

canvis. Així, en l’edició d’enguany, el nombre d’individus s’ha incrementat 

en un 0,3% i els desplaçaments diaris en un 0,7%, sobrepassant els 16,3 

milions de desplaçaments. La mitjana de desplaçaments diaris es manté en 

un 3,86 (3,85 l’any 2010).  

 

Taula 6.5.1. Perfils bàsics de la mobilitat. 

  Individus 
Desplaçaments 

població 
general 

Mitjana de 
desplaçaments 

diaris 
EMEF 2003 3.754.847 10.695.799 2,85 
EMEF 2004 3.943.124 13.264.972 3,36 
EMEF 2005 4.059.535 14.043.025 3,46 
EMEF 2006 4.114.601 14.140.777 3,44 
EMEF 2007 4.138.822 14.687.696 3,55 
EMEF 2008 4.218.684 14.250.255 3,38 
EMEF 2009 4.231.426 14.966.837 3,54 
EMEF 2010 4.230.787 16.269.085 3,85 
EMEF 2011 4.243.165 16.377.995 3,86 

Diferències 
2011-2010 

Absolutes 12.378 108.910 0,01 
Relatives 0,29% 0,66% 0,37% 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’EMEF (ATM, Aj. Barcelona, EMT i IERMB) 

 

Respecte a anys anteriors, i tal com s’observa en el Gràfic 6.5.1, ja es va 

observar a 2010 com la mitjana de desplaçaments va augmentar 

significativament: en anys anteriors el valor es mantenia entre 3,35 i 3,55. 

Encara que al començament de la crisi es va detectar una lleugera 

davallada de la mitjana de desplaçaments, en un parell d’anys s’ha observat 

com aquesta mitjana ha augmentat. 
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Gràfic 6.5.1. Mitjana de desplaçaments diaris i interval. 

Sèrie EMEF 2003-2011. 

 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’EMEF (ATM, Aj. Barcelona, EMT i 

IERMB) 

 

Aquest augment de la mobilitat és contradictori amb la idea que hom té de 

les conseqüències de la crisi, sobretot amb l’allargament de la recessió, i 

assolint taxes d’atur i pobresa relativa tant altes com les obtingudes des de 

l’inici de la crisi (any 2008) fins a data d’avui. 

 

Taula 6.5.2. Indicadors de treball i de pobresa relativa  

(Anys 2008 i 2011) 

  Any 2008 Any 2011 Diferència 

Taxa d’atur  (IV Trimestre) (%) 11,82%  20,50% +8,73% (pp) 
Afiliats a la Seg. Social (en milers) 

(mes de novembre) 
2.638,9 2.399,2 -9,1% 

Desplaçaments per treball (EMEF) 2.551.715 2.134.452 -16,4% 
Taxa de pobresa relativa (%) 16,6% 19,9%* +3,3% (pp) 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’EMEF (ATM, Aj. Barcelona, EMT i IERMB) 
  *En el moment de dipositar aquesta memòria, només es disposa de la dada de 2010 

 

Un dels fets observats, i obvis en un període de crisi, és la disminució 

significativa dels desplaçaments per treball (-16,4%). Tal com es mostra a 

la Taula 6.5.2, la taxa d’atur quasi s’ha doblat en aquests 4 anys i les 

dades d’afiliacions a la Seguretat Social de 2011 s’ha reduït prop del 9,1% 

entre el mes de novembre de 2008 i 2011.  
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És cert que quan una persona es queda en l’atur, deixa de fer els 

desplaçaments per ocupació, però també és molt possible que fossin els 

únics que feia en tot el dia: anar i torna a treballar. Una vegada que 

aquesta persona deixa de estar ocupada i es converteix en aturada, cal 

tenir clar que aquesta persona no per estar a l’atur deixarà de sortir de casa 

seva, al contrari, canvia de rutina i es dedica a fer altres activitats que no 

podia fer quan treballava: acompanyar als nens a l’escola (si en té), 

compres quotidianes, practicar esport a l’aire lliure, gestions personals, etc. 

