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0.  Introducció i Objectius 
 
 
Les Monografies municipals de mobilitat i transport (MMMT) generades en 
aquest estudi recullen les principals variables socioeconòmiques (població, 
activitat econòmica, habitatge, etc.) i de mobilitat per als 164 municipis 
existents a l’àmbit conegut com a Regió metropolitana de Barcelona (RMB). 
Com a complement s’han realitzat, seguint la mateixa estructura, les fitxes 
corresponents a les 7 comarques que conformen l’RMB, als 11 àmbits de 
zonificació del Pla de Serveis de l’ATM i també al propi conjunt de la Regió 
metropolitana, malgrat una bona part dels indicadors presents estan referits 
en exclusiva al nivell municipal i no ha estat possible extrapolar-los a un 
àmbit territorial superior. 
 
L’objectiu fonamental que es pretén amb l’elaboració d’aquestes fitxes és la 
creació d’una base integral i el més completa possible d’informació, 
individualitzada per a cadascun dels àmbits territorials considerats, la 
consulta de la qual sigui útil i pràctica per conèixer la seva estructura 
socioeconòmica i les característiques principals relacionades amb la mobilitat 
(motorització, oferta de serveis de transport públic, fluxos generats al 
municipi, etc.). A partir d’aquí es realitzarà una diagnosi general de la 
situació de la mobilitat a la Regió metropolitana de Barcelona, analitzant les 
seves principals característiques i problemàtica. 
 
Per motius d’espai (cadascuna de les MMMT ocupa un mínim de 14 pàgines), 
s’ha decidit presentar en aquesta tesina, dins l’apartat d’Annexos i a mode 
d’exemple, tan sols tres d’aquestes monografies municipals, les 
corresponents a Badalona, Sant Pere de Ribes i Campins, municipis que 
malgrat trobar-se dins el mateix àmbit metropolità tenen característiques 
molt diferenciades entre ells, tant a nivell social i de població com pel que fa 
a les pautes de comportament de la mobilitat. 
 
Sí s’ha considerat prioritari incloure les monografies realitzades per al 
conjunt de la Regió metropolitana i dels 11 àmbits del Pla de Serveis, ja que 
permeten una visió agrupada i conformen la base territorial utilitzada en la 
nostra anàlisi posterior de la mobilitat. També s’inclouen les matrius d’origen 
i destinació elaborades a partir de les dades de les enquestes de mobilitat 
obligada i quotidiana de 1996. 
 
Per tal de compensar l’escàs nombre de MMMT incloses en aquesta tesina, 
s’adjunten als Annexos un ampli resum dels principals indicadors presents 
en les monografies. Cadascun d’ells (58 en total) es presenta en taules 
individualitzades per pàgines, amb informació per als 164 municipis, les 7 
comarques, els 11 àmbits del Pla de Serveis i el valor total de l’RMB. Es 
complementen els Annexos amb una sèrie d’imatges on es representen  a 
escala municipal i d’àmbits els principals indicadors presents a les MMMT. 
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1.  Monografies municipals de mobilitat i transport 
 
 
Com s’ha comentat, les estadístiques incloses en aquestes fitxes són 
aquelles que s’han considerat més importants per tal de conèixer l’estructura 
socioeconòmica dels municipis i les característiques principals de la 
mobilitat. A continuació es descriuen aquests indicadors, la metodologia i 
criteris utilitzats i les fonts emprades en la seva obtenció. Les figures 
incloses en aquest apartat a manera d’exemple corresponen a l’MMMT 
d’Abrera (Baix Llobregat). 
 
 
1) Dades generals 
 

Territori 
 
- Municipi: nom del municipi considerat. 
 
Font: web de l'Institut d'Estadística de Catalunya. 
 
- Codi INE: codi identificador del municipi a nivell estatal. Les dues 
primeres xifres indiquen la província a què pertany el municipi (en el cas 
analitzat, tots els codis municipals comencen per 08, indicatiu de la província 
de Barcelona). Les 3 últimes xifres identifiquen de manera unívoca el 
municipi corresponent. 
 
Font: web de l'Institut d'Estadística de Catalunya. 
 
- Comarca: nom de la comarca a què pertany el municipi. Les 7 comarques 
que conformen l’àmbit d’aquest estudi són: Alt Penedès, Baix Llobregat, 
Barcelonès, Garraf, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental. 
 
Font: web de l'Institut d'Estadística de Catalunya. 
 
- Àmbit ATM: àmbit de zonificació adoptada en el Pla de Serveis, document 
elaborat per l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) amb la funció de 
planificar els serveis de transport públic col·lectiu en la Regió metropolitana. 
Aquesta zonificació proposa 11 àmbits: 3 corresponents a l’aglomeració 
central (Barcelona, EMT-Nord i EMT-Sud) i 8 eixos-corredor identificats per 
la seva ciutat principal (Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès, 
Martorell, Terrassa, Sabadell, Caldes de Montbui, Granollers i Mataró).  
 
Les 3 zones que constitueixen l’aglomeració central són equivalents als 18 
municipis que conformen l’EMT, àmbit territorial on des de la seva 
constitució el 1987 s’han planificat i gestionat els serveis de transport públic 
de viatgers a través d’aquesta entitat supramunicipal. Els altres 8 àmbits 
(eixos-corredor) del Pla de Serveis queden definits per les infraestructures 



     Francisco Paúl Escartín                Monografies municipals de mobilitat i transport      
 

 
- 3 - 

de transport que els vertebren (una via de gran capacitat i una línia de 
ferrocarril a cada àmbit, amb l’excepció del de Caldes de Montbui), i suposen 
una zonificació adequada a la mobilitat metropolitana predominant en 
l’actualitat, fonamentalment basada en les relacions radials polaritzades per 
Barcelona, i en què els desplaçaments transversals entre la resta d’àmbits 
perifèrics suposen una part significativament molt petita respecte el total. 
 
Font: Autoritat del Transport Metropolità (ATM). 
 
- Institucions supramunicipals: indicació de les entitats, mancomunitats 
o associacions metropolitanes a les quals pertany el municipi.  
 

• EMT: Entitat Metropolitana del Transport. Entitat pública integrada per 18 
municipis en la conurbació de Barcelona, dedicada a la planificació i gestió 
dels serveis de transport públic en aquest àmbit. 

• EMMA: Entitat Metropolitana del Medi Ambient. Entitat pública integrada per 
33 municipis en la conurbació de Barcelona, dedicada a la gestió dels serveis 
hidràulics i del tractament de residus en aquest àmbit. 

• MMAMB: Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
Associació voluntària de 30 municipis en la conurbació de Barcelona amb 
actuacions en matèria d’urbanisme, habitatge, espais naturals i altres 
qüestions en aquest àmbit. 

• AMTU: Agrupació de Municipis titulars de serveis de Transport Urbà de la 
regió metropolitana de Barcelona. Associació voluntària integrada per 20 
municipis (17 d’ells pertanyents a la Regió metropolitana) situats fora de 
l’àmbit de l’EMT que disposen de servei de transport públic urbà.  

 
Font: Autoritat del Transport Metropolità (ATM). 
 
- Zonificació tarifària: zones en què està organitzada l’estructura tarifària 
de l’àmbit metropolità de transport públic. 
 
Font: Autoritat del Transport Metropolità (ATM). 
 
- Superfície: superfície total (en km2) del terme municipal. 
 
Font: web de l'Institut d'Estadística de Catalunya. 
 
- Densitat de població: Nombre d’habitants (2003) dividit per la superfície 
total del municipi (en hab / km2). 
 
Font: Elaboració sobre dades del web de l'Institut d'Estadística de Catalunya  
 
- Distància a Barcelona: distància (en km) del municipi respecte a 
Barcelona. 
 
Font: Autoritat del Transport Metropolità (ATM). 
 
- Distància a capital de comarca: distància (en km) del municipi respecte 
a la capital de la seva comarca corresponent. En el cas del Vallès Occidental, 
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s’indiquen les distàncies a les dues cocapitals de la comarca (Sabadell i 
Terrassa). 
 
Font: Autoritat del Transport Metropolità (ATM). 
 
- Distància a capital d’àmbit: distància (en km) del municipi respecte a la 
capital del seu àmbit ATM corresponent.  
 
En el cas dels àmbits EMT-Nord i EMT-Sud, que no tenen capital pròpiament 
dita, aquest camp apareix com a nul. Igualment succeeix amb el municipi de 
Barcelona, que constitueix un àmbit ATM unimunicipal, motiu pel qual no té 
sentit expressar la distància respecte a la capital. 
 
Font: Autoritat del Transport Metropolità (ATM). 
 
- Entitats singulars: població existent a les diverses divisions 
inframunicipals del terme (anys 2000-2003). S’indica també la variació 
percentual de la població al llarg aquest període.  
 
El conjunt del territori municipal es divideix geogràficament, a criteri del 
propi municipi, en una o més àrees habitables anomenades entitats 
singulars de població. Aquestes, al seu torn, es poden subdividir en diversos 
nuclis (conjunts d’almenys 10 edificacions o bé 50 habitants) i/o disseminats 
(àrees de població disperses que no compleixen les condicions necessàries 
per considerar-se nuclis).  
 
La competència per establir la divisió territorial anterior recau en exclusiva 
en el propi ajuntament del municipi. Això provoca, en alguns casos, una 
certa inestabilitat a l’hora de mantenir al llarg del temps els criteris de 
divisió (i de nomenclatura en algunes ocasions) de les diverses entitats i 
nuclis, fet que dóna lloc en alguns municipis a creacions / desaparicions o 
agrupacions / segregacions d’aquests ens o fins i tot a salts de població 
bruscs entre anys consecutius en una mateixa zona. En tots aquests casos 
problemàtics s’ha decidit no oferir la variació percentual de població 
corresponent al període 2000-2003. 
 
A diversos municipis tan sols existeix una única entitat singular de població, 
que equival lògicament a la totalitat del municipi i rep el seu propi topònim. 
En aquests casos i en el dels àmbits supramunicipals (comarques, àmbits 
ATM i RMB) aquest apartat permet observar l’evolució de la població al llarg 
dels anys 2000-2003, així com la seva variació percentual relativa. 
 
Font: Elaboració sobre dades del web de l'Instituto Nacional de Estadística. 
 

Demografia 
 
- Població: nombre d’habitants del municipi registrat anualment al període 
1975-2003. 
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Les dades corresponen, fins a l’any 1996, a les renovacions anuals dels 
diversos cens i padrons de població quinquennals. La data de referència 
varia segons l’any considerat, tal i com s’indica a continuació: 
 
 1975: Padró municipal d’habitants; data de referència: 31 de desembre 
 1976-1979: rectificacions padronals; data de referència: 31 de desembre 
 1981: Cens de població; data de referència: 1 de març 
 1982-1985: rectificacions padronals; data de referència: 1 de març 
 1986: Padró municipal d’habitants; data de referència: 1 d’abril 
 1987-1990: rectificacions padronals; data de referència: 1 de gener 
 1991: Cens de població; data de referència: 1 de març 
 1992-1995: rectificacions padronals; data de referència: 1 de gener 
 1996: Padró municipal d’habitants; data de referència: 1 de maig 
 
A partir de 1996 les xifres oficials de població dels municipis s’obtenen 
anualment amb el padró continu de població, a excepció de l’any 1997 en 
què per raons tècniques no es va realitzar. La data de referència és en tots 
els casos l’1 de gener. 
 
La dada corresponent al Cens de Població de 2001 (data de referència: 11 
de novembre) no s’ha inclòs en aquest apartat, ja que aquesta només té 
valor estadístic, mentre que les xifres amb caràcter oficial són les derivades 
de la gestió del padró municipal. La població censal apareix, no obstant, al 
bloc d’Habitatge (apartat “Cens d’edificis”), junt amb el nombre d’edificis i 
habitatges corresponents. 
 
