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5.- INDICADORS 
 
 

Un dels punts més interessants de la tesina rau en el fet que es produeix un 
encreuament entre el nombre d’expedicions i certes dades socioeconòmiques  de 
cada comarca. 

 
Si ens limitéssim a estudiar el nombre de línies d’autobusos, per exemple, que 

circulen diàriament per una comarca estaríem donant una informació totalment 
sesgada ja que, com és obvi, no és el mateix 100 expedicions de bus diàries al 
Barcelonès que al Pallars Sobirà. En el primer dels casos és totalment insuficient 
mentre que en el segon cas és del tot exagerat. 

 
Cal doncs combinar la disponibilitat del transport públic amb altres dades 

característiques de cada comarca per tal d’obtenir un nombre que ens permeti 
comparar-les entre si. 

 
Aquestes altres variables, tal i com s’explicarà més endavant, són la població, 

la superfície urbana o urbanitzable, la mobilitat obligada i la mobilitat obligada 
en transport públic. 

 
 
5.1.- Indicadors parcials 
 

Per tal de combinar la disponibilitat de transport públic amb les variables 
socioeconòmiques es defineixen 16 indicadors parcials que són el quocient del 
nombre d'expedicions respecte a una única variable socioeconòmica o de 
mobilitat: 

 
 
  Variables socioeconòmiques i de mobilitat 

  Població 
(x10000) 

Superfície 
urbana    

(Ha) (x100) 

Mobilitat 
mecanitzada per 

treball i estudi 
(x1000) 

Mobilitat 
mecanitzada per 
treball i estudi en 

TPC (x100)  

Grup 1 : Expedicions Totals I1 I2 I3 I4 

Grup 2 : Expedicions internes I5 I6 I7 I8 

Grup 3 : Expedicions Intercomarcals I9 I10 I11 I12 
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Grup 4 : Expedicions Intercomarcals 
amb parada a alguna capital I13 I14 I15 I16 

 
Taula 4: Indicadors parcials 
 
 

Com es pot comprovar, cadascuna de les quatre dades socioeconòmiques es 
creua amb quatre grups d’expedicions: totals (internes més intercomarcals, tant si 
tenen connexió amb alguna capital com les que no); internes; intercomarcals (tant 
les que tenen connexió amb alguna capital de província com les que no); i 
intercomarcals amb parada a alguna capital de província.  
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Aquests quatre grups, òbviament , no són excloents. Així, els indicadors 

considerats són: 
 

 GRUP 1 : Indicadors de dotació global 
I1 Expedicions totals / població (x10000) 
I2 Expedicions totals / superfície urbana o urbanitzable (x100)  
I3 Expedicions totals / mobilitat mecanitzada per treball i estudi  (x1000) 
I4 Expedicions totals / mobilitat mecanitzada per treball i estudi en TPC  (x100) 
  
 GRUP 2 : Indicadors de dotació de transport intern 
I5 Expedicions internes / població (x1000) 
I6 Expedicions internes / superfície urbana o urbanitzable (x100) 
I7 Expedicions internes / mobilitat mecanitzada urbana per treball i estudi  (x1000) 
I8 Expedicions internes / mobilitat mecanitzada urbana per treball i estudi en TPC  (x100) 
  
 GRUP 3 : Indicadors de dotació de transport intercomarcal 
I9 Expedicions intercomarcals / Població (x10000) 
I10 Expedicions intercomarcals / superfície urbana o urbanitzable (x100) 
I11 Expedicions intercomarcals / mobilitat mecanitzada intercomarcal per treball i estudi  (x1000) 
I12 Expedicions intercomarcals / mobilitat mecanitzada intercomarcal per treball i estudi en TPC (x100)
  
 GRUP 4 : Indicadors de dotació de transport intercomarcal amb alguna capital 
I13 Expedicions intercomarcals amb capital / població (x10000) 
I14 Expedicions intercomarcals amb capital / superfície urbana o urbanitzable (x100) 
I15 Expedicions intercomarcals amb capital / mobilitat amb capital per treball i estudi (x1000) 
I16 Expedicions intercomarcals amb capital / mobilitat amb capital per treball i estudi en TPC (x100) 
 
Taula 5: Descripció de cadascun dels indicadors parcials 
 
 

Com ja s’ha comentat en el capítol 3, el càlcul d'aquest indicadors s'efectua en 
base a les expedicions diürnes regulars en un dia feiner i lectiu per l'any 
2004. S'entén per expedició una volta completa de la línia, amb anada i tornada.  

 
No es tenen en compte les línies directes discrecionals a centres recreatius, 

penitenciaris i educatius. Tampoc es consideren les línies que operen de manera  
estacional. 

 
D’aquesta forma, realitzant el quocient entre el nombre d’expedicions i la dada 

socioeconòmica corresponent, s’obtenen els 16 indicadors parcials que ens donen 
ja informació sobre cadascuna de les comarques i els resultats obtinguts es poden 
ja comparar entre ells. 
 