En aquest sentit, s’ha comprovat gràcies a la sèrie històrica disponible de la 

EMEF, com en els últims 3 anys hi ha hagut un canvi de tendència on s’ha 

reduït el pes relatiu dels desplaçaments per motius ocupacionals, a canvi 

d’un augment significatiu del pes dels desplaçaments per motius personals, 

passant d’una relació de 40-60 cap a una relació 30-70 tal com es mostra al 

Gràfic 6.5.2. 

 

Gràfic 6.5.2. Evolució mobilitat ocupacional vs mobilitat personal. 

Sèrie EMEF 2003-2011. 
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Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’EMEF (ATM, Aj. Barcelona, EMT i IERMB) 
      1: Inclou els desplaçaments per motius ocupacionals i les respectives tornades a casa. 
     2: Inclou els desplaçaments per motius personals i les respectives tornades a casa. 
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Es pot veure a la Taula 6.5.3, com entre els anys 2008 i 2011 s’ha produït 

una disminució significativa de la mobilitat ocupacional  

(-14,5%) i un augment molt notable de la mobilitat personal (40,9%) i 

bastant significativa de les tornades a casa. 

 

Taula 6.5.3. Evolució i taxes per motiu del desplaçament, en el 

context de crisi econòmica. Sèrie EMEF 2008-2011. 

Desplaçaments. Absoluts. EMEF2008 EMEF2009 EMEF2010 EMEF2011 
Mobilitat Ocupacional 3.152.644 2.758.092 2.888.224 2.694.893 

Mobilitat Personal 4.652.200 5.570.164 6.384.572 6.554.047 
Tornada a casa 6.445.410 6.638.582 6.996.288 7.129.055 

TOTAL DE DESPLAÇAMENTS 14.250.255 14.966.837 16.269.085 16.377.995 
          
Taxes de creixement Interanuals. %. EMEF2008 EMEF2009 EMEF2010 EMEF2011 

Mobilitat Ocupacional - -12,5% 4,7% -6,7% 
Mobilitat Personal - 19,7% 14,6% 2,7% 

Tornada a casa - 3,0% 5,4% 1,9% 
TOTAL DE DESPLAÇAMENTS - 5,0% 8,7% 0,7% 

          
Taxes de creixement (Base 2008). %. EMEF2008 EMEF2009 EMEF2010 EMEF2011 

Mobilitat Ocupacional - -12,5% -8,4% -14,5% 
Mobilitat Personal - 19,7% 37,2% 40,9% 

Tornada a casa - 3,0% 8,5% 10,6% 
TOTAL DE DESPLAÇAMENTS - 5,0% 14,2% 14,9% 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’EMEF (ATM, Aj. Barcelona, EMT i IERMB) 

 

S’ha comprovat a través de les bases de dades disponibles que aquest 

augment de la mobilitat personal és deguda principalment per un 

creixement dels desplaçaments a peu de menys de 15 minuts de durada, 

específicament: 

• Acompanyar persones: portar i tornar els fills/nets de l’escola 

• Compres quotidianes: segons la diverses consultores d’investigació 

de mercats, en aquest període ha augmentat la freqüència d’anar a 

compres motivat per: 

o Comparar preus de productes: el consumidor aprèn i si ha de 

dedicar més temps a comparar preus de productes en diversos 

comerços per aconseguir el millor preu, ho fa. 
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o Canvi d’hàbits de compra: en l’actualitat es prefereix anar més 

cops a la tenda per comprar allò que es necessita20, deixant de 

banda les compres setmanals o mensuals que es feien 

anteriorment21 per omplir el rebost. 

• Activitats d’oci: hi ha un augment de les activitats de lleure a l’aire 

lliure, sobretot la pràctica d’esports. També es produeix un augment 

de la participació en activitats culturals i de lleure de baix cost. 

• Passejar: sobretot es dóna en la població de 65 i més anys. 

