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4.- LÍNIES DE TPC QUE S'INCLOUEN A L'ESTUDI 
 
 

Tal i com ja s’ha comentat anteriorment, la fase de recollida de dades és de 
vital importància i la recollida d’informació ha de ser precisa i acurada, ja que és la 
base de tota la tesina. No introduir la totalitat de les dades o introduir-les 
erròniament donarien lloc a uns resultats enganyosos que no reflectirien la realitat 
i, per tant, l’objectiu de la tesina no s’hauria acomplert. 

 
La dificultat de la recopilació de les dades rau en l’elevat nombre de línies (tant 

d’autobús com de modes ferroviaris) de transport públic que operen a Catalunya. 
A més, el nombre d’operadors que les exploten és també molt gran, fet que 
dificulta encara més aconseguir de forma unificada la mateixa informació per a 
totes i cadascuna de les línies.  

 
 
4.1.- Variable d’estudi 
 

La primera tasca a dur a terme és escollir la variable per a realitzar l’estudi. Per 
determinar si una comarca presenta dèficit de transport públic respecte a altres 
comarques hauríem pogut utilitzar un bon nombre d’elles: nombre de parades o 
estacions a la comarca, nombre de línies de TPC que passen per les comarques, 
freqüència de les línies de TPC que passen per la comarca, longitud dels 
recorreguts, capacitat dels vehicles, temps de trajecte, qualitat dels vehicles i del 
servei prestat, etc. 

 
L’estudi de totes aquestes variables ens desviaria del nostre objectiu central 

que és determinar una sèrie d’indicadors que ens permetin comparar de manera 
directa totes les comarques de Catalunya i discernir quina d’elles presenta un 
dèficit en el transport públic, sempre des del punt de vista de l’usuari. No ens 
centrarem, per tant, en aspectes com la qualitat del servei prestat per cada 
empresa, el temps de trajecte o la capacitat del vehicle, ja que són variables que 
ens donen informació qualitativa però mai quantitativa.   

 
Cal tenir clar, doncs, que un dels objectius que es planteja l’estudi és realitzar 

una comparació de la disponibilitat de TPC però sempre des del punt de vista 
d’un usuari. Per ell, no és tan important el nombre de parades que hi ha a la seva 
comarca sinó el nombre de vegades al dia que es pot desplaçar, per exemple, a la 
comarca veïna. És per aquesta raó que la unitat mínima que s’ha utilitzat per 
quantificar la disponibilitat ha estat el nombre d’expedicions diàries de TPC. 

 
Amb aquesta variable, ja es proporciona directament més pes a aquelles línies 

que tenen una freqüència major, ja que això indicarà un major nombre 
d’expedicions diàries, és a dir, un major nombre de possibilitats a l’usuari de 
desplaçar-se. Això és obvi que sigui així ja que no pot pesar el mateix una línia 
que només té una expedició al dia entre dos determinats punts que una altra línia 
que entre els mateixos dos punts circula 10 cops al dia. Evidentment, aquesta 
última tindrà un pes 10 vegades superior al primer. 
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Val fer notar que es considera una expedició diària la suma del trajecte 

d’anada més el de tornada. Això és així, perquè per l’usuari habitual tenir la 
possibilitat d’anar des d’A fins a B sense tenir la possibilitat de tornar de B fins a A 
segurament significa la impossibilitat de realitzar aquell trajecte en transport públic 
col·lectiu i optarà, per exemple, pel transport privat. Per tant, s’ha d’entendre com 
a expedició diària el fet de sortir des d’un punt cap a un altre i la posterior tornada. 

 
Tot i així, si s’observa la taula resum de les expedicions que apareix en 

apartats posteriors es pot observar que molts cops el nombre d’expedicions 
diàries en una comarca no és un nombre enter com inicialment cabria pensar, 
sinó que conté un nombre decimal. Perquè? 

 
Una de les raons és que un bon nombre de línies de transport públic 

analitzades fan el seu recorregut de manera parcial, és a dir, que no completen 
algunes de les seves expedicions. Això pot ser degut per diverses causes: 
autobusos que van a cotxeres des de l’extrem contrari a on han començat, 
autobusos que fan línies circulars, etc.  