Al llarg del període 1975-2003 s’han constituït 3 nous municipis en l’àmbit 
de la Regió metropolitana:  

 
1984: Vilanova del Vallès, per segregació de la Roca del Vallès i Montornès 

del Vallès 
1994: Badia del Vallès, per segregació de Barberà del Vallès i Cerdanyola del 

Vallès 
1998: la Palma de Cervelló, per segregació de Cervelló 

 
En els tres casos, a més de les dades anuals de població posteriors a la data 
de constitució del municipi, s’ofereix la població corresponent a l’últim Cens / 
Padró municipal previ a la constitució (Censos de 1981 i 1991 i Padró 
municipal de 1996 respectivament), de les seccions censals que 
conformaven els futurs municipis. Malgrat no tractar-se de xifres oficials, 
s’ha considerat oportú incloure-les en les monografies pel seu valor 
estadístic i de coneixement de l’evolució de la població. Als municipis 
afectats per l’escissió, és a dir, aquells que perden població per la constitució 
dels nous municipis, s’ha estimat convenient mantenir en aquest apartat les 
xifres oficials, de manera que el salt de població sigui apreciable en l’any 
següent al de la segregació. 
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Es complementa aquest apartat amb el Gràfic 1, que representa l’evolució de 
la població al llarg del període 1975-2003. 
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Imatge 1. Exemple de gràfic d’evolució de la població (1975-2003) 

 
Font: web de l'Institut d'Estadística de Catalunya. 
 
- Població estacional ETCA: Diferència entre les entrades de població no 
resident menys les sortides de la població resident (any 1999).  
 
Aquesta dada tan sols està disponible per als municipis de més de 5.000 
habitants. 
 
Font: web de l'Institut d'Estadística de Catalunya. 
 
- Població total ETCA: Mesura de la població flotant del municipi (any 
1999), “població equivalent a temps complet any” (ETCA). La població total 
ETCA s’obté de la suma del nombre d’habitants residents (xifres oficials de 
població) més la població estacional ETCA (aquella que pernocta de manera 
temporal o indefinida al municipi malgrat no estar registrada oficialment com 
a resident), i representa el nombre de persones / dia existents al municipi 
en mitjana anual.  
 
Aquesta dada tan sols està disponible per als municipis de més de 5.000 
habitants. 
 
Font: web de l'Institut d'Estadística de Catalunya. 
 
- Creixement de població (%): percentatge de creixement del nombre 
d’habitants del municipi entre els períodes 1991-1996 i 1996-2001. S’indica 
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també la variació percentual del creixement de població entre aquests dos 
períodes. 
 
Les dades de població utilitzades per a obtenir el creixement percentual són 
els Censos de població dels anys 1991 i 2001 i el Padró municipal 
d’habitants de 1996. 
 
En els casos dels dos municipis constituïts al llarg del període 1991-2001 
(Badia del Vallès i la Palma de Cervelló), en el càlcul del creixement de 
població del període afectat s’han utilitzat les dades de població que 
correspondrien a les seccions censals dels diversos municipis (tant dels nous 
com dels que es veuen afectats per la segregació) tal i com aquests han 
quedat conformats finalment. D’aquesta manera s’eviten resultats 
incoherents afectats per salts de població en les xifres oficials de població 
dels municipis involucrats. 
 
Font: Elaboració sobre dades del web de l'Institut d'Estadística de Catalunya. 
 
- Taxes de creixement de població: aquestes taxes (en ‰ hab / any) 
indiquen el creixement de població per 1.000 habitants experimentat al 
municipi entre els períodes 1991-1996 i 1996-2001, en referència a la 
mitjana anual de població del període considerat. La informació es presenta 
per a les següents categories: 
 

• Creixement natural: taxa referida a la diferència entre els naixements i les 
defuncions acumulats al llarg del període. 

• Creixement migratori: taxa referida al saldo migratori estimat, és a dir, la 
diferència entre el creixement total de població i el creixement natural. 
Aquesta diferència recull les altes i baixes registrades en el padró municipal 
per canvis de residència intermunicipals (no internes). Taxes positives 
indiquen immigració neta en el municipi de referència. 

• Creixement total: taxa referida al creixement global de població acumulat al 
llarg del període. 

 
No s’ofereixen les xifres corresponent a aquells municipis que s’han vist 
afectats, als períodes considerats, per processos de segregació o constitució: 
Barberà del Vallès, Cerdanyola del Vallès i Badia del Vallès (1991-96), 
Cervelló i la Palma de Cervelló (1996-2001).  
 
Font: web de l'Institut d'Estadística de Catalunya. 
 
- Estructura de la població per franges d’edat: s’indiquen els habitants 
(població total i distribució per sexe) corresponents a les següents franges 
de població, amb el percentatge que representa cadascuna respecte el total 
del municipi.  
 

• Igual o menor a 14 anys 
• Entre 15 i 64 anys (ambdós inclosos) 
• Igual o major a 65 anys 
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Es complementa aquesta informació amb el Gràfic 2, que conté les piràmides 
de població (masculina i femenina) amb la distribució dels habitants per 
franges quinquennals d’edat (grups de 5 anys). 
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Imatge 2. Exemple de gràfic d’estructures d’edat (2003) 

 
Les dades corresponen al Padró municipal d’habitants (any 2003). 
 
Font: Elaboració sobre dades del web de l'Institut d'Estadística de Catalunya. 
 
- Indicadors demogràfics: s’indiquen els valors, per als anys 2000-2003, 
corresponents als dos indicadors descrits a continuació. També s’ofereix la 
seva variació percentual al llarg d’aquest període. 
 

• Edat mitjana: mitjana aritmètica de les edats dels individus que 
composen la població del municipi. 

• Índex d’envelliment: valor percentual del quocient entre la població de 
65 anys i més i la població menor de 15 anys. 

 
Les dades utilitzades per calcular aquestes variables corresponen al Padró 
municipal d’habitants dels anys 2000-2003. 
 
Font: Elaboració sobre dades del web de l'Institut d'Estadística de Catalunya. 
 

Activitat econòmica i mercat laboral 
 
- Pressupost municipal: pressupost preventiu del municipi (en milions 
d’euros) corresponent a l’any 2002. 
 
El valor indicat correspon, en els pressupostos equilibrats (situació de la 
majoria de municipis), a la xifra prevista d’ingressos i despeses. En el cas en 
què existeixi un desfàs entre ingressos i despeses previstes, el valor de 
pressupost s’obté com a mitjana aritmètica d’ambdues xifres. 
 
Font: Elaboració sobre dades del web de la Diputació de Barcelona.  
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- PIB municipal: valor del producte interior brut a preus de mercat (PIB 
pm) de l’any 1996, valor que mesura la producció total de béns i serveis de 
l’economia en el municipi, més el total de  consum intermedis més els 
impostos nets sobre els productes (en milions d’euros). 
 
Aquesta dada tan sols està disponible per als municipis de més de 5.000 
habitants. 
 
Font: web de l'Institut d'Estadística de Catalunya. 
 
- Distribució del valor afegit brut per sectors: s’indica la distribució 
percentual del valor afegit brut (VAB) del municipi l’any 1996 per als quatre 
grans sectors d’activitat econòmica: agricultura, indústria, construcció i 
serveis. L’apartat es complementa amb la representació gràfica d’aquestes 
dades (Gràfic 3). 
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Imatge 3. Exemple de gràfic de distribució del valor afegit brut per sectors (1996) 

 
El valor afegit brut s’obté com a diferència entre el valor de la producció i el 
valor dels consums intermedis utilitzats. El seu càlcul es realitza a preus 
bàsics, sense incloure impostos ni subvencions sobre els productes (IVA, 
impostos especials,...), tan sols els impostos sobre la producció. 
 
Aquesta dada tan sols està disponible per als municipis de més de 5.000 
habitants. 
 
Font: web de l'Institut d'Estadística de Catalunya. 
 
- Establiments i professionals: indicació del nombre d’activitats 
econòmiques exercides l’any 2001 per empreses, professionals i artistes 
amb un o més establiments en el municipi, els quals es localitzen a partir de 
l’adreça tributària.  
 
Les activitats es classifiquen segons quatre grans sectors productius: 
indústria, construcció, comerç al detall i resta de serveis, amb una categoria 
addicional que comptabilitza els professionals i artistes. No es disposa de 
dades referents al sector agrícola per no estar subjecte a l’impost d’activitats 
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econòmiques. S’ofereix conjuntament amb el nombre d’establiments el 
percentatge que representa cada sector respecte el total del municipi. 
 
També apareix en aquest apartat la superfície (en ha) corresponent a les 
diverses activitats econòmiques sectorials, així com el seu valor percentual 
respecte el total. En aquest cas, s’ofereixen agrupadament els resultats 
corresponents a indústria i construcció, mentre que la categoria de 
professionals i artistes resta amb valor nul. 
 
No existeixen dades en aquest apartat del municipi de la Palma de Cervelló. 
 
Font: Elaboració sobre dades del web de l'Institut d'Estadística de Catalunya. 
 
- Llocs de treball localitzats: aquest apartat recull en forma tabulada les 
dades de l’any 2001 corresponents als desplaçaments per motiu laboral en 
què bé l’origen o bé la destinació sigui el municipi de referència.  
  
Els desplaçaments es presenten agrupats en tres categories bàsiques: 
 

• Interns: aquells que tenen origen i final en el propi municipi. Equival a les 
persones que resideixen i treballen alhora al mateix municipi. 

• Sortides: desplaçaments que tenen origen en el municipi considerat i 
destinació en un altre. Correspon a les persones que, tot i residint al municipi 
de referència, treballen fora d’ell. 

• Entrades: desplaçaments que tenen origen fora del municipi considerat i 
finalitzen en aquest últim. Aquesta categoria és equivalent a les persones 
que resideixen en altres municipis però treballen al municipi analitzat. 

 
Mitjançant aquestes dades s’obtenen immediatament els següents 
paràmetres: 
 

• Llocs de treball localitzats (LTL): persones que treballen al municipi, 
tant si es tracta de residents com de forans. S’obté com a suma de les 
categories Interns més Entrades. 

• Població ocupada resident (POR): persones residents al municipi que 
gaudeixen d’ocupació laboral, independentment de si el seu lloc de 
treball es troba al propi municipi o en un extern. S’obté com a suma 
de les categories Interns més Sortides. 

 
I a partir d’aquestes últims podem definir els següents indicadors 
percentuals, que permeten avaluar, des de dos enfocaments diferents, 
l’atracció laboral del municipi: 
 

• Taxa d’autocontenció: capacitat del municipi de retenir la seva 
població ocupada en llocs de treball del propi municipi. Valors baixos 
d’aquest paràmetre equivalen a índexs elevats de mobilitat externa. 
S’obté com a quocient entre la categoria d’Interns i la Població 
ocupada resident. 
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• Taxa d’autosuficiència: capacitat del municipi d’ocupar els llocs de 
treball que en ell es generen amb treballadors residents al propi 
municipi. S’obté com a quocient entre la categoria d’Interns i els Llocs 
de treball localitzats. Una autosuficiència baixa va associada 
habitualment a una alta oferta de llocs de treball al municipi, que 
necessiten ser coberts per treballadors forans. 
 

Tota la informació continguda en aquest apartat, obtinguda del Cens de 
població i habitatge de 2001, fa referència a la població de dret (de 16 anys 
o més) i es presenta classificada segons els quatre grans sectors econòmics: 
agricultura, indústria, construcció i serveis. 
 
S’incorporen a més dos gràfics complementaris:  
 

- Gràfic 4: distribució percentual dels llocs de treball localitzats segons 
els anteriors sectors econòmics. 