La població que més realitza aquests desplaçaments són aquells individus 

que disposen de més temps lliure: 

• Aturats: dediquen més temps a la família/llar, i activitats d’oci/vida 

social. 

• Jubilats/pensionistes: un augment dels desplaçaments a peu. 

En relació amb aquest augment de la mobilitat dels modes no motoritzats, 

al Gràfic 6.5.3, es pot observar com des del 2008 es produeix un lleuger 

augment de la quota d’ús dels modes no motoritzats, en detriment del 

transport privat i del transport públic. 

 

Gràfic 6.5.3. Evolució mobilitat per modes de transport. 

Sèrie EMEF 2003-2011. 
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Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’EMEF (ATM, Aj. Barcelona, EMT i IERMB) 

                                                 
20 Cincodias.com (06/10/2010): http://www.cincodias.com/articulo/empresas/mercadona-
refuerza-plena-crisis-controla-23-distribucion/20101006cdscdiemp_5/  
21 ElPeriódico.com (27/02/2008): http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/gasto-
medio-familiar-cesta-compra-sube-4075-ano-75396  
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Aquesta disminució del mode privat no només està motivat per l’augment 

de l’atur. Altres factors com l’augment del preu del combustible també han 

afectat a l’ús del vehicle privat. 

Al  Gràfic 6.5.4. es pot observar com el consum de carburant ha anat 

davallant des del inici de la crisi i que coincideix, a més a més, amb l’última 

escalada del preu del petroli.  

 

Gràfic 6.5.4. Evolució del consum de carburant, el preu del 

combustible, la població i el parc de vehicles. 

Sèrie 2000-2011. Números índex (Any 2000=100). 

 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del MITYC, IDESCAT i ATM. 

 

De forma molt més específica es pot observar al Gràfic 6.5.5, com entre 

novembre de 2008 i novembre de 2011 s’ha produït un augment del 34,8% 

en el preu de la benzina de 95 octans i del 29,2% en el gasoil d’automoció. 
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Gràfic 6.5.5. Evolució del preu mig dels combustibles (amb 

impostos) a  la província de Barcelona.  

Novembre de 2008 a 2011. 

 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del MITYC 

 

Aquesta escalada del preu del combustible, juntament amb una baixada del 

consum del mateix, està directament relacionada amb la menor circulació 

de vehicles a la xarxa viària, tal com es recull en el Gràfic 6.5.6., amb una 

major incidència en aquelles vies de peatge. 

 

Gràfic 6.5.6. Evolució del trànsit de vehicles a la xarxa viària. Sèrie 

2000-2011. Any 2000=100. 

 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament de Barcelona (Dir. de mobilitat i transports), 

Diputació de Barcelona (Servei de vies locals), Dept. de territori i sostenibilitat de la Generalitat de 

Catalunya 
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En volum, des de 2008 fins a 2011, els desplaçaments no motoritzats 

augmenten un 32%. Específicament aquest augment significatiu dels modes 

no motoritzats ve donat pels desplaçaments a peu, que expliquen un 80% 

de les diferències en la mobilitat global.  

Tal com s’observa al Gràfic 6.5.7, els desplaçaments fins a 15 minuts han 

augmentat. Aquests desplaçaments representen gairebé el 60% d’aquestes 

diferències. 

 

Gràfic 6.5.7. Evolució mobilitat a peu dels residents a la RMB. 

Sèrie EMEF 2008-2011. 

 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’EMEF (ATM, Aj. Barcelona, EMT i IERMB) 

 

Agafant el fil del punt on s’explicava l’augment de les compres quotidianes, 

en base a la informació de diverses consultores d’investigació de mercats, la 

compra de rutina ha caigut el 0,2% mentre que la de proximitat i la de 

necessitat ha crescut un 4,8% i un 18,4%, respectivament. Més compra 

fragmentada, menys carros grans en un únic lloc i més compres en tendes 

diferents. La gent tendeix a mirar més els preus i a comparar entre les 

diferents tendes abans de comprar. Segons Nielsen, un 27% dels 

consumidors reconeix visitar diferents comerços per contrastar els preus. 