 
Un altre dels motius és que hi ha moltes línies que no circulen cada dia de la 

setmana i això fa que apareguin nombres decimals. Si tenim en compte que 
només computen expedicions diàries en dies laborables (veure apartat 3.3), una 
expedició diària serà aquella que circula cada dia laborable de la setmana (dilluns, 
dimarts dimecres, dijous i divendres). Si una línia circula, per exemple, un cop al 
dia i tres dies a la setmana, llavors computa només com a 3/5 expedicions /dia, és 
a dir, 0,6 expedicions diàries. 

 
Prenent com a base una línia amb una sola expedició al dia, els valors que 

computen depenen dels dies de la setmana que circuli, segons la següent taula: 
 
• 1 sol dia a la setmana.................0,2 expedicions/dia 
• 2 dies a la setmana.................... 0,4 expedicions /dia 
• 3 dies a la setmana.................... 0,6 expedicions/dia 
• 4 dies a la setmana.................... 0,8 expedicions/dia 
• 5 dies a la setmana.................... 1 expedició/dia 
 
Aquest valor s’hauria de multiplicar pel nombre d’expedicions al dia que 

realment fa: així, per exemple, una línia que circula 6 vegades el dilluns i 6 
vegades el dimecres computa de la següent manera: 

 

            exp6 0,4 2,4
dia

⎛ ⎞× = ⎜ ⎟
⎝ ⎠

                                                 [1] 

 
És per aquesta causa, sobretot, que no ens ha de sorprendre gens que la 

majoria de línies tinguin un nombre no enter d’expedicions diàries per una 
determinada comarca. 
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4.2.- Unitat mínima d’estudi  

 
A part de la variable d’estudi que, com s’ha explicat, és l’expedició diària, cal 

també definir quina serà la unitat mínima d’estudi, un paràmetre diferent que fa 
referència al grau de precisió que pren la tesina. 

 
Un estudi d’aquestes característiques també pot tenir nombroses unitats 

mínimes. Es podria comparar la disponibilitat de transport públic entre països, 
entre regions, entre municipis, etc. Però, finalment, la unitat mínima que s’ha 
escollit per a la realització d’aquest estudi ha estat el d’una comarca.  

 
Evidentment com més petita és la unitat mínima d’estudi resultats més precisos 

s’obtenen, però també augmenta la feina per tractar les dades. Hauríem pogut, 
per exemple, considerar com a unitat mínima el municipi, però això hagués 
complicat exponencialment el treball, tant en dificultat com en extensió. La 
comarca, en canvi, és una unitat suficientment gran com per facilitar la recerca 
d’informació i el seu anàlisi però, al mateix temps, suficientment petita com per 
poder establir una comparació senzilla, directa i fiable. 
 

 
4.3.- Criteris a tenir en compte 
 

Evidentment comptar i quantificar el transport públic col·lectiu a la totalitat de 
Catalunya no és gens fàcil i requereix definir uns criteris per delimitar quina és la 
informació vàlida i quina no ho és.  

 
Aquests criteris han de ser clars i concisos, al mateix temps que la seva 

aplicació ha de ser senzilla i fàcil. Òbviament l’aplicació de restriccions està 
retallant informació, però és un pas del tot necessari si es vol modelitzar la realitat.  

 
El que cal, però, és assegurar que la pèrdua d’informació de la realitat que 

comporta la utilització d’aquests criteris sigui la menor possible, de tal forma que 
es pugui afirmar, amb un percentatge d’error relativament petit, que els números 
que el model ens dona són fiables. 