- Gràfic 5: diagrama de columnes apilades on s’observa la composició 
dels Llocs de treball localitzats i la Població ocupada resident segons 
els sumands que els composen d’entre les categories de 
desplaçaments. 
Es tracta d’una representació gràfica de les taxes d’autosuficiència i 
autocontenció respectivament. 
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    Imatge 4. Exemple de gràfic de la        Imatge 5. Exemple de gràfic de la 
distribució sectorial dels llocs de treball       localització de l’ocupació laboral (2001) 

      localitzats (2001) 
 
Font: Elaboració sobre dades del web de l'Institut d'Estadística de Catalunya. 
 
- Mercat laboral: aquest apartat presenta en forma tabulada l’estructura 
de la població del municipi pel que fa a la seva relació amb l’activitat als 
anys 1996 i 2001. Les categories recollides són les següents: 
 

• Població activa: aquella integrada pel col·lectiu de persones de 16 o més 
anys que es troben ocupats laboralment (Població ocupada) o bé es troben 
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aturats però amb ocupació anterior o cercant un lloc de treball per primera 
vegada (Població desocupada).  
El percentatge adjunt representa, per a la població activa, la proporció 
respecte a la població de 16 anys i més. En el cas de les poblacions ocupada i 
desocupada, els valors percentuals són relatius al total de població activa. 
Cal destacar que el percentatge associat a la població desocupada equival al 
concepte estàndard de taxa d’atur.  

• Població no activa: aquella integrada per les persones no comptabilitzades 
com a Població activa. La informació es presenta segregada segons els 
diversos grups que en formen part: escolars / estudiants, jubilats / 
pensionistes, persones encarregades de les feines de la llar, incapacitats 
permanents i altres. 
El percentatge adjunt representa, per a la població no activa, la proporció 
respecte a la població total del municipi, mentre que per a les diverses 
categories fan referència al conjunt de la població no activa. 
 

Les dades, obtingudes del Padró municipal d’habitants de 1996 i del Cens de 
població i habitatge de 2001, permeten una comparació fàcil i directa per a 
totes les categories presentades, tant en valors absoluts com relatius. 
L’última columna ofereix la variació relativa dels valors percentuals entre els 
dos anys considerats. 
 
No existeixen dades de l’any 1996 corresponents al municipi de la Palma de 
Cervelló, encara no constituït en aquella data. 
 
Font: Elaboració sobre dades del web de l'Institut d'Estadística de Catalunya. 
 
- Atur registrat: nombre de persones que busquen feina, hagin treballat o 
no amb anterioritat, registrades a les oficines de Treball de la Generalitat.  
 
Es presenten les dades anuals, al llarg del període 2000-2003, del nombre 
total d’aturats i la seva distribució per sexe (en valors absoluts i 
percentuals). També s’ofereix la variació relativa entre els anys 2000 i 2003 
de les diverses categories anteriors. 
 
No existeixen dades en aquest apartat del municipi de la Palma de Cervelló. 
 
Font: Elaboració sobre dades del web de l'Institut d'Estadística de Catalunya  
 

Usos del sòl planificats 
 
- Any de planejament vigent: any en què la Comissió d’Urbanisme va 
acordar l’aprovació definitiva del planejament urbanístic del municipi. 
 
Dades actualitzades per a l’any 2002. 
 
Font: “Planejament urbanístic i usos del sòl. Demarcació de Barcelona. 2002”. 
 
- Sòl urbà: superfície (en ha) del sòl urbà existent. S’inclou la proporció 
percentual que representa respecte la superfície total del municipi. 
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Dades corresponents al planejament urbanístic municipal vigent l’any 2002. 
 
No existeixen dades corresponents als municipis de Granera, Badia del 
Vallès i la Palma de Cervelló. 
 
Font: “Planejament urbanístic i usos del sòl. Demarcació de Barcelona. 2002”. 
 
- Sòl urbanitzable: superfície (en ha) del sòl urbanitzable existent, tant el 
programat (sectors en desenvolupament) com el no programat. S’inclou la 
proporció percentual que representa respecte la superfície total del municipi. 
 
La informació es presenta classificada segons l’ús de sòl assignat: 
residencial, industrial, mixt, terciari i sistema. A més del seu valor absolut, 
s’ofereix el percentatge que representa cada categoria respecte el total de 
sòl urbanitzable. 
 
S’adjunta el Gràfic 6, en què es representa la distribució del sòl urbanitzable 
segons aquestes cinc categories de sòl. 
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Imatge 6. Exemple de gràfic de la distribució del sòl urbanitzable (2002) 
 

Dades corresponents al planejament urbanístic municipal vigent l’any 2002. 
 
No existeixen dades corresponents als municipis de Granera, Badia del 
Vallès i la Palma de Cervelló. 
 
Font: “Planejament urbanístic i usos del sòl. Demarcació de Barcelona. 2002”. 
 
- Superfície agrària: superfície (en ha) corresponent a les explotacions de 
tipus agrari (activitats agrícoles i ramaderes) existents al municipi l’any 
1999. S’inclou el valor percentual que aquesta representa respecte la 
superfície total del municipi. 
 
Es presenta a més la informació classificada segons quatre tipus de 
superfície segons l’activitat que s’hi desenvolupa dins l’explotació: terres 
llaurades, pastures permanents, terreny forestal i altres (les dues primeres 
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categories constitueixen l’anomenada superfície agrícola utilitzada (SAU)). A 
més del seu valor absolut, s’adjunta el percentatge que representa cada 
categoria respecte el total de la superfície agrària. 
 
Es complementa aquest apartat amb el Gràfic 7, on es representa la 
distribució de la superfície agrària segons les anteriors categories. 
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Imatge 7. Exemple de gràfic de la distribució de la superfície agrària (1999) 
 
Dades corresponents al Cens agrari de l’any 1999. 
 
No existeixen les dades corresponents al municipi de la Palma de Cervelló. 
 
Font: Elaboració sobre dades del web de l'Institut d'Estadística de Catalunya. 
 
 

Habitatge 
 
Moltes de les dades presents en aquest bloc corresponen als censos 
d’habitatges i edificis realitzats els anys 1991 i 2001. Cal tenir en compte 
que la informació per a l’any 1991 corresponent als municipis de Badia del 
Vallès i la Palma de Cervelló és inexistent, ja que en aquella data encara no 
havien esdevinguts municipis independents. 
 
- Cens d’edificis: s’indica el nombre i tipologia bàsica d’edificis acabats 
existents al municipi segons el Cens de 2001, així com, de manera 
associada, el nombre d’habitatges existent per a cada tipus i la població 
resident en ells. També s’adjunta el percentatge que representa la població 
de cada categoria respecte el total. S’exclouen d’aquestes estadístiques 
aquells edificis que es troben en estat ruïnós o bé destinats en exclusiva a la 
producció agrària. 
 
Les diverses categories i subcategories de tipologia considerades són les 
següents: 
 

• Destinats principalment a habitatge: edificis amb espais construïts i 
distribuïts per a ser habitats per una o més persones. 
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- 1 únic habitatge 
- Diversos habitatges 
- Habitatges compartits amb locals 

• Locals: espais estructuralment separats i independents no exclusivament 
destinats a habitatge familiar i en què es poden desenvolupar activitats 
econòmiques. 
- Només locals 
- Locals compartits amb habitatges 

• Altres: edificis destinats a habitatges col·lectius (hotels, hospitals, presons, 
etc.) i allotjaments. 

 
En la categoria de “Només locals” apareixen amb valor nul les dades 
corresponents a habitatges i població.  
 
Els percentatges de població corresponents a les subcategories fan 
referència al total de la seva pròpia categoria. 
 
Font: Elaboració sobre dades del web de l'Institut d'Estadística de Catalunya. 
 
- Classificació dels habitatges segons tipus: distribució, segons la seva 
tipologia, dels habitatges censats els anys 1991 i 2001. La informació es 
classifica en les següents quatre categories, per a cadascuna de les quals 
s’indica el nombre d’habitatges i el seu valor percentual: 
 

• Habitatges principals: habitatges familiars destinats principalment a 
residència habitual o familiar. Representen els espais on resideix la gran 
majoria de la població, motiu pel qual s’utilitza aquesta categoria a l’hora 
d’estudiar les característiques i serveis de què disposa la població en els seus 
habitatges. 
Aquest concepte s’ha anat assimilant amb el temps amb el de llar (conjunt de 
persones que resideixen en el mateix habitatge, independentment dels llaços 
de parentiu). L’any 2001 l’assimilació ja és total, amb una correspondència 
exacta dels resultats estadístics, mentre que a l’any 1991 encara existia una 
molt lleugera diferència entre ambdues categories (inferior a l’1 % en la gran 
majoria de municipis considerats). 

• Habitatges secundaris: habitatges familiars ocupats temporalment en cas de 
vacances, caps de setmana, etc. 

• Habitatges vacants: habitatges familiars que, sense trobar-se en estat ruïnós 
ni ser utilitzats com a residència principal o secundària, es troben 
deshabitats. 

• Altres: inclou els allotjaments i aquells altres habitatges dels quals no ha 
estat possible obtenir la informació. 

 
Es presenta també, per a cada categoria, la variació relativa dels valors 
percentuals entre els dos anys considerats. 
 
 
 
L’apartat es complementa amb el Gràfic 8, en què es representa la 
distribució dels habitatges segons la seva tipologia. 
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Imatge 8. Exemple de gràfic de distribució dels habitatges principals segons tipus (2001) 

 
Font: Elaboració sobre dades del web de l'Institut d'Estadística de Catalunya. 
 
- Habitatges principals segons la superfície útil: classificació dels 
habitatges principals censats al municipi els anys 1991 i 2001 segons la seva 
superfície útil. Les categories establertes són les següents: 
 

• Menys de 60 m2 
• De 60 a 90 m2 
• De 90 a 120 m2 
• De 120 a 150 m2 
• Més de 150 m2 

 

S’adjunta el valor percentual relatiu de cada categoria respecte el total 
d’habitatges principals, així com la variació relativa d’aquests percentatges 
entre els dos anys considerats. 
 
També s’inclou el Gràfic 9, que permet apreciar en columnes la quantitat 
d’habitatges principals corresponent a cada categoria de superfície. 
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Imatge 9. Exemple de gràfic de distribució dels habitatges principals 
segons superfície útil (2001) 

 
Font: Elaboració sobre dades del web de l'Institut d'Estadística de Catalunya. 
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- Habitatges principals segons instal·lacions i serveis: classificació dels 
habitatges principals censats al municipi els anys 1991 i 2001 segons 
disposin de les següents instal·lacions i serveis: 
 

• Aigua corrent: sistema de distribució de l’aigua per canonada, procedent d’un 
sistema de captació pública o bé d'un abastament particular, i amb almenys 
una aixeta a l’interior de l’habitatge. 

• Energia elèctrica 
• Gas per canonades: distribució de gas mitjançant canonades, destinat a ús 

domèstic i amb consum registrat per comptadors. S’inclouen, entre d’altres, 
el gas ciutat i el gas propà. 

• Calefacció: instal·lació o sistema que permet escalfar el conjunt o la major 
part de l’habitatge des d’una font comuna d’alimentació situada en el mateix 
habitatge, en l’edifici o fora d’ell. La calefacció pot ser de tipus col·lectiva, 
individual o bé amb aparells mòbils o fixos. 

• Refrigeració: instal·lació o aparell que permet refredar el conjunt de 
l’habitatge o alguna de les seves habitacions. No s’inclouen els ventiladors. 

• Telèfon: diferent criteri segons el cens considerat: 
- 1991: existència d’un o més aparells a l’habitatge que permeti 

comunicar amb la xarxa de Telefónica S.A. 
- 2001: existència de presa de telèfon als edificis, independentment del 

seu ús. 
• Garatge: existència de garatge als edificis, entenent garatge com a recinte 

estructuralment separat i independent destinat a l’aparcament de vehicles. 
 