Augmenten les compres de proximitat: el consumidor compra el bàsic i es 

reserva la resta per tendes de barri, a on no ha de desplaçar-se en cotxe i 

sap que no caurà en la temptació de capricis. 
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Aquest augment dels desplaçaments de proximitat (a peu i de menys de 15 

minuts) es pot mesurar mitjançant l’autocontenció. L’autocontenció és un 

dels principals indicadors que s’utilitzen per resumir el caràcter de la 

mobilitat en un territori, i es pot definir com el percentatge de 

desplaçaments realitzats per la població resident que tenen com origen i 

destinació el propi àmbit de residència sobre el total dels desplaçaments 

realitzats pels residents. En el cas que s’explica s’analitza l’autocontenció 

municipal. 

 

Gràfic 6.5.8. Autocontenció municipal al conjunt de la RMB. 

Sèrie EMEF 2003-2011 
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Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’EMEF (ATM, Aj. Barcelona, EMT i IERMB) 

 

Al conjunt de la RMB l’autocontenció municipal presenta en els últims anys 

una lleugera tendència a l’alça, observant una diferència significativa en el 

període analitzat (2008 i 2011). Si s’observa a la Taula 6.5.4, per corones 

metropolitanes es veu com sí es produeixen diferències prou significatives, 

arrel de l’anteriorment explicat. 
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Taula 6.5.4. Autocontenció municipal per corones de la RMB. 

Comparativa EMEF 2008 i 2011 

    EMEF 2008 EMEF 2011 
Taxa de 

variació 
    

Auto 
contenció 

Error 
 estimació 

Auto 
contenció 

Error  
estimació 

Corona 

RMB de 

residència 

Barcelona 89,3% 0,9% 88,2% 0,8% -1,3% 

Resta Primera Corona 55,5% 1,6% 62,9% 1,4% 13,4% 

Resta RMB 59,8% 1,0% 64,4% 0,9% 7,7% 

Total RMB 68,6% 0,7% 71,8% 0,6% 4,6% 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’EMEF (ATM, Aj. Barcelona, EMT i IERMB) 

 

Així doncs, des del punt de vista de la mobilitat, la qual rep inputs de 

l’economia, la societat i la demografia, la incidència de la crisi iniciada ençà 

a l’any 2008 ha afectat a les pautes de comportament dels ciutadans, 

sobretot en aquelles que afecten a la seva economia i al seu temps lliure. 

 

6.6. Anàlisis secundaries a partir de les dades de 

mobilitat: anàlisis mediambientals 

Una de les investigacions més interessants i innovadores que es planteja 

fer, gràcies a la disposició d’una sèrie històrica d’enquestes de mobilitat, la 

EMEF des del 2003 fins a l’actualitat (2011), a més de la matriu de 

l’EMQ2006, és analitzar la contribució de la mobilitat generada per cada 

municipi sobre el impacte ambiental de la mobilitat de la RMB, en termes de 

consum d’energia i emissions a l’atmosfera. 

Respecte això, hi ha estimacions de les emissions de contaminants 

atmosfèrics i gasos d’efecte hivernacle procedents del transport a 

Catalunya22, a partir del consum final de combustibles, mitjançant dades 

d’ocupació de la xarxa viària o en base a la informació sobre el parc 

automobilístic. Aquests mètodes, no obstant, amaguen el coneixement 

relatiu al repartiment modal i les dades sociodemogràfiques de la població, 

aspecte rellevant per entendre la repercussió de les diferents polítiques a 

implementar. Les enquestes de mobilitat, en canvi, permeten obtenir 

                                                 
22 Dades publicades per l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic. 
http://www20.gencat.cat/portal/site/canviclimatic?newLang=ca_ES  
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informació i caracteritzar els desplaçaments de la població en base a 

condicionants demogràfics, territorials i socioeconòmics.  