 
A l’hora de buscar informació han aparegut un bon nombre de problemàtiques 

que s’han hagut de resoldre amb la imposició d’algun criteri o restricció. Són els 
següents: 

 
• Expedicions diàries en dies laborables: és la intenció d’aquest estudi 

plantejar una comparació de l’estat del transport públic en el seu estat 
normal, és a dir, en els dies laborables. Hi ha moltes línies que 
redueixen el seu servei els caps de setmana i moltes fins i tot deixen de 
circular. D’altres, en canvi, només circulen els dissabtes o diumenges, 
tot i que aquest és un cas minoritari. Per no tenir en compte aquestes 
possibles interferències, s’han agafat només les expedicions diàries en 
dies laborables. 
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• Horari d’hivern: per la mateixa raó que es desestimen les expedicions 

en dies festius, tampoc es tenen en compte en l’estudi les modificacions 
que es duen a terme quan arriba la temporada d’estiu. L’estudi va 
encaminat sobretot a millorar la situació dels usuaris habituals, no de la 
mobilitat a l’estiu. Per tant, s’han comptabilitzat només aquelles 
expedicions diàries en dies laborals que es repeteixen durant un període 
superior als 6 mesos durant un any. 

 
• No expedicions urbanes: per tal que una expedició sigui 

comptabilitzada és requisit indispensable que la línia en qüestió tingui 
parada en més d’un municipi o terme municipal siguin o no aquests 
d’una mateixa comarca. Això exclou totes les expedicions estrictament 
urbanes d’un sol municipi. Aquest criteri és conseqüència d’agafar com a 
unitat mínima la comarca i no el municipi. 

 
• No expedicions nocturnes: les expedicions nocturnes, tot i ser 

utilitzades molts cops per treballadors i, per tant, donar servei a mobilitat 
obligada, presta el seus serveis bàsicament els caps de setmana i a 
persones que es desplacen esporàdicament, ja sigui per anar a les 
grans ciutats per gaudir de l’oci nocturn o per viatjar durant la nit en 
línies de llarg recorregut. 

 
• Mínim de dues parades en municipis catalans: de les línies que no 

transcorrin íntegrament per territori català es comptabilitzaran només 
aquelles que tinguin un mínim de dues parades en municipis catalans. 
Així, per exemple, una expedició que vagi des de Barcelona fins a 
Madrid directe no es tindrà en compte, però si que es comptabilitzarà 
una expedició que faci la ruta Barcelona – Lleida – Madrid. 

 
• Comptabilització d’una comarca: no és suficient que una expedició 

tingui part del seu recorregut en una comarca per tal de incloure aquesta 
en l’estudi. És necessari que com a mínim existeixi una parada en una 
comarca per comptabilitzar-la. 

 
• Possibles canvis: els transport públics estan en continus canvis per tal 

d’intentar millorar el servei que presten als usuaris. És possible, doncs, 
que amb el temps hagin variat els recorreguts o els horaris d’algunes 
línies. La data en què ha estat recollida la informació és la dels mesos 
d’estiu de l’any 2004. Qualsevol canvi posterior no estarà contemplat en 
l’estudi. Així, per exemple, en l’estudi s’inclou el Trambaix però no el 
Trambesós, que no estava en funcionament encara. 

 
• Diferents tipus d’expedicions: a l’hora de quantificar el nombre 

d’expedicions per comarca, se’n distingeixen tres tipus ben diferenciats, 
per tal de poder estudiar més correctament la realitat i obtenir més 
informació. Són els següents: 
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- A: Línies totalment internes a la comarca (intracomarcals) 
 
- B: Línies intercomarcals que connecten amb alguna capital de 

província (Barcelona, Tarragona, Lleida o Girona) 
 

- C: Línies intercomarcals sense connexió amb cap capital de 
província (Barcelona, Tarragona, Lleida o Girona) 

 
El fet que les capitals de província (Barcelona, Tarragona, Girona i 

Lleida) actuïn molt cops com una mena de “hub’s”, és a dir, punts on es 
concentren tots els usuaris d’una mateixa província que es volen 
desplaçar, per exemple, a una altra capital de província, fa que sigui del 
tot interessant separar les expedicions intercomarcals entre aquelles que 
van a alguna de les capitals de província i les que són intercomarcals 
però no es desplacen a cap capital de província. 

 
A més de donar-nos més informació, aquesta divisió entre les 

expedicions de TPC ens permet distingir entre comarques que potser 
estan molt ben servides amb alguna capital, però que en canvi no ho 
estan gens amb les comarques veïnes. És per això que s’ha diferenciat 
els tres tipus d’expedicions que acabem de definir: A, B i C. 