En el cas de l’energia elèctrica, el Cens de l’any 2001 no considera útil 
recollir informació d’aquesta variable degut al seu altíssim nivell 
d’implantació als habitatges, molt proper a la pràctica totalitat. Pel que fa a 
l’existència de garatge, no es disposa d’informació per a l’any 1991. 
 
La informació en valors absoluts es complementa amb el percentatge 
respecte el total d’habitatges principals de l’any corresponent. També 
s’inclou la variació relativa d’aquests valors percentuals entre els dos censos 
considerats. 
 
Font: Elaboració sobre dades dels webs de l'Institut d'Estadística de Catalunya i de 
l'Instituto Nacional de Estadística. 
 
- Llars segons el nombre de persones: classificació de les llars segons el 
nombre de persones que viuen en l’habitatge. Aquesta dada es coneix també 
com a “tamany de la llar”. S’ha escollit utilitzar en aquestes estadístiques el 
concepte de llar en lloc del d’habitatge principal (vegeu definicions a 
l’apartat “Classificació dels habitatges segons tipus”) ja que, a més dels 
Censos de 1991 i 2001, es coneixen les dades referides a l’any 1996, 
obtingudes del Padró municipal d’habitants. 
 
S’ofereix doncs, per a aquests tres anys, el nombre de llars i el seu 
percentatge respecte el total corresponent de les següents categories segons 
el tamany de la llar: d’1 persona, de 2 persones, de 3 persones, de 4 
persones o de 5 persones i més. L’última columna permet veure la variació 
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relativa entre els percentatges de cada categoria produïda entre els anys 
1991 i 2001. 
 
A més dels municipis de Badia del Vallés i la Palma de Cervelló l’any 1991, 
tampoc existeixen dades per a aquest últim municipi al 1996, ja que aquest 
encara no s’havia constituït en entitat independent. 
 
Font: Elaboració sobre dades dels webs de l'Institut d'Estadística de Catalunya i de 
l'Instituto Nacional de Estadística. 
 
- Nivell mitjà d’ocupació (NMO): aquest indicador s’obté, per a un any 
considerat, com a quocient entre la població i el nombre d’habitatges 
principals. En aquest apartat s’ofereixen les dades corresponents als anys 
1991, 1996 i 2001, així com la variació percentual produïda entre 1991 i 
2001. 
 
En el càlcul del NMO corresponent a 1996, any no censal, s’ha utilitzat el 
nombre de llars (obtingut del Padró municipal d’habitants) com a substitutiu 
dels habitatges principals, donada la forta similitud existent entre aquests 
dos conceptes (vegeu definicions a l’apartat “Classificació dels habitatges 
segons tipus”). En els altres dos anys 1991 i 2001, les estadístiques 
utilitzades han estat les d’habitatges principals, recollides als censos 
d’habitatges i edificis respectius. La població de l’any 2001 utilitzada, per 
mantenir la coherència, és la corresponent al Cens de població, no la del 
padró continu de població. 
 
Font: Elaboració sobre dades del web de l'Institut d'Estadística de Catalunya. 
 
- Densitat neta d’habitatges: aquest indicador s’obté, per a un any 
considerat, com a quocient entre el nombre total d’habitatges i la superfície 
de sòl urbà (en ha) existent al municipi.  
 
L’apartat presenta les dades corresponents als anys censals 1991 i 2001, a 
més de la variació relativa (percentatge) entre aquests dos valors. 
 
Les dades de sòl urbà utilitzades per calcular aquest indicador són les 
recollides en aquestes mateixes monografies, corresponents al planejament 
urbanístic municipal vigent l’any 2002. 
 
Font: Elaboració sobre dades del web de l'Institut d'Estadística de Catalunya. 
 
- Habitatges acabats: s’indica la mitjana anual d’habitatges de nova 
construcció acabats (aquells que han obtingut el certificat de finalització 
d’obra) al llarg d’aquests períodes: 1983-1987, 1988-1992, 1993-1997, 
1998-2002 i 2003.  
 
Es disposa de la sèrie completa de registres anuals entre 1981 i 2003, però 
s’ha preferit agrupar-los en aquests períodes quatriennals per tal 
d’aconseguir unes estadístiques més representatives i consistents, doncs els 
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valors anuals es veuen afectats per la conjuntura i presenten en molts casos 
diferències força importants entre anys consecutius. El registre corresponent 
a l’any 2003 s’ofereix sense agrupar en un període més ampli per tractar-se 
de l’última dada disponible. 
 
També s’inclou en aquest apartat la variació percentual existent entre 
aquests diferents períodes (la fila en què apareix fa referència a la variació 
entre el període corresponent a la mateixa fila i el de la fila anterior), i un 
gràfic de columnes (Gràfic 10) on es pot observar l’evolució i el registre 
complet d’habitatges acabats al llarg del període 1983-2003. 
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Imatge 10. Exemple de gràfic d’evolució anual dels habitatges acabats (1983-2003) 

 
Font: Elaboració sobre dades dels webs de l'Institut d'Estadística de Catalunya i del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. 
 
- Preu mitjà de l’habitatge: valor del preu de l’habitatge (en € / m2) al 
municipi considerat. Es presenta la informació referida al total d’habitatges i 
també desglossada segons dues categories: habitatges de nova planta 
(oferta d’habitatges de nova construcció) i habitatges de segona ocupació 
(mercat de segona mà). 
 
Aquesta informació s’ha obtingut, a partir de l’explotació de la base de dades 
del Ministeri de Foment corresponent a l’any 2002, com a estudi específic 
dels municipis que conformen la Regió metropolitana. Sense ser exhaustius 
ni gaudir de valor estadístic oficial, es poden considerar com uns índexs 
força precisos, ja que s’han obtingut sobre un univers de casos molt superior 
al de la majoria de fonts existents de caràcter alternatiu. 
 
No existeixen dades per als municipis de Badia del Vallès, la Palma de 
Cervelló i Vilanova del Vallès. 
 
Font: “Los precios de la vivienda en la Región metropolitana de Barcelona. Año 
2002”. 
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Equipaments / Serveis 
 
Aquest bloc recull dades sobre els equipaments (públics o privats) existents 
al municipi, des d’aquelles infraestructures bàsiques necessàries per a 
garantir l’estat del benestar (centres educatius, hospitals, residències per a 
gent gran,...) fins a altres instal·lacions destinades a satisfer les necessitats 
de lleure dels ciutadans (cultura, esport, turisme) o a proporcionar serveis 
eminentment pràctics (entitats financeres). 
 
En tots aquests apartats s’inclou, a més del nombre d’instal·lacions o 
equipaments corresponent, la taxa associada per cada 1.000 habitants del 
municipi. D’aquesta manera s’aconsegueix un indicador més representatiu 
que no la simple xifra absoluta, ja que permet comparar l’oferta existent en 
relació a la població, és a dir, la densitat de serveis de què gaudeix el 
municipi. L’única excepció es troba als centes educatius universitaris, en què 
degut al seu àmbit d’atracció clarament supramunicipal (metropolità i 
regional) no s’ha estimat oportú adjuntar la taxa per població, ja que no 
tindria utilitat per comparar l’oferta de serveis entre municipis. 
 
- Centres educatius preuniversitaris: s’indica el nombre centres 
educatius no universitaris (englobant els pertanyents al sector públic i al 
sector privat) existents al municipi l’any 2000. Es classifiquen segons la seva 
oferta d’ensenyament per nivells: 
 

• Només infantil 
• Infantil i primària  
• Només secundària 
• Infantil, primària i secundària 
• Només educació especial i específica 

 
La descripció de cada categoria d’ensenyament es pot trobar detallada dins 
el bloc corresponent a Indicadors socioeconòmics, a l’apartat “Educació 
preuniversitària”. 
 
Font: Elaboració sobre dades del web de l'Institut d'Estadística de Catalunya. 
 
- Centres educatius universitaris: s’indica el nombre centres docents de 
tipus universitari (facultats, escoles universitàries, etc.), tant públics com 
privats, existents l’any 2003, així com l’oferta corresponent de diferents 
estudis universitaris, de nivell mitjà o superior. 
 
Font: Elaboració sobre dades del web del Departament d’Universitats, Recerca i 
Societat de la Informació (DURSI) de la Generalitat de Catalunya. 
 
- Equipaments sanitaris: s’indica la informació referida a l’oferta existent 
dels següents equipaments relacionats amb la sanitat: 
 
 

• Centres hospitalaris 
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• Llits hospitalaris (disponibles en els anteriors centres) 
• Centres d’atenció primària (CAP) 
• Oficines de farmàcia 

 
Les dades corresponen a l’any 2001 a excepció dels CAP, amb informació 
referida a l’any 2003. 
 
Font: Elaboració sobre dades del web de l'Institut d'Estadística de Catalunya i del 
Servei Català de la Salut. 
 
- Benestar social: s’inclou el nombre de places existents en els centres 
assistencials per a persones grans, diferenciant entre residències i centres 
de dia. Dades corresponents a l’any 2002. 
 
La taxa per població fa referència al nombre de places corresponent. 
 
Font: Elaboració sobre dades del web de l'Institut d'Estadística de Catalunya. 
 
- Entitats financeres: indicació del nombre d’oficines de les diverses 
entitats financeres, incloent bancs i caixes d’estalvi, que operen al municipi 
de manera oberta al públic en general. Dades corresponents a l’any 2001. 
 
Font: Elaboració sobre dades del web de l'Institut d'Estadística de Catalunya  
 
- Equipaments esportius: classificació de les diferents instal·lacions 
esportives existents al municipi en les següents categories: 
 

• Camps / Pistes d’atletisme: inclou els camps de futbol, hoquei, etc. amb 
superfície superior als 4.000 m2 i les pistes d’atletisme amb corda superior 
als 200 m. 

• Pistes poliesportives: s’inclouen les pistes poliesportives, tant a l’aire lliure 
com en pavellons, amb superfície superior als 400 m2 

• Pistes de tennis / Frontons / Sales 
• Piscines: comprèn els vasos de piscines, tant a l’aire lliure com cobertes, 

amb superfície superior als 50 m2 
• Altres espais convencionals: inclou espais esportius de capacitat petita-

mitjana: esquaix, petanca, pistes petites, esplanades, etc., alguns d’ells de 
caràcter no reglamentari. 

• Altres espais singulars: inclou altres instal·lacions esportives de caràcter poc 
convencional i de major ocupació d’espai: pistes d’esquí, camps de golf, etc. 

 
Dades corresponents a l’any 2001. 
 
Font: Elaboració sobre dades del web de l'Institut d'Estadística de Catalunya. 
 
- Equipaments culturals: informació sobre els diversos espais destinats a 
activitats culturals, tant d’iniciativa pública com privada. S’inclouen les 
següents categories: 
 

• Arxius 
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• Museus i col·leccions 
• Sales de cinema (nombre de pantalles) 
• Teatres i auditoris 
• Biblioteques 

 
Dades corresponents a l’any 2001, excepte per a les biblioteques, amb 
informació referida a l’any 2000.  
 
Font: Elaboració sobre dades del web de l'Institut d'Estadística de Catalunya. 
 
- Infraestructura turística: informació de l’oferta d’establiments 
pertanyents al sector turístic existents al municipi de referència l’any 2002. 
A més del nombre d’instal·lacions s’adjunta la quantitat de places associada 
(la taxa per població fa referència a aquesta darrera variable). Les 
categories que apareixen són les següents: 
 

• Hotels: habitatges destinat a acollir persones de pas i que ofereixen 
allotjament i menjar en règim de mitja pensió o pensió completa. 

• Càmpings: terreny dotat d’algunes instal·lacions i serveis que el fan apte per 
a l’allotjament en tendes o caravanes. S’inclouen tant els càmpings d’accés 
públic com els de caràcter privat o d’accés restringit. 