Com ja s’ha dit abans sobre les dades, cada fila de la matriu de 

desplaçaments conté la cadena d’un desplaçament d’un individu, el qual pot 

efectuar diversos desplaçaments. Els desplaçaments estan zonificats 

sempre a nivell de municipi, i en alguns casos a nivell de secció censal (a la 

EMQ2006, en els municipis més importants). La matriu també indica els 

diversos modes utilitzats en cada desplaçament indicant en cada cas el 

mitjà principal, que s’agregarà de la següent forma: 

• Peu i bici: no procedeix el càlcul per a aquests modes de 

desplaçament 

• Vehicle Privat (inclou cotxe com a acompanyant i com a conductor, 

moto com a acompanyant i com a conductor, furgoneta camió, taxi i 

altres vehicle privat) 

• Autobús (inclou autobús urbà, interurbà, escolar, empresa i autocars) 

• Modes ferroviaris (inclou metro, tramvia, FGC, RENFE Rodalies, 

RENFE regional/Llarg recorregut i altres transport públic) 

L’objectiu és calcular, per a cada desplaçament (fila de la matriu) les 

següents variables: 

• Distància del desplaçament en km 

• Temps de viatge (minuts) 

• Consum energètic (g o gep) 

• Emissions de CO2, NOx i PM (g) 

Això es pot fer mitjançant la incorporació de les matrius de mobilitat al 

SIMCAT (Sistema d’informació i modelització de Catalunya per a l’anàlisi de 

polítiques territorials) del Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES). 

El SIMCAT és un sistema avançat que, a partir de modelitzar les etapes de 

generació, distribució i repartiment modal, obté viatges per diferents motius 

i fluxos en els principals modes de transport. A partir dels fluxos, i aplicant 

models de càlcul d’emissions, el DTES calcula les emissions generades pel 

transport a Catalunya, entre altres indicadors d’impacte ambiental. SIMCAT 

s’ha utilitzat des de l’any 2002 per avaluar els plans d’infraestructures de 

transport de Catalunya. 

Una vegada calculades les variables de consum energètic i emissions a 

l’atmosfera, es traslladaran els valors a les bases de dades de 
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desplaçaments corresponents, per poder fer una estimació de les emissions 

realitzades pels individus. 

 

Figura 6.6.1: Anàlisi mediambiental 

 

Font: IERMB 

 

Recentment l’IERMB ha desenvolupat una proba pilot basada en el SIMCAT, 

capaç de calcular els impactes ambientals de la mobilitat de la població a 

partir dels resultats l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana 2006.  
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Igual que en anteriors resultats, és molt important contextualitzar aquests 

anàlisis: 

Taula 6.6.1.  Indicadors de forma urbana segons àmbit de 

residència a la RMB (2006). 

Dades forma urbana (mitjana municipal) Barcelona Resta EMT Resta RMB Total RMB 

Densitat de població neta (hab/km 2)
23

  33.369 22.531 5.724 7.635 

Residencial de baixa densitat (%)
24

 1,5 6,5 41,5 37,6 

Densitat de bora ( edge density )
25

 0,0043 0,0127 0,0234 0,0221 

Disponibilitat de servei ferroviari (%)
26

 100 94 39 45 

Font: elaboració pròpia a partir de dades IDESCAT, Mapa Cobertes de Sòl de Catalunya i IERMB 

 

Alguns dels resultats interessants que han estat publicats recentment27 són 

els que es mostren a la Taula 6.6.2, on es pot observar com a mesura que 

la forma urbana és més dispersa, i a mesura que la població és més captiva 

del vehicle privat i té menys oferta de transport públic, fa que hi hagi un 

major consum d’energia i per tant emet més gasos d’efecte hivernacle. 

