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2.- FASES DE TREBALL  
 
 

A grans trets, les fases de treball que s’han seguit en el present estudi per tal 
d’aconseguir els objectius fixats són les següents: 

 
• Recull d’informació de base 
• Anàlisi: identificació dels dèficits 
• Definició de propostes i avaluació 

 
Cadascuna d’elles està abastament desenvolupada al llarg de la tesina, però a 

continuació s’explica breument en què consisteix i quins han estat els criteris per a 
cada etapa. 

 
 

2.1.- Recull d’informació de base 
 

Aquest bloc de la tesina és l’anomenat “treball de camp”, ja que consisteix en la 
recopilació de les dades que un cop treballades i analitzades donaran peu als 
resultats sobre els que es basaran les futures propostes de millora. 
 

Cal ressenyar que la recollida de dades s’ha dut a terme amb la màxima 
precisió i de la manera més estricte possible. En posteriors capítols es detalla com 
i d’on s’ha obtingut la informació de base, però tot seguit avancem algunes de les 
tasques que s’ha dut a terme: 
 

- Recull d’informació sobre les línies de transport públic col·lectiu (TPC) 
diürnes per carretera interurbanes la titularitat de les quals és de la 
Generalitat de Catalunya a través del seu Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques (DPTOP) i, més concretament, a través de 
Transports Públics de Catalunya. El citat Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques (DPTOP) ha facilitat la informació, que s’ha 
complementat amb la informació apareguda a la seva pàgina web. El 
resultat és una matriu de 628x46 

 
- Recull d’informació sobre les línies de TPC la titularitat de les quals és de 

l’Entitat Metropolitana de Transports (EMT) i que desenvolupen els seus 
itineraris a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. La mateixa EMT ha facilitat 
la informació per a les seves línies de gestió indirecta i per a les línies de 
TB, però s’ha efectuat també consultes directes i contactes telefònics 
amb les empreses encarregades de la gestió de les línies. El resultat és 
una matriu de 60x46 

 
- Recull de la informació sobre els recorreguts i els horaris de les línies de 

TPC nacionals o internacionals que tenen part del seu recorregut per 
territori català en base a consultes directes als horaris reals i efectuant 
contactes telefònics amb les empreses. Aquestes línies, per ser 
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tractades, s’han inclòs en la mateixa matriu que el TPC corresponent al 
Departament Territorial i Obres Públiques. 

 
- Recull d’informació sobre les línies de modes ferroviaris (RENFE, FGC, 

METRO i TRAMVIA) als seus punts centrals d’informació. El resultat és 
una matriu de 105x46. 

 
- Recull de dades socioeconòmiques i de mobilitat (matrius OD) de totes i 

cadascuna de les comarques de Catalunya. Les dades de mobilitat més 
fiables disponibles són les de l'EMO96 disponibles a través de l’Idescat, 
perquè l'EMO 2001 no està explotada i l'EMQ 2001 no és massa fiable.  

 
L’ordenació de les dades també és de vital importància per al seu posterior 

tractament i anàlisi, ja que la gran quantitat de números que conté la tesina facilita 
l’aparició d’errors si no es vigila bé com es tracten les dades 

 
 

2.2.- Anàlisi: identificació dels dèficits 
 

Un cop les dades ja han estat recopilades, comença la seva explotació. Per a 
fer-ho, es defineixen una sèrie d’indicadors d’avaluació de la disponibilitat de 
transport públic col·lectiu que més endavant es descriuran.  

 
Els indicadors no entren al detall dels orígens - destinacions dels serveis sinó 

que, a nivell estratègic, quantifiquen la disponibilitat de serveis entre cada 
comarca i 3 àmbits globals: la pròpia comarca (serveis intracomarcals), qualsevol 
de les quatre capitals de província (Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona) i la 
resta de municipis de Catalunya.  
 

El procediment és el següent: 
 
• Càlcul dels indicadors 
• Anàlisi dels resultats dels indicadors 
• Identificació de principals mancances en base als indicadors 

 
Cal aclarir en aquest punt que l’anàlisi per a la identificació dels dèficits de 

transport públic a les diferents comarques s’ha fet unint l’autobús i el mode 
ferroviari. 

 
La complexitat i la llargada de la tesina que implicaria fer-ho per separat han 

desaconsellat aquest extrem. La feina per a l’obtenció d’un plus d’informació 
addicional hauria significat un excés de complexitat massa gran. 

 
És per això que l’autor del projecte ha considerat oportú realitzar un sòl anàlisi 

en el que s’englobin els dos modes de transport públic col·lectiu (bus i ferrocarril) 
tot i ser conscient que les característiques d’ambdós divergeixen bastant entre 
ells.  
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Com es comentarà més endavant, es tracta d’avaluar molt bé quanta 
informació addicional s’obtindrà amb un excés de treball mínim, donades les 
característiques de la tesina.  
 
 
2.3.- Propostes de millora 
 

Finalment, la tesina conté la formulació de propostes genèriques per suplir les 
mancances que l’estudi hagi detectat. Cadascuna de les propostes es avaluada 
recalculant els indicadors més representatius per poder comparar les dues 
situacions (l’actual i la futura) i poder discernir si la proposta aporta millores 
representatives o no. 