• Residències – cases de pagès: establiment turístic ubicat en medi rural i en 
edificacions anteriors a 1950 que disposa dels serveis adients per acollir 
persones. Aquesta categoria inclou masies, cases de poble i allotjaments 
rurals independents. 

 
Font: Elaboració sobre dades del web de l'Institut d'Estadística de Catalunya. 
 

Indicadors socioeconòmics 
 
- Renda bruta familiar disponible per habitant de 16 anys i més: 
macromagnitud que mesura els ingressos (en milers d’euros) de què 
disposen els residents d'un territori per destinar-los al consum o a l'estalvi. 
Es calcula com a saldo del compte de renda de les famílies, és a dir, la 
diferència entre el conjunt dels seus recursos i usos.  
 
A més del seu valor absolut, s’adjunta un índex comparatiu intermunicipal 
respecte una base 100 que representa el valor mitjà d’aquest indicador per 
al conjunt de la Regió metropolitana. 
 
Dada corresponents a l’any 2000, i referida a la població d’edat igual o 
superior als 16 anys. 
 
Font: Elaboració sobre dades del web de la Diputació de Barcelona. 
 
- Producte interior brut (PIB) per habitant de 16 anys i més: 
macromagnitud que mesura el resultat final de l'activitat de producció en el 
territori i correspon a la producció total de béns i serveis de l'economia, més 
el total de consum intermedis més els impostos nets sobre els productes. Es 



     Francisco Paúl Escartín                Monografies municipals de mobilitat i transport      
 

 
- 23 - 

calcula a preus de mercat perquè el valor de la producció recull la incidència 
dels impostos lligats a la producció i de les subvencions d'explotació. 
 
A més del valor monetari (en milers d’euros) d’aquesta variable, s’inclou un 
índex comparatiu per al municipi respecte una base 100 corresponent al 
valor mitjà del conjunt de la Regió metropolitana. 
 
Informació corresponent a l’any 1996, tan sols disponible per als municipis 
de més de 5.000 habitants. Es refereix a la població d’edat igual o superior 
als 16 anys.  
 
Font: Elaboració sobre dades del web de l'Institut d'Estadística de Catalunya. 
 
- Rendiments declarats IRPF per contribuent: informació sobre els 
rendiments mitjans (expressats en milers d’euros) de l’impost sobre la renda 
de les persones físiques (IRPF) declarats per contribuent a l’exercici de 
1998. Aquest impost és un tribut de caràcter directe i naturalesa personal 
que grava la renda dels subjectes passius en funció de la seva quantia i de 
les circumstàncies familiars i personals que hi concorren. 
 
D’igual manera que en els dos anteriors indicadors, es complementa la 
informació amb un índex comparatiu intermunicipal respecte al valor mitjà 
del conjunt de la Regió metropolitana (base 100). 
 
No existeixen les dades corresponents al municipi de la Palma de Cervelló. 
 
Font: Elaboració sobre dades del web de l'Institut d'Estadística de Catalunya. 
 
- Nivell d’instrucció: informació referida al nivell d’estudis més alt assolit 
pels habitants d’edat igual o superior als 10 anys, tant si són estudiants com 
si ja no ho són. S’ofereixen les dades corresponents als anys 1996 i 2001, 
tant en valor absolut com percentual respecte el total de població 
considerada. Les diverses categories establertes per als nivells d’instrucció 
són les següents: 
 

• Sense estudis: inclou la població no capaç de llegir o escriure i aquella amb 
l’educació primària incompleta. 

• Primer grau: població que ha realitzat els estudis de Primària, Batxillerat 
elemental o Educació General Bàsica (EGB) de 1a o 2a etapa. 

• Segon grau: població que ha assolit com a màxim els estudis de Secundària, 
Batxillerat superior, BUP o COU o bé ha realitzat estudis de Formació 
professional (FP) de primer o segon grau. 

• Tercer grau: població que disposa de titulacions universitàries de grau mitjà 
o superior. 

 
L’apartat presenta, a més de les dades comentades, la variació relativa dels 
percentatges de població entre els dos anys considerats. 
 
Font: Elaboració sobre dades del web de l'Institut d'Estadística de Catalunya. 
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- Educació preuniversitària: informació sobre els alumnes existents l’any 
2000 segons els diferents nivells educatius no universitaris vigents en 
l’actual estructura establerta per la LOGSE: 
 

• Infantil: comprèn fins als 6 anys i té caràcter voluntari. Substitueix l’antic 
nivell preescolar. 

• Primària: comprèn 6 cursos, des dels 6 fins als 12 anys, i té caràcter 
obligatori. 

• Secundària (ESO, Batxillerat): 
- Educació secundària obligatòria (ESO): consta de 4 cursos, de caràcter 

obligatori, entre els 12 i 16 anys. La seva superació suposa l’obtenció 
del títol de graduat en educació secundària. 

- Batxillerat: consta de 2 cursos acadèmics, dels 16 als 18 anys, que un 
cop acabats permeten obtenir als alumnes el títol de batxiller. 

• Secundària (Formació professional): comprèn un conjunt d’ensenyaments 
que capaciten per al desenvolupament de diverses professions. Té una 
durada variable en funció de la professió, i existeixen dues branques: FP 
específica de grau mitjà (mòduls II) i FP específica de grau superior (mòduls 
III), les quals donen accés als títols de tècnic o tècnic superior 
respectivament. 

• Educació especial: comprèn aquell alumnat amb deficiències psíquiques o 
físiques que requereixen un tractament educatiu específic.  

 
Juntament amb el nombre d’alumnes, s’indica el percentatge que cada 
categoria representa respecte el total de l’alumnat. 
 
Font: Elaboració sobre dades del web de l'Institut d'Estadística de Catalunya. 
 
- Taxa d’universitaris: indicador del nivell de població universitària del 
municipi, obtingut com a quocient entre el total de titulats universitaris 
(títols de grau mitjà o superior) i la població de 25 o més anys. Aquest índex 
complementa la informació de l’apartat anterior per conèixer el nivell de 
formació dels habitants. 
 
Es presenten les taxes corresponents als anys 1996 i 2001, així com la 
variació relativa (en percentatge) entre elles dues. La població de l’any 2001 
utilitzada és la corresponent al Cens de població, no la del padró continu. 
 
Font: Elaboració sobre dades dels webs de l'Institut d'Estadística de Catalunya i de 
l'Instituto Nacional de Estadística. 
 
Aquest bloc d’indicadors socioeconòmics finalitza amb el Gràfic 11, en el qual 
es representa en columnes un total de 12 estadístiques bàsiques dels 
diferents temes analitzats en aquestes monografies, les quals apareixen 
relativitzades per donar el seu valor comparatiu amb la mitjana de la Regió 
metropolitana de Barcelona, a la qual se li atribueix un valor base igual a 
100 en totes les categories. 
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Imatge 11. Exemple de gràfic de comparació de varis indicadors amb la mitjana de l’RMB. 

 
Els indicadors inclosos en aquest gràfics comparatiu són els següents: 
 

• Densitat de població  (2003) 
• Creixement de població  (2000-2003) 
• Índex d’envelliment  (2003) 
• Taxa d’atur  (2001) 
• Percentatge (%) de sòl urbà  (2002) 
• Percentatge (%) de sòl urbanitzable  (2002) 
• Nivell Mitjà d’Ocupació (NMO)  (2001) 
• Densitat neta d’habitatges  (2001) 
• Preu mitjà de l’habitatge  (2002) 
• Índex Renda bruta familiar disponible (RBFD)  (2000) 
• Taxa d’universitaris  (2001) 
• Índex de motorització de turismes  (2001) 

 
El gràfic, per oferir una representació correcta, manté l’eix d’ordenades fixat 
entre els valors constants de 0 i 300. Això condiciona que algun dels 
indicadors, en cas de tenir un valor relatiu que superi aquests límits, no 
pugui ser representat gràficament de manera proporcional, tot i que sempre 
s’indica aquest valor a l’extrem de la columna.  
 
Aquesta situació pot donar-se amb certa freqüència en estadístiques com la 
densitat de població o el percentatge de sòl, en què municipis molt densos o 
especialitzats en un tipus de sòl poden donar valors molt superiors en 
comparació amb la mitjana de l’RMB.  
 
També pot produir-se aquest fenomen en l’índex de creixement de població, 
tot i que en aquest cas el més problemàtic succeeix quan el municipi té un 
creixement negatiu, i per tant, la comparació respecte la mitjana 
metropolitana (de signe positiu) dóna un valor negatiu que queda per sota 
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dels límits del gràfic i afecta la comprensió dels resultats. S’ha optat en 
aquesta situació, que no afecta a cap altre indicador, per senyalar amb 
l’indicatiu “< 0” que ens trobem amb un cas de creixement negatiu de la 
població, sense explicitar el valor relatiu exacte. 
 
 
2) Mobilitat 
 

EMQ 1996 / EMO 1996 
 
S’inclou en aquests blocs un resum (per limitacions de l’espai a 1 sola 
pàgina) dels resultats obtinguts a partir de les enquestes de mobilitat 
quotidiana (EMQ) i de mobilitat obligada (EMO), ambdues corresponents a 
l’any 1996.  
 
L’explotació més completa d’aquestes enquestes es pot trobar en unes fitxes 
independents dins dels Annexos de la tesina, amb informació més detallada i 
matrius d’origen / destinació amb una abundància de dades molt major. 
 
Els desplaçaments considerats en aquest estudi són aquells que es 
produeixen de mitjana en un dia feiner. L’EMO, amb dades del Padró 
municipal d’habitants (mostra pràcticament universal per a població major 
de 15 anys), tan sols recull el primer desplaçament diari de tipus “obligatori” 
(per motius de treball o estudis). A aquest desplaçament se li assigna un 
únic mode principal de transport, independentment de si es tracta de viatges 
unimodals o multimodals (cadena de diversos mitjans de transport). Aquest 
mode principal s’estableix segons una jerarquia preestablerta que segueix el 
següent ordre: modes ferroviaris; autobús; vehicle privat; a peu. 
 
L’EMQ, en canvi, és una enquesta amb un univers ampli però molt més 
reduït que l’EMO: 25.500 persones enquestades, majors de 13 anys i 
residents a l’RMB. Aquesta enquesta inclou tots aquells desplaçaments 
(obligats i no obligats) realitzats durant una setmana, contemplant tota la 
cadena modal i distingint-ne un mode principal, que és el que s’ha recollit en 
les MMMT. A més de les dades fonamentals dels desplaçaments (origen, 
destinació i mode transport), l’EMQ recull al qüestionari altres 
característiques complementàries: motiu, distància i temps, distribució 
intermodal, etc (l’última EMQ realitzada l’any 2001 amplia aquesta 
informació). Els valors recollits i tractats en aquesta tesina corresponen a la 
mitjana de desplaçaments en un dia feiner. 
 
Aquesta diferència metodològica entre les dues enquestes fa que l’explotació 
de dades en forma de matrius d’origen / destinació (i, en general, anàlisis 
quantitatives) sigui molt més apropiada per a l’EMO, ja que es tracta d’un 
únic tipus de desplaçament i la seva classificació permet observar amb 
claredat les diferències entre els diversos municipis. En el cas de l’EMQ, per 
contra, malgrat ser una enquesta on es recopila una major quantitat 
d’informació i variables, el fet d’agrupar tots els desplaçaments, tant 
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d’anada com de tornada, fa que els resultats finals en matrius O/D no siguin 
tan clars. Es pot considerar que l’EMO proporciona dades fiables i completes 
de la mobilitat obligada, mentre que l’EMQ complementa aquests resultats 
amb informació sobre la mobilitat no obligada i permet valorar i fer anàlisis 
qualitatives del conjunt de la mobilitat. 
 