 

Taula 6.6.2. Consum d’energia i emissions de CO2 (total feiner) 

segons àmbit de residència 

 

 
Barcelona Resta EMT Resta RMB Total RMB 

Consum d’energia Total feiner (tep/dia) 714 689 1.841 3.243 

 Per càpita feiner (kep/dia) 0,46 0,60 0,95 0,70 

Emissions de CO 2 Total feiner (tones CO 2/dia) 2.355 2.218 5.775 10.348 
 Per càpita feiner (kg CO 2/dia) 1,52 1,93 2,98 2,23 

Font: IERMB 

 

 A la RMB, els desplaçaments en vehicle privat són els responsables de prop 

del 80% del consum d’energia i de les emissions GEH degudes a la mobilitat 

de la població resident, quan només representa al voltant d’un 37% dels 

                                                 
23 Densitat de població neta: Població total del municipi dividida entre la superfície de sòl 
residencial del municipi 
24 Residencial de baixa densitat: Superfície de sol residencial de baixa densitat del municipi 
(inclou urbanitzacions i habitatges unifamiliars) dividida entre la superfície total de sol 
residencial del municipi 
25 Densitat de bora: Longitud del perímetre del sol urbà dividida entre la superfície del sòl 
urbà 
26 Disponibilitat de servei ferroviari: % municipis amb parada de tren/metro al mateix 
municipi. 
27 Anuari Metropolità de Barcelona 2011 (IERMB) 
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desplaçaments (incloent-hi desplaçaments a peu i en bicicleta). Els 

desplaçaments en autobús i en modes ferroviaris produeixen el 20% restant 

de les emissions i representen un 18% dels desplaçaments.  

En els tres àmbits presentats en l’Anuari citat (Barcelona, resta EMT i RMB), 

els desplaçaments en vehicle privat són, per tant, els que més contribueixen 

al consum d’energia i a les emissions de CO2. Tot i això, s’observen 

importants diferències entre els àmbits analitzats tal com s’observa al Gràfic 

6.6.1. El pes del transport privat en les emissions totals assoleix el valor 

màxim en l’àmbit de fora de la EMT (on arriba a tenir un valor al voltant del 

85%). 

 

Gràfic 6.6.1.  Emissions GEH (total feiner; tones CO2/dia) segons 

àmbit de residència i mode de transport (2006). 

 
Font: IERMB. 

 

La mitjana per càpita del consum d’energia i les emissions de CO2 de la 

població resident a Barcelona és la més baixa dels tres àmbits analitzats 

(0,46 kep/dia i 1,52 kg CO2/diaris). A l’altre extrem es troben els residents 

a la resta de la RMB, que consumeixen una mitjana de 0,95 kep/dia i 

emeten una mitjana de 2,98 kg CO2/dia. El càlcul de la mitjana per càpita 

del consum d’energia i de les emissions de CO2 s’ha realitzat tenint en 

compte tota la població de l’àmbit corresponent, inclosos els que no es 

desplacen o els que ho fan a peu o en bicicleta, als quals se’ls hi assigna 

valors de consum d’energia i emissions igual a zero.  
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Aquestes dades ja són una primera aproximació a la relació entre forma 

urbana, mobilitat i emissions a la RMB, ja que els resultats demostren que 

és en els àmbits més densos i amb millor oferta de transport públic 

(Barcelona i resta de la EMT) on el consum i les emissions per càpita són 

inferiors. 

Arribats aquí, un cop coneguda la viabilitat del mètode per calcular les 

emissions i analitzar la seva relació amb dades socioeconòmiques i 

territorials, els següents passos seran desenvolupar i verificar un nou 

sistema integrat d’informació i anàlisi dels impactes ambientals de la 

mobilitat de la població, fonamentat en les eines actualment disponibles a 

Catalunya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota de l’autor: un cop realitzada la revisió d’aquest capítol, plantejo la possibilitat 

de dividir-lo en dues parts per diferenciar la metodologia d’anàlisi de les dades, dels 

resultats que es mostren més endavant. 
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La conclusió és que sabem molt poc, i no obstant és sorprenent el 
molt que sabem. I més sorprenent encara és que un coneixement tant 

petit pugui donar tant poder 
Bertrand Russell 

Filòsof, matemàtic i escriptor anglès 
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7. Conclusions 