 
5.2.- Normalització dels indicadors parcials 
 

Els indicadors parcials són suficients si el que es vol es fer una comparació 
d’aquell valor entre les diferents comarques. Però no ens permet jugar i combinar 
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diferents indicadors (tasca que més endavant realitzarem) doncs aquests tindrien 
unitats diferents. 

 
Per tal de resoldre aquest problema el que es fa és normalitzar cadascun dels 

indicadors de tal forma que adoptin valors entre 0-10 per poder comparar no 
només les diferents comarques entre si sinó també els diferents indicadors. 

 
La normalització consisteix en dividir el valor de l'indicador de cada municipi pel 

valor màxim i multiplicar per 10. Així, el municipi amb Ii major pren IiN=10 
(s'anomena IiN als indicadors normalitzats). 

 

max

N i
i

II
I

=                                                    [2] 

 
Els indicadors normalitzats són una eina molt potent per poder comparar els 

diferents resultats que al llarg de la tesina es van obtenint. 
 

 
5.3.- Indicadors ponderats per cada grup d'expedicions 
 

Per tal de poder resumir els resultats i obtenir una visió més global, es duu a 
terme una ponderació per a obtenir un sol indicador per a cadascun dels quatre 
grups d’expedicions combinant els quatre indicadors parcials que fan referència al 
grup en qüestió. 

 
És a dir, es defineixen 4 indicadors ponderats per cada grup d'expedicions 

(expedicions totals, intracomarcals, intercomarcals i intercomarcals amb alguna 
capital) a partir dels indicadors ja normalitzats. La construcció d'aquests 
indicadors ponderats s'efectua agregant els 4 indicadors parcials diürns 
normalitzats corresponents a cada tipus d'expedició. 

 
Matemàticament, les fórmules per al càlcul dels 4 indicadors ponderats 

corresponents als 4 grups d’expedicions són: 
 

 
Indicador ponderat d'expedicions totals I1N·Ppob + I2 N ·Psup + I3 N ·Pmob + I4 N ·Pmobb 

Indicador ponderat d'expedicions intracomarcals I5 N ·Ppob + I6 N ·Psup + I7 N ·Pmob + I8 N ·Pmobb 

Indicador ponderat d'expedicions intercomarcals I9 N ·Ppob + I10
 N ·Psup + I11

 N ·Pmob + I12
 N ·Pmobb 

Indicador ponderat d'expedicions intercomarcals amb 
alguna capital I13

 N ·Ppob + I14
 N ·Psup + I15

 N ·Pmob + I16
 N ·Pmobb 

 
    Taula 6: Expressions dels indicadors ponderats 
 
 
on Ii N són els indicadors parcials normalitzats i Ppob , Psup, Pmob, Pmobb són els 
pesos dels indicadors parcials a la ponderació.  
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Aquests pesos són els que s'exposen a continuació: 
 

 
Ppob  (Expedicions / Població) 50% 

Psup  (Expedicions / Superfície) 10% 

Pmob  (Expedicions / Mobilitat) 25% 

Pmobb  (Expedicions / Mobilitat en autobús) 15% 
 

Taula 7: Pesos dels indicadors parcials 
 
 
Els pesos adoptats es basen en les consideracions següents: la variable més 

significativa i per tant, la que defineix els indicadors més importants per avaluar si 
una població està realment ben dotada de servei públic, és la població.  

 
En segon lloc es situa la mobilitat per treball i per estudi, que representa el 

potencial de demanda que podria ser captada per l'autobús. A continuació, els 
indicadors que es refereixen a la mobilitat en autobús, per treball i per estudi, 
donen una idea de quin es el nivell de servei que s'ofereix als usuaris.  

 
Finalment, la superfície residencial del municipi és una variable interessant per 

analitzar les deficiències en transport urbà en municipis amb superfície gran. 
 
Els indicadors ponderats per cada grup d'expedicions presenten valors entre 0 i 

10 (s’han ponderat a partir del indicadors ja ponderats), i és clar que només 
prendria el valor màxim 10 un municipi que tingués els 4 indicadors parcials 
normalitzats corresponents igual a 10 (mai es dóna aquest cas). 
 
 
5.4.- Indicador ponderat global 
 

Finalment, també es defineix un indicador ponderat global, que sintetitza en un 
únic valor la disponibilitat de transport públic col·lectiu de cada comarca.  

 
Aquest indicador es construeix a partir dels 16 indicadors parcials normalitzats, 

tenint en compte la importància relativa tant de les 4 variables socioeconòmiques i 
de mobilitat, com dels 4 tipus d'expedicions. 

 
L'expressió per al seu càlcul és la següent: 
 

16

1

n
i i

i
I P

=

⋅∑                                                                                           [3] 

 
on Ii n  és l'indicador parcial normalitzat i Pi el seu pes. 
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Així com per a obtenir els indicadors ponderats es requeria atorgar a 
cadascuna de les variables socioeconòmiques utilitzades un pes en funció de la 
seva importància, per a calcular l’indicador ponderat global no només fan falta 
aquests pesos, sinó que es requereix també assignar pesos a cadascun dels 
grups d’expedicions definits.  