L’àmbit de referència considerat és diferent segons l’enquesta. En el cas de 
l’EMQ és el dels 163 municipis que conformaven la Regió metropolitana l’any 
1996 (la Palma de Cervelló encara no havia esdevingut independent). En 
l’EMO, en canvi, l’àmbit s’amplia fins al conjunt de la província de Barcelona 
(amb informació completa i detallada), i fins i tot s’ha pogut incloure la 
informació agrupada relativa a aquells municipis de la resta de Catalunya.  
 
El fet de tenir restringides les dades de desplaçaments a l’RMB té especial 
transcendència als municipis més allunyats del seu centre, ja que s’ignoren 
fluxos amb capitals importants (Girona, Manresa, Tarragona,...) i amb les 
comarques de l’entorn no metropolitanes, que en molt casos poden 
representar una porció significativa del total de la mobilitat externa d’aquells 
municipis. 
 
El resum que apareix en aquestes monografies ofereix, seguint el mateix 
model en les dues enquestes, la distribució modal dels desplaçaments 
registrats segons les tres divisions clàssiques de modes de transport, tal i 
com es pot veure en la llista exacta de categories:  
 

• Peu / bici: total de mitjans no motoritzats. Es comptabilitzen aquells viatges 
a peu de durada superior als 5 minuts. 

• Transport públic: sistemes de transport públic col·lectiu. 
- Bus: autobús urbà i interurbà 
- FGC: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
- RENFE 
- Metro 
- Vehicle empresa: vehicles de transport escolar i laboral 

• Transport privat: desplaçaments amb vehicles de propietat privada (cotxe i 
moto), bé sigui com a conductor o com acompanyant. 

• Total: nombre total de desplaçaments.  
 
No s’ha inclòs, per manca d’espai, la categoria “Altres”, que sí apareix en les 
fitxes completes d’explotació de les enquestes. Aquest grup engloba, en 
l’EMQ, als modes de transport minoritaris (taxi, furgoneta / camió, autocar i 
altres). Serà habitual, doncs, que el valor total no coincideixi amb la suma 
de les tres categories recollides en aquest resum. 
 
En el cas de l’EMO, en canvi, el valor “Altres” equival a les persones que no 
es desplacen habitualment. Això fa que el nombre total es correspongui 
exactament amb la suma dels diferents modes presents, excepte en l’àmbit 
de la mobilitat interna, en què s’inclouria la categoria “Altres”. 
 
Les dades de desplaçaments es classifiquen en dues categories bàsiques: 
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• Mobilitat interna: desplaçaments realitzats amb origen i destinació al 

municipi considerat. 
• Mobilitat externa: desplaçaments que tenen bé l’origen o bé el final en un 

municipi diferent al de referència. 
 
Els desplaçaments d’aquest últim tipus se subdivideixen al seu torn segons 
el municipi estudiat sigui el que actua com a origen del trajecte o bé com a 
destinació. A més dels valors totals, es donen, per a cadascun d’aquests dos 
grups, les dades corresponents als 5 primers municipis amb més freqüència 
de desplaçaments, llistats en ordre descendent. 
 
L’última columna ofereix percentatges que, per a les categories de mobilitat 
generals (destacats en color rosa) representen el pes relatiu respecte al total 
de desplaçaments. En el cas de la llista dels municipis principals dins la 
mobilitat externa, el percentatge (en color canyella) indica el valor 
percentual d’aquell municipi respecte el total de la seva categoria. 
 
En el resum de l’enquesta de mobilitat obligada apareixen, a més, dos 
indicadors fonamentals per analitzar la mobilitat del municipi com són les 
taxes d’autocontenció i autosuficiència (vegeu descripcions a l’apartat “Llocs 
de treball localitzats”, dins el bloc d’Activitat econòmica i mercat laboral). 
 
Els dos apartats es complementen cadascun amb quatre gràfics. Als tres 
darrers es representa la distribució modal existent al municipi: 
 

- Gràfic 13 (EMO) i Gràfic 17 (EMQ): gràfics de porcions circulars que 
representen, amb valors percentuals, la distribució modal de la 
mobilitat interna segons les categories generals de Peu / bici, 
Transport públic i Transport privat. 

3%

34%

63%

Peu / bici Transport públic Transport privat
 

 
Imatge 13. Exemple de gràfic de distribució modal de la mobilitat interna  

(EMO i EMQ 1996). 
            
- Gràfics 14 i 15 (EMO) i Gràfics 18 i 19 (EMQ): gràfics de columnes on 

s’ofereix la distribució modal (en xifres absolutes) existent en la 
mobilitat externa. El primer dels gràfics representa el cas en què el 
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municipi és l’origen dels desplaçaments, mentre que el segon gràfic 
mostra els desplaçaments quan aquest actua com a destinació. A fi 
de permetre una comparació correcta entre els valors dels dos tipus 
de mobilitat externa, s’han ajustat els eixos d’ordenades perquè 
siguin equivalents en els dos gràfics. 
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Imatge 14. Exemple de gràfic de distribució modal de la mobilitat externa  

(EMO i EMQ 1996) 
 
Pel que fa als primers gràfics, per a l’EMQ (Gràfic 12), és una variant de la 
distribució modal dels desplaçaments interns, on apareixen els valors 
absoluts representats en columnes. Al resum de l’EMO, en canvi, el Gràfic 16 
és un diagrama anàleg al Gràfic 5, on es representa en columnes apilades 
els desplaçaments registrats, en aquests cas interpretats com a llocs de 
treball / estudi localitzats al municipi (1a columna) i població ocupada / 
estudiant resident (2a columna). Es tracta d’una aproximació gràfica als 
conceptes numèrics de les taxes d’autosuficiència i autocontenció 
respectivament. 
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Imatge 15. Exemple de gràfic de 
distribució modal interna (EMQ 1996)     

Imatge 16. Exemple de gràfic de 
localització laboral / estudis (EMO 1996)  



     Francisco Paúl Escartín                Monografies municipals de mobilitat i transport      
 

 
- 30 - 

 
Font: Elaboració sobre dades de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i del 
web de l'Institut d'Estadística de Catalunya. 
 

EMO 2001 
 
Els resultats de les enquestes de mobilitat corresponents a l’any 2001 no 
s’han pogut oferir de manera anàloga a les de 1996, fonamentalment per no 
disposar de les dades completes per poder realitzar-ne una explotació adient 
a nivell municipal. 
 
D’una banda, de l’Enquesta de mobilitat quotidiana tan sols es disposa dels 
resultats globals per a l’àmbit metropolità, que s’adjunten resumidament als 
Annexos de la tesina.  
 
Pel que fa a l’EMO, els resultats als quals s’ha pogut tenir accés sí es troben 
segregats fins al nivell municipal (i classificades per sexe) i permeten 
conèixer l’estructura bàsica de la mobilitat. S’ofereixen els valors totals de 
desplaçaments interns i externs (aquests últims segregats segons tinguin 
l’origen o la destinació al municipi considerat). Aquestes dades són la base 
per determinar els indicadors bàsics de localització i atracció laboral / 
acadèmica del municipi: Població ocupada resident (POR), Llocs de treball 
localitzats (LTL) i les taxes d’autocontenció i autosuficiència. 
 
La representació visual d’aquests valors es té al Gràfic 20, on apareixen els 
desplaçaments  organitzats en columnes apilades de manera anàloga a com 
ja s’ha fet als Gràfic 16. 
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Imatge 17. Exemple de gràfic de distribució espacial de la mobilitat (EMO 2001). 

 
Malauradament no existeix informació detallada sobre els orígens o 
destinacions dels desplaçaments externs, fet que impedeix determinar les 
matrius O/D tal i com s’ha realitzat amb les dades de 1996. Un altre 
inconvenient greu en les dades de l’Enquesta de mobilitat obligada de 2001 
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és la novetat metodològica que permet assignar més d’un mode de transport 
a l’hora de descriure els viatges realitzats. Aquesta ampliació de la 
informació permet conèixer amb més detall l’estructura dels desplaçaments 
(de gran utilitat per l’increment de la multimodalitat), però complica molt 
l’obtenció d’una distribució modal simple tal i com s’ha fet tradicionalment. 
Les categories bàsiques en què s’han agrupat els modes de transport per 
definir aquesta distribució són les següents: 
 

• Individual: cotxe, moto o bicicleta. En la pràctica, si es té en compte el baix 
percentatge que suposa l’ús de la bicicleta en desplaçaments intermunicipals, 
aquesta categoria equivaldria a la de vehicle privat motoritzat. 

• Col·lectiu: sistemes de transport públic col·lectiu. No existeix diferència 
respecte l’EMO 1996. 

• Altres: desplaçaments realitzats a peu. 
 
Una darrera categoria anomenada ‘No aplicable’ agrupa els enquestats que 
no realitzen desplaçaments habitualment (treballen o estudien al propi 
domicili), aquells que ho fan a diversos municipis o aquells que es desplacen 
a estudiar o treballar des d’una segona residència. 
 
La distribució modal que es presenta en les monografies recull finalment les 
7 categories següents: Només individual; Només col·lectiu; Només altres; 
Individual + col·lectiu; Individual + altres; Col·lectiu + altres; No aplicable. 
 
Per contra, els canvis metodològics introduïts permeten complementar amb 
nova informació les característiques de la mobilitat generada al municipi. 
S’ofereixen les dades sobre el temps agrupat de desplaçament i el nombre 
de viatges (cap, 1 o 2 o més) realitzats diàriament per cada enquestat. 
 
Finalment, es presenta en aquest apartat una comparativa dels principals 
valors obtinguts en les enquestes de mobilitat obligada dels anys 1996 i 
2001: nombre de desplaçaments (total, interns, entrades i sortides), 
població ocupada resident (POR), llocs de treball localitzats (LTL) i taxes 
d’autocontenció i autosuficiència. S’ofereix igualment la variació relativa 
d’aquestes dades al llarg dels anys considerats. En el cas dels 
desplaçaments, la variació es refereix al percentatge que suposen les 
diverses categories respecte el total. 

 
No s’han pogut obtenir en aquest apartat els valors corresponents als àmbits 
de zonificació del Pla de Serveis. 

 
Font: Elaboració sobre dades de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i del 
web de l'Institut d'Estadística de Catalunya. 
 

Motorització 
 
- Parc de vehicles i índex de motorització: s’indiquen les dades 
corresponents al parc d’automòbils existent l’any 2001. A la primera 
columna es presenten les xifres absolutes de vehicles, mentre que a la 
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segona es relativitzen les dades donant el nombre de vehicles existents per 
cada 1.000 habitants del municipi, el que es coneix com a índex de 
motorització. 
 
El parc automobilístic es divideix en les cinc categories següents: 
 

• Turismes: vehicles de quatre rodes destinats al transport de viatgers amb 
una capacitat de fins a nou places, inclosa la del conductor.                                         

• Motocicletes: vehicles de dues rodes, motocarros i cotxes de discapacitats, 
exclosos els velomotors.                             

• Camions i furgonetes: vehicles destinats al transport de mercaderies. 
• Tractors industrials: vehicles capacitats per arrossegar altres vehicles, 

exclosos els tractors agrícoles. 
• Autobusos i altres: es defineixen els autobusos com els vehicles destinats al 

transport de viatgers amb una capacitat superior a nou places, inclosa la del 
conductor. Dins “altres” s’agrupen els vehicles no inclosos en les categories 
precedents.                                      

 
Adjunt al nombre de vehicles de cada categoria apareix el percentatge que 
aquesta representa respecte el total del parc automobilístic del municipi. 
 
Es representa gràficament la distribució del parc de vehicles segons les 
diferents categories anteriors al Gràfic 21. 
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Imatge 18. Exemple de gràfic de distribució del parc de vehicles (2001) 

 
Font: Elaboració sobre dades del web de l'Institut d'Estadística de Catalunya. 
 