Al llarg d’aquest treball s’ha explicat la tècnica de depuració de dades en 

una enquesta i com la seva introducció dins d’una metodologia de control de 

qualitat d’un treball de camp en una enquesta de mobilitat, permet 

obtenir dades de gran qualitat, tal que s’aconsegueix reduir els errors i 

els biaixos associats a la metodologia de recollida d’informació que 

s’utilitzi28. Paral·lelament s’ha introduït l’Enquesta de Mobilitat en dia Feiner 

(EMEF) que des de 2003 es realitza a la Regió Metropolitana de Barcelona 

(RMB), explicant la seva història, metodologia, el context en el qual es 

desenvolupa i com mitjançant les dades depurades durant el treball de 

camp, un investigador pot tenir la seguretat d’obtenir uns resultats de gran 

qualitat que permeten fer amb molta precisió qualsevol tipus d’anàlisis de 

mobilitat, econòmics i socials, o aplicar tècniques innovadores amb noves 

metodologies molt sensibles a la qualitat de les dades (per exemple, anàlisis 

mediambientals).  

En síntesi, es mostra la importància de depurar dades i controlar els procés 

d’obtenció de dades per així obtenir dades primàries de gran qualitat, per 

realitzar anàlisis i innovacions de gran qualitat. 

Encara que aquest estudi es centra en el control de qualitat en enquestes 

mobilitat mitjançant recollida amb metodologia CATI i s’explica quina és la 

importància de les dades primàries en els resultats finals, la metodologia 

és adaptable a qualsevol altra tipus de metodologia de recollida 

d’informació o tipologia d’enquesta, tal com mostren altres experiències29. 

Quan les dades provenen d’una enquesta, hi ha un risc molt alt de fer 

explotacions estadístiques i obtenir resultats erronis. Això només es 

soluciona si, des del principi de la recerca, l’equip investigador 

responsable de les dades és conscient que el treball de camp no és només 

una operació de recollida d’informació que es delega a un empresa de 

treball de camp, i un cop que es reben les dades, després de setmanes o 

mesos de recollida de informació, es fa un tractament, sinó que aquesta 

informació sensible cal tractar-la paral·lelament al llarg del treball de 

                                                 
28 En aquest cas la metodología CATI 
29 Enquesta de Condicions de Vida i Hàbits de la Població de Catalunya 2011, enquesta 
realitzada a 4025 llars de tota Catalunya, i als seus membres. Més informació: 
http://www.enquestadecondicionsdevida.cat/   
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camp per reduir el màxim possible els errors i els biaixos que són inherents 

a molts factors, per exemple: 

• Investigador: dissenyar el qüestionari amb preguntes que no són 

compreses pels entrevistats 

• Entrevistador: no formular correctament les preguntes o dirigir 

l’entrevistat cap a una resposta 

• Empresa de camp: no realitzar la producció estimada a priori o 

falsificar qüestionaris 

Eliminar tots els errors i els biaixos és molt difícil, però sí que és possible 

realitzar un control exhaustiu per detectar-los i tractar-los de la forma 

més convenient, sobretot si l’objectiu final de la enquesta és realitzar 

anàlisis de molta precisió. 

En aquest estudi s’ha fet referència a la EMEF com a paradigma d’aquest 

model de control de qualitat de l’enquesta. En enquestes de mobilitat, la 

detecció d’un error en un desplaçament és molt fàcil de solucionar si es 

detecta en menys de 24-48 hores des de la realització de l’entrevista, ja 

que s’elimina l’efecte telescopi. Si es detectés al finalitzar el treball de camp 

(té una durada de 30-35 dies hàbils), seria totalment impossible solucionar 

l’error.  

Actualment la gran majoria de les enquestes oficials o lligades a alguna 

administració tenen en el seu plec de condicions la realització del control de 

qualitat, però també és cert que aquesta tasca la realitza la mateixa 

empresa de camp i no un equip especialista extern.  