 
La taula amb els pesos dels 16 indicadors normalitzats és la següent :  
 
 

Variables socioeconòmiques 

Població 
(x10000) 

Superfície urbana 
o urbanitzable 

(ha) (x100) 

Mobilitat 
mecanitzada per 

treball i estudi 
(x1000) 

Mobilitat 
mecanitzada per 
treball i estudi en 

TPC (x100) 

Pesos dels diferents indicadors per a la seva 
avaluació conjunta 

 

Ppob = 50% Psup = 10% Pmob = 25% Pmobb = 15% 

Grup 1 : Expedicions Totals Ptot = 50% P1 = 25,0% P2 = 5,0% P3 = 12,5% P4 = 7,5% 

Grup 2 : Expedicions Internes Pintra = 10% P5 = 5,0% P6 = 1,0% P7 = 2,5% P8 = 1,5% 

Grup 3 : Expedicions 
Intercomarcals Pinter = 15% P9 = 7,5% P10 = 1,5% P11 = 3,8% P12 = 2,3% 
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Grup 4 : Expedicions 
Intercomarcals amb alguna capital Pcap = 25% P13 = 12,5% P14 = 2,5% P15 = 6,3% P16 = 3,8% 

 
Taula 8: Pesos dels diferents indicadors per a la seva avaluació conjunta 

 
 
El pes de cada indicador s'obté de multiplicar els pesos de les variables 

socioeconòmiques (Ppob, Psup, Pmob, Pmobb), descrits a l'apartat anterior, pel pes del 
tipus d'expedició (Ptot, Pintra, Pinter, Pcap).  

 
El percentatge corresponent al tipus d'expedició s'ha adoptat en base a les 

consideracions següents: les expedicions totals tenen un pes de 50% doncs es 
considera que són les més importants amb diferència, i l'altre 50% es reparteix 
entre els altres tres tipus (intracomarcals, intercomarcals i intercomarcals amb 
alguna capital), donant el major pes (25%) a les expedicions que disposen de 
parada a les capitals i només el 10% a les expedicions intracomarcals (cal 
recordar que són intracomarcals aquelles expedicions que tenen totes les parades 
a l'interior dels límits comarcals). 

 
L'indicador ponderat global, al realitzar-se amb indicadors normalitzats, 

presenta també valors entre 0 i 10, és clar que només prendria el valor màxim 10 
un municipi que tingués els 16 indicadors parcials normalitzats igual a 10 (mai es 
dóna el cas). 
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5.5.- Consideracions sobre la metodologia utilitzada 
 

Tal i com ja hem comentat anteriorment, les línies considerades pel càlcul dels 
indicadors es classifiquen segons: 

 
• A: Línies internes a una comarca 
 
• B: Línies intercomarcals que connecten amb alguna de les quatre 

capitals de província (Barcelona, Tarragona, Girona o Lleida) 
 

• C: Línies intercomarcals que no connecten amb cap de les quatre 
capitals de província 

 
D’aquesta manera, les línies considerades per al càlcul dels diferents 

indicadors són: 
 

• Indicadors del Grup 1: Línies A + Línies B + Línies C 
 
• Indicadors del Grup 2: Línies A 

 
• Indicadors del Grup 3: Línies B + Línies C 

 
• Indicadors del Grup 4: Línies B 

 
 
 
5.6.- Coeficient de variació dels indicadors 
 

Paral·lelament als indicadors, per a cada un d’ells es defineix un coeficient de 
variació que determina quin és el grau de dispersió dels resultats i, per tant, saber 
quin grau de fiabilitat és mereix el corresponent indicador. 

 
 Matemàticament, la fórmula utilitzada per a la determinació d'aquest índex es 

pot escriure de la següent manera: 
 

CV (coeficient de variació) = Desviació Standard / Mitjana                 [4] 

· Desviació Standard (s)  = 
n

Xxi∑ − 2)(
                             [5] 

· Mitjana (X) = 
n
xi∑                                            [6] 

 
Aquest coeficients presenta valors propers a 0 quan els resultats de l'indicador 

tenen una alta homogeneïtat. Un augment de la disparitat es manifesta amb 
l'augment del coeficient de variació. Valors més grans que 1 del coeficient 
indiquen que la desviació standard és més gran que la mitjana. 
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La següent taula ens mostra els valors que pot prendre l’índex de descohesió i 
el significat de cadascun d’ells: 

 
 

0 → 1 → ∞ 

Màxima cohesió 
(Desv. estàndard = 0) 

 

Disminució de la cohesió 
(Desv. estàndard < 

Mitjana) 

Baixa cohesió 
(Desv. Standard = 

Mitjana) 

Disminució de la cohesió 
(Desv. Standard > 

Mitjana) 

Molt baixa cohesió 
(Desv. standard = ∞ 

) 
 
Taula 9: Valors del coeficient de variació 

 
 
En l'apartat de resultats, s'adjunta per cada indicador el valor del seu coeficient 

de variació. 
 
La disminució del coeficient de variació és un objectiu fonamental de les 

propostes que es formulin, és a dir, que el que s’intentarà fer amb les noves 
millores que es proposen és disminuir aquest coeficient, ja que això serà una 
senyal que el territori estarà homogèniament servit amb el transport públic 
col·lectiu. 