- Índex de motorització de turismes: es recullen les estadístiques anuals 
referents a l’índex de motorització de turismes (vegeu la descripció en 
l’apartat anterior) al llarg del període 1991-2001. S’ha escollit la categoria 
de turismes com a variable representativa del nivell de motorització de 
vehicles privats existent al municipi.  
 
El Gràfic 22 mostra en columnes l’evolució anual de l’índex de motorització 
de turismes al llarg del període considerat. 
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Imatge 19. Exemple de gràfic de l’evolució de l’índex de motorització  

de turismes (1991-2001) 
 
Les dades referents al parc de vehicles dels municipis involucrats en la 
constitució dels municipis de Badia del Vallès i la Palma de Cervelló ofereixen 
una validesa més que dubtosa. El cas més flagrant és el d’aquest últim, on 
els vehicles corresponents a la Palma continuen comptabilitzant-se dins del 
municipi de Cervelló, com es pot comprovar en l’evolució del parc. 
 
Pel que fa a Badia del Vallès, hi ha estadístiques del parc automobilístic des 
de l’any 1995 (un després de la seva constitució), però el nombre de 
vehicles registrats de 1995 i 1996 és sensiblement més baix que els dels 
anys posteriors. Als municipis afectats per la seva segregació (Barberà del 
Vallès i Cerdanyola del Vallès) les estadístiques no reflecteixen la separació 
d’una part del territori als anys posteriors. De fet, el nombre de vehicles en 
ambdós municipis no deixa de créixer malgrat que la pèrdua de població se 
situa al voltant del 15% per a Cerdanyola i del 25% en el cas de Barberà. 
L’evolució de l’índex de motorització permet observar el salt positiu existent 
en aquests dos municipis, principalment als anys 95 i 96. 
 
Font: Elaboració sobre dades del web de l'Institut d'Estadística de Catalunya. 
 
- Creixement de l’índex de motorització: variació percentual de l’índex 
de motorització de turismes al llarg dels períodes 1991-1996 i 1996-2001. 
S’inclou també la variació relativa del creixement produïda entre aquests dos 
períodes. 
 
No s’inclouen les dades corresponents als municipis afectats per processos 
de segregació / constitució en algun dels períodes considerats. 
 
Font: Elaboració sobre dades del web de l'Institut d'Estadística de Catalunya. 
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3) Infraestructures de transport 
 

Xarxa viària 
 
- Aforaments de trànsit: s’ofereix, en format tabular, els registres 
d’intensitat de trànsit obtinguts, al llarg del període 2000-2003, a les 
diverses estacions d’aforament (511 en total) existents a la xarxa de 
carreteres dins l’àmbit de l’RMB.  
 
La informació bàsica de trànsit obtinguda en cada estació d’aforament és la 
Intensitat Mitjana Diària (IMD), que representa la mitjana aritmètica anual 
de les intensitats dels vehicles que circulen per la via considerada, sumant 
els fluxos corresponents als dos sentits de la marxa. L’altra dada important 
que s’adjunta en el conjunt d’estacions és el percentatge de vehicles pesants 
(camions, autocars...) associat al volum de flux total.  
 
S’ofereixen igualment les principals característiques de cada estació 
d’aforament: codi i titularitat de la carretera, punt quilomètric (P.Q.) en què 
s’aforen els volums de trànsit, municipi on es troba ubicada l’estació i 
número de carrils (suma dels dos sentits) de la via. S’han considerat tots els 
registres disponibles a la xarxa de carreteres de l’àmbit metropolità, 
independentment de la categoria de l’estació (permanent, primària, 
secundària o de cobertura).  
 
La xarxa de carreteres existent a la Regió metropolitana es troba 
organitzada administrativament segons la titularitat de tres administracions 
públiques: Estat (Ministeri de Foment), Generalitat de Catalunya i Diputació 
de Barcelona. L’Administració estatal és titular de vies de gran capacitat (A-
2, B-20, etc.), totes elles desdoblades (amb més d’un carril per sentit de 
circulació) a excepció d’alguns trams de l’N-II i l’A-7 (antiga N–340). També 
és titular de l’autopista AP-7, tot i estar gestionada en règim de concessió 
per una societat privada. La Generalitat, per la seva banda, té sota la seva 
titularitat carreteres de naturalesa força variada: autovies lliures de gran 
capacitat (C-31, C-58, etc.), dues autopistes de peatge concessionades (C-
16, C-32) i altres vies de menor capacitat d’àmbit fonamentalment 
comarcal. Finalment, la Diputació de Barcelona gestiona una extensa xarxa 
de vies de caràcter local i comarcal de baixa capacitat (1 carril per sentit de 
circulació). La denominació de les carreteres es troba actualitzada, ajustant-
se a les recodificacions que s’han produït els darrers anys en les vies amb 
titularitat de la Generalitat i l’Estat. 
 
La informació recollida en aquest apartat es troba afectada malauradament 
per una manca de regularitat i continuïtat en la seva obtenció i tractament, i 
arriba fins i tot en alguns casos a certes diferències en els valors finals 
segons la font consultada. En aquest sentit és significatiu el fet que la 
darrera edició (2003) del Pla d’aforaments de la Generalitat de Catalunya 
introdueixi la novetat d’un índex de fiabilitat anual dels aforaments amb 
l’objectiu de valorar la qualitat de les dades obtingudes. 
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Es disposa d’un nombre de registres notable (més de 500 punts 
d’aforament) que permet en general una correcta caracterització dels fluxos 
de trànsit en el conjunt de la xarxa viària metropolitana, malgrat escassejar 
els casos en què les dades s’ofereixen de forma completa al llarg dels anys 
considerats (2000-2003). Es detecten discontinuïtats temporals abundants 
en el conjunt dels aforaments i una manca puntual de certa informació 
bàsica (percentatge de vehicles pesants i punt quilomètric) en algunes 
estacions en vies sota titularitat de la Generalitat i el Ministeri de Foment. 
Per contra, en alguns pocs aforaments pertanyents a la xarxa de carreteres 
de l’Estat també s’ha pogut oferir la distribució del trànsit segons els dos 
sentits de circulació. 
 
L’assignació en les monografies dels diferents aforaments s’ha realitzat 
considerant que, a més de les estacions ubicades físicament dins del terme 
municipal, calia incloure també aquelles situades en un entorn d’influència 
suficient per permetre conèixer els volums de trànsit existents en la xarxa 
viària pròxima al municipi. Aquest entorn s’ha considerat de manera gradual 
segons la jerarquia de la carretera. Així, s’han assignat de manera més 
generosa aforaments corresponents a vies de gran capacitat, mentre que les 
estacions en vies amb caràcter més local tenen limitat el seu radi 
d’influència als municipis limítrofs. En aquest sentit s’han ordenat les dades 
principalment segons la titularitat de les carreteres (Estat, Generalitat i 
Diputació) per tal de situar en les primeres posicions els aforaments situats 
en vies jeràrquicament més importants. 
 
S’adjunta finalment un mapa esquemàtic del municipi o àmbit considerat 
(Imatge 1) on es representa la xarxa viària situada al seu entorn. Per falta 
de temps i d’informació no s’hi ha pogut representar els punts d’aforament 
corresponents. Sí es troben indicats, a més dels límits del municipi, alguns 
dels nuclis que en formen part.  
 
Font: la informació representada en aquest apartat prové de documents (tant en 
format imprès com informàtic), bàsicament Plans d’aforaments, proporcionats per 
les administracions titulars de les vies corresponents. En el cas de les autopistes en 
règim de concessió, s’ha pogut comptar amb dades pròpies de dues de les societats 
concessionàries (AUTEMA i TABASA), però no així de les autopistes gestionades per 
ACESA (les de major importància dins l’àmbit metropolità), que no ha volgut 
facilitar la informació sol·licitada, la qual s’ha obtingut a través dels resums 
d’intensitats de trànsit que anualment edita el Ministeri de Foment. 
 

Serveis de transport públic interurbà 
 
En aquest apartat es presenta, en format tabular, el llistat de serveis de 
transport públic interurbà que compten amb alguna parada al municipi 
considerat. No s’ha inclòs l’oferta de transport públic urbà estricte (servei 
dins del límit del propi municipi), tan sols aquelles línies que comuniquen 2 o 
més municipis diferents. S’han agrupat tots els serveis intermunicipals 
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existents, independentment de la seva freqüència i de les característiques de 
la ruta.  
 
L’oferta de transport públic s’ha classificat en dues categories bàsiques: 
serveis ferroviaris (tren, metro i tramvia) i serveis per carretera d’autobusos 
interurbans. Per a cadascun d’ells es dóna una descripció bàsica de la línia i 
l’operador que el gestiona, i es classifica el servei segons el número 
d’expedicions diàries (en un sentit) que ofereix en el municipi analitzat: 
 

• Serveis esporàdics: menys de 4 expedicions diàries 
• Serveis periòdics: 5 - 10 expedicions diàries 
• Serveis freqüents: més de 10 expedicions diàries  

 
En aquest últim cas s’indica (en minuts) l’interval aproximat de pas més 
habitual del servei. 
 
Font: Elaboració sobre dades del web del Portal de la mobilitat de la Generalitat de 
Catalunya i diverses guies impreses de transport públic col·lectiu.  
S’ha intentat recollir de manera completa i actualitzada les dades presents en 
aquest apartat, malgrat les dificultats (o fins i tot incoherències) existents en les 
fonts d’informació que poden arrossegar errors puntuals als valors presentats en les 
monografies. 



     Francisco Paúl Escartín                Monografies municipals de mobilitat i transport      
 

 
- 37 - 

 
 

2.  La mobilitat a la Regió metropolitana de Barcelona 
 
 
El fort augment de la mobilitat i el transport en les darreres dècades és un 
fenomen inqüestionable i de latent actualitat que afecta de ple la Regió 
metropolitana de Barcelona (RMB), com a territori econòmicament 
desenvolupat i amb alts nivells de dinamisme. En un àmbit on els nivells de 
població total s’han mantingut bàsicament estables al llarg dels últims 25 
anys en una xifra a l’entorn dels 4,3 milions d’habitants, el nombre de 
desplaçaments quotidians i les distàncies recorregudes han augmentat 
espectacularment els darrers anys. 
 
L’aturada de la immigració a partir de 1975 i el descens de la taxa de 
natalitat van provocar a l’RMB un escenari on el nombre total d’habitants es 
mantenia bàsicament constant. L’anàlisi detallada per àmbits de menor 
tamany permet observar els importants fluxos interns produïts. L’augment 
de l’accessibilitat viària, la bonança econòmica i els processos 
d’especialització i terciarització característics de les àrees metropolitanes 
consolidades provoquen una dispersió dels serveis, les activitats productives 
i també la residència des de les àrees tradicionals de centralitat cap a zones 
perifèriques de menor desenvolupament urbà i baixa densitat.  
 
Barcelona, malgrat ser el nucli amb major pèrdua de població a les passades 
dues dècades, sembla refermar la seva centralitat en tots els nivells 
(econòmic, laboral, turístic, d’oferta de serveis i equipaments,...) davant 
l’estructura policèntrica més equilibrada que caracteritzava tradicionalment 
l’àmbit metropolità. El model de planejament urbanístic clàssic de 
concentració de la població en assentaments urbans amb un alt grau de 
compacitat, més sostenible i respectuós amb l’entorn natural, sembla 
difondre’s acceleradament per donar pas a una conquesta i ocupació cada 
vegada més extensa i salvatge del territori, amb el consegüent impacte 
ecològic i repercussions sobre la mobilitat.  
 