Que la mateixa empresa de camp realitzi el control de qualitat de les dades 

de les enquestes no seria controvertit si no fos perquè el control de qualitat 

de les enquestes es limita molts cops a fer escoltes, si es disposa de 

personal per a fer-ho, o a fer una certa quantitat de creuaments a diverses 

variables sensibles, si té personal capacitat de fer-ho.  

Per desgracia, sobretot en el context de crisi actual, moltes administracions 

obvien un control especialitzat extern del treball de camp, inclòs si es tracta 

de qüestionaris molt complexos, i no és fins que reben les dades que es 

donen compte dels errors i dels possibles biaixos, causant perjudicis i 

problemes al llarg de l’anàlisi de dades, ja que, per començar, el calendari 

d’explotacions i anàlisis s’haurà de canviar fins que no s’arreglin els errors. 
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Respecte això últim, el fet de depurar les dades simultàniament quan es fa 

el treball de camp, permet acomplir els calendaris i les planificacions 

realitzades a priori per l’equip investigador o per qui encarrega l’estudi, de 

tal forma que no genera més costos dels estimats des del principi. 

En el cas de l’EMEF, un cop finalitzat el treball de camp es triguen 2 

setmanes en treure uns primers resultats per a contrastar-los amb les 

dades aportades per les entitats que fan l’encàrrec. Un cop contrastades i 

verificades, es realitzen les explotacions i les anàlisis corresponents.  

Respecte a enquestes encarregades per organismes o ens privats, molts 

cops és la mateixa empresa de treball de camp qui analitza les dades, per 

tant els errors i els biaixos s’internalitzen, s’obvien i no surten a la llum. 

Un altre resultat important de l’experiència d’implementar un control de 

qualitat en una enquesta, és fer partícip a l’empresa de treball de camp dels 

èxits mitjançant el concepte win-win. El rebuig inicial de les empreses de 

camp a que el seu treball sigui auditat per un equip extern pot ser vençut 

fàcilment quan se li demostra que gràcies a aquest control pot millorar 

processos interns i aprofitar-los per altres estudis. 

Així doncs, donades aquestes repercussions negatives que afecten a la 

recerca mitjançant dades d’enquesta, cal pensar en evitar tot el possible 

l’efecte Garbage In, Garbage Out, i establir un efecte Qualitat Entra, 

Qualitat Surt. 
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Annexos 

Annex 1: model de qüestionari (EMEF2011) 
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Annex 2: model de full de retrucada 

 
 
NÚM DE TLO DIA BASE                novembre 
 
Gènere:  Home   Dona Edat:  Telf.9 Num. Quest:  Z  
 

 Municipi: 
CONFIRMAR 
 
GÈNERE DE LA PERSONA ENTREVISTADA:    Home    Dona  
 
EDAT DE LA PERSONA ENTREVISTADA:  ���������������������������� 
 
I ANYS DE NAIXEMENT DE LA PERSONA ENTREVISTADA    19����������������������������    

 
 
ÉS ACTIU OCUPAT I NO VA ANAR A TREBALLAR 
 
 
DIU QUE FA  ____   DESPLAÇAMENTS I N’EXPLICA  ____ 
 
 
NO TORNA A CASA/SEGONA RESIDÈNCIA/HOTEL-CASA AMICS 
 
 
ALTRES: 
 
 
 
 
 
 
  

Moltes gràcies 

 dia hora 

RESPOSTA: 
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Annex 3: model de full de control d’escoltes telefòniques 

 
DIA HORA NÚM. 

ENQUESTADOR 
TELF. NÚM. 

QÜESTIONARI 
OBSERVACIONS CORRECCIÓ 

BBDD 

 
 
 

     
 

 

 
 
 

     
 
 

 

 
 
 

     
 
 

 

 
 
 

     
 
 

 

 
 
 

     
 
 

 

 
 
 

     
 
 

 

 
 
 

     
 
 

 

 
 
 

     
 
 

 

 
 
 

     
 
 

 

 
 
 

     
 
 

 

 
 
 

     
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



102 
 

 