 
Els tres tipus de línia són excloents. Així, una línia pertany únicament 

a un dels 3 tipus i només a un. El criteri per a classificar les línies ha 
estat el següent: 
 

- Si una línia té totes les parades dins d’una mateixa comarca es 
considera de tipus A 

 
- Si una línia té parades en més d’una comarca i com a mínim una 

d’aquestes parades pertany als termes municipials de Barcelona, 
Tarragona, Lleida o Girona, es considera del tipus B 

 
- Si una línia té parades en més d’una comarca i cap d’aquestes 

parades pertany als municipis de Barcelona, Tarragona, Lleida o 
Girona, es considera del tipus C. 

 
 

Com ja hem comentat anteriorment, l’aplicació de cadascuna d’aquestes 
restriccions provoca que la informació recollida estigui parcialment sesgada, però 
l’error que es comet al fer-ho és petit i perfectament conegut, per la qual cosa i en 
benefici de la senzillesa i la simplicitat de la tesina, el mètode es considera 
correcte. 

 
És del tot clar, doncs que el model que s’aplica no és perfecte, i cal ser-ne 

conscient  a l’hora de diagnosticar les comarques que presenten dèficit de 
transport públic col·lectiu i les que no. Així, per exemple, amb les restriccions que 
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acabem de veure, es pot caure en l’error d’afirmar que una comarca està ben 
servida quan potser només ho està un municipi d’ella.  

 
Aquest tipus d’error són assumibles i, en tot cas, el que cal fer és un anàlisi 

detallat posteriorment comarca per comarca per intentar minimitzar-lo, doncs és 
del tot impossible plasmar la realitat en números si no s’apliquen restriccions i si 
no és prenen decisions que, a vegades, poden donar lloc a certs errors 

 
Tenint en compte tots aquests criteris, les línies de transport públic col·lectiu 

que s’inclouen a l’estudi són les que es detallen en el següent apartat. 
 
 

4.4.- Línies de transport públic col·lectiu 
 
 

4.4.1.- Línies d’autobús 
 

Línies de gestió indirecta de la Generalitat 447 línies que donen servei a les 41 
comarques 

Línies de gestió indirecta de l'EMT 

De les 60 línies diürnes que té, 38 no 
són urbanes i presten servei al 
Barcelonès, al Baix Llobregat i al 
Maresme 

Línies gestionades per TB 
TB gestiona 98 línies d’autobús però 
només 24 surten fora del municipi de 
Barcelona 

Línies nacionals i internacionals 
53 línies d’àmbit nacional o 
internacional que tenen part del seu 
recorregut en territori català 

        
       Taula 2: Línies d’autobús que operen a Catalunya 
 
 

4.4.2.- Línies de modes ferroviaris 
 

RENFE (Rodalies) 4 línies de rodalies (R1, R2, R3 i 
R4)  

RENFE (Regionals) 
7 línies de regionals (Ca1, Ca2, 
Ca3, Ca4, Ca6, Ca7 i la línia de 
Puigcerdà) 
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RENFE (Grans línies) 8 grans línies 

METRO De les 6 línies de Metro només 2 
són intermunicipals (L5 i L11) 

FGC 
Totes les línies de FGC han estat 
comptabilitzades menys la L6 i la 
L7. En total 10 línies vàlides 

TRAMVIA Només el Trambaix compleix els 
requisits. Per tant 1 sola línia 

CREMALLERA DE NÚRIA 1 sola línia 

 
           Taula 3: Línies de modes ferroviaris que operen a Catalunya 
 
 

La suma de totes aquestes línies dóna un total de 562 línies d’autobús i 37 
línies en modes ferroviaris comptabilitzades, és a dir, un total de 599. Com ja hem 
comentat anteriorment, però, no és el nombre de línies el que ens interessa, sinó 
el nombre d’expedicions diàries. Més endavant s’especificarà aquesta variable per 
cadascuna de les comarques. 