Junt amb l’increment del paper central de Barcelona s’ha produït una pèrdua 
del paper productiu del continu urbà de la primera corona, amb un 
reforçament del seu caràcter residencial i un fort ritme de construcció 
d’habitatges destinats a satisfer les creixents necessitats residencials. A la 
segona corona metropolitana l’absorció de la població s’ha produït 
fonamentalment als municipis més petits, bé per reconversions de segona a 
primera residència o bé per noves promocions d’habitatges. 
 
La població, doncs, es troba immersa en un procés d’expansió difusa i 
progressiva sobre un territori cada cop més dependent i influït pel seu nucli 
central. La distribució de la població en aquestes zones fins ara perifèriques 
s’ha vist molt influenciada pel preu del sòl. Les classes econòmicament 
afavorides han decidit voluntàriament abandonar els nuclis amb major 
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densitat urbana i de població per establir-se, en cerca d’una major qualitat 
de vida, en zones allunyades que disposin d’un alt nivell d’accessibilitat 
(bàsicament d’infraestructures viàries) amb les àrees centrals. Les capes de 
la població amb nivell de renda més baix afectades per l’increment del nivell 
de vida (en especial del preu de l’habitatge) a les zones centrals s’han vist 
obligades a buscar en una perifèria cada cop més llunyana la seva residència 
habitual, tot i mantenint en la majoria de casos el nivell de dependència 
laboral o d’estudi amb el centre metropolità. Tot i mantenir-se una 
distribució de la riquesa força homogènia al llarg de l’RMB, aquestes noves 
tendències poden frenar el procés de reequilibri intern i crear noves àrees de 
segregació segons el nivell de renda. 
 

 
 

Imatge 20. Exemple d’ocupació extensiva del territori.  
Residències unifamiliars disperses a Corbera de Llobregat (Baix Llobregat) 

 
Aquestes dinàmiques metropolitanes generen un increment de les 
necessitats de desplaçament dels ciutadans, tant pel que fa a la mobilitat 
obligada com la no obligada, aquesta última amb un pes cada cop més gran 
respecte el total i amb tendència a igualar-se o fins i tot superar en un futur 
els desplaçaments per motiu de treball o estudi.  
 
L’augment més significatiu es produeix en les relacions intermunicipals, fruit 
de la relocalització de la població, els equipaments i les activitats 
productives. El descens generalitzat de les taxes d’autocontenció a escala 
municipal, tal i com es pot apreciar a la Imatge 21, confirma la pèrdua 
relativa de pes de la mobilitat intramunicipal respecte el total i el fort 
increment d’obertura en la gran majoria de municipis metropolitans, amb 
major èmfasi en aquells situats a la 1a corona i en les poblacions més 
perifèriques amb tradicionals mercats de treball autònoms o amb una 
important localització d’activitats productives. 
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Imatge 21. Variació absoluta de la Taxa d’autocontenció  (1996-2001) 
 
L’instrument encarregat d’absorbir aquesta demanda ha estat 
fonamentalment el vehicle privat, gràcies a la seva major flexibilitat i 
capacitat d’arribar a un major nombre de destinacions, malgrat les debilitats 
que encara presenta la xarxa viària de l’RMB en molts punts. L’important 
creixement de la motorització (prop d’un 25 % al llarg del període 1991-
2001) es troba clarament lligat a aquesta tendència, que s’ha vist afavorida 
pel creixement econòmic generalitzat que ha permès a molts ciutadans 
accedir a la compra d’un vehicle propi i alhora dedicar més recursos per 
realitzar els seus desplaçaments i cobrir les importants despeses quotidianes 
que generen els vehicles privats (combustible, manteniment, assegurances, 
etc.). Com es pot observar a la Imatge 22, els índexs més elevats de 
motorització es registren en els municipis perifèrics amb una escassa oferta 
de serveis de transport públic, on disposar d’un vehicle propi esdevé una 
necessitat imperant per tal de moure’s, tant a nivell intern com en 
desplaçaments intermunicipals. Els menors nivells de motorització, per 
contra, es donen principalment en els municipis situats a l’entorn de 
Barcelona i al llarg del corredor litoral, tant al Maresme com al Garraf. Es 
tracta de poblacions ben servides en general amb transport col·lectiu, i amb 
densitats urbanes altes que fan del cotxe un instrument menys útil i 
necessari, i fins i tot més problemàtic per problemes de congestió o 
escassetat d’aparcaments. 
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Imatge 22. Índex de motorització de turismes (per 1000 habitants)  (2001) 
 
Els desplaçaments a peu, en canvi, pateixen una clara davallada davant 
l’increment de les distàncies recorregudes i la impossibilitat de desplaçar-se 
sense fer ús de modes mecanitzats. Cal fer incís en què l’augment de 
l’accessibilitat, per creació de noves infraestructures viàries o millora de 
l’oferta de transport públic, poques vegades s’ha traduït en un estalvi 
significatiu del temps de desplaçament, sinó que majoritàriament ha permès 
recórrer majors distàncies en un mateix període de temps. 
 
El transport públic col·lectiu, malgrat l’alta demanda potencial existent, no 
ha estat capaç de recollir la pèrdua de desplaçaments realitzats a peu i 
pateix un descens general en la distribució modal. La falta de planificació i 
inversions no ha permès oferir uns serveis amb suficient cobertura, 
freqüència i qualitat adaptats a les noves dinàmiques de mobilitat i capaços 
de competir amb el transport privat. 
 
L’increment en la dispersió dels fluxos ha sigut global, tant en orígens com 
en destinacions, i també a nivell intern del municipi, producte de l’increment 
de la superfície urbanitzada i aparicions de nuclis disseminats de població. 
Aquest augment de l’ocupació del territori dificulta enormement la tasca de 
poder servir la població amb transport públic, ja que augmenta la superfície 
que ha de cobrir, mentre que els nivells de població no creixen al mateix 
ritme. Les baixes densitats de les noves àrees urbanitzades són un dels 
principals esculls amb què topa el servei de transport públic, ja que els 
costos unitaris es disparen i resulta ineficient des del punt de vista econòmic 
i operatiu. 
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El descens de densitats no és un fenomen exclusiu dels nous territoris 
urbanitzats. Molts dels nuclis de població més densos han experimentat 
descensos significatius de la població als darrers anys, seguint l’esquema 
paradigmàtic de Barcelona, i el nivell mitjà d’ocupació dels habitatges a 
l’àmbit metropolità s’ha reduït en més d’un 12 % al període 1991-2001. 
 
Aquests processos fan que el conjunt del territori esdevingui més homogeni 
pel que fa a la distribució espacial dels seus habitants, però des del punt de 
vista del transport públic és una dinàmica molt perillosa, ja que 
desapareixen dues condicions bàsiques per garantir uns nivells d’eficiència 
tolerables: unes masses crítiques de població i densitat urbana i una certa 
concentració dels fluxos. 
 

 
 

Imatge 23. Densitat neta d’habitatges  (2001) 
 
Es pot concloure que l’augment de la superfície ocupada (increment d’un 
17% entre els anys 1986 i 1996), conjuntament amb la dispersió de fluxos i 
el creixement del nombre i distància dels desplaçaments són les principals 
causes que l’increment de la mobilitat general experimentat els darrers anys 
s’hagi basat fonamentalment en mitjans de transport privats.  
 
A aquests factors se li pot afegir el de la irregularitat dels fluxos, 
manifestada en una pèrdua de fidelitat en els hàbits de mobilitat, tant pel 
que fa a orígens i destinacions com a la seva freqüència temporal. Aquesta 
variabilitat dels desplaçaments, producte dels canvis recents en les  
conductes socials i laborals, afecta principalment a la mobilitat no obligada, i 
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dificulta la identificació de fluxos concrets als quals donar resposta amb 
transport col·lectiu. El vehicle privat, gràcies a la seva major flexibilitat i 
capacitat d’adaptació, ha pogut captar la quota més important de la 
mobilitat generada en aquests últims anys. Cal apuntar que l’aparició als 
darrers anys de noves tecnologies de la comunicació com els telèfons 
mòbils, Internet o els serveis de televenda, contràriament a les previsions 
inicials que pronosticaven una reducció de la mobilitat obligada, han 
aconseguit generar una major facilitat i llibertat de desplaçaments, així com 
un important increment de la distribució urbana de mercaderies a petita 
escala. 
 
L’individualització en l’ús dels mitjans de transport genera, a més d’un 
increment dels nivells d’accidentalitat, fenòmens de congestió i col·lapse i 
uns costos econòmics, socials, i ecològics sobre el territori que multipliquen 
l’efecte que per sí sol comporta l’augment global de la mobilitat. En tractar-
se d’un mitjà de transport clarament ineficient des del punt de vista 
energètic (més encara si tenim en compte el seu baix nivell d’ocupació, al 
voltant d’1,5 persones per vehicle), es multipliquen els impactes negatius 
dels desplaçaments mecanitzats i es produeix un augment dels costos que 
repercuteixen en últim terme sobre el benestar global de la societat. 
 
L’excessiva dependència del vehicle privat per desplaçar-se té el risc afegit 
de deixar àmplies zones i sectors de la població (nens, ancians, no 
conductors) aïllats, sense un mitjà alternatiu de transport públic que permeti 
satisfer les necessitats de desplaçament. És un mecanisme de segregació 
social que pot afectar principalment a les classes de població amb nivells de 
renda baixos que no puguin establir la seva residència en zones ben servides 
per transport públic col·lectiu. 
 
Els costos generats pel model actual de mobilitat es presenten doncs, com 
inassumibles a mitjà i llarg termini per una societat econòmicament 
desenvolupada i mínimament conscient de l’impacte i els riscos que provoca 
una mobilitat basada hegemònicament en l’ús del vehicle privat.  
 
Les administracions públiques són les principals responsables de poder dur a 
terme aquest canvi de model. Des de la Generalitat de Catalunya, la 
recentment aprovada Llei de Mobilitat recull una sèrie de bons propòsits per 
aconseguir una dinàmica de mobilitat menys agressiva i més sostenible, 
amb el foment de l’ús del transport públic i dels desplaçaments no 
contaminants (bicicletes, viatges a peu). També aposta pel foment de la 
intermodalitat, l’augment de la seguretat, la reducció de la contaminació i 
els punts de congestió i la introducció de noves tecnologies per millorar la 
informació donada als ciutadans i aconseguir una major eficiència del 
transport públic. 
 
Un dels objectius bàsics d’aquesta llei és la integració a nivell de 
planejament de les polítiques de desenvolupament urbà i econòmic 
juntament amb les de mobilitat, una reivindicació històrica en el nostre país 



     Francisco Paúl Escartín                Monografies municipals de mobilitat i transport      
 

 
- 43 - 

per tal d’assolir una interrelació entre els plans d’urbanisme i de transport 
que eviti més actuacions contradictòries i moltes vegades contraproduents 
derivades de planejaments sectorials estrictes on no s’ha tingut en compte 
els forts vincles existents entre ambdues polítiques.  
 
En aquest sentit, la Llei de Mobilitat preveu la necessitat, quan es planifiqui 
un desenvolupament urbanístic, d’incloure un estudi de l’increment potencial 
de mobilitat generada per tal d’avaluar la capacitat d’absorció del sistema 
viari i les necessitats de transport públic existents. També es realitzaran, de 
manera conjunta amb l’observatori de control de l’evolució de la mobilitat, 
estudis de viabilitat per valorar tots les propostes d’implantació de nous 
equipaments. 
 
En un nivell més pràctic, l’Autoritat del Transport Metropolità, com a consorci 
públic encarregat de la planificació, programació i coordinació del sistema de 
transport públic col·lectiu a la Regió metropolitana, ha desenvolupat una 
sèrie d’instruments i iniciatives que permetin un millor funcionament i 
coordinació d’aquests serveis.  
 

 
Imatge 24. Àmbits de zonificació tarifària de la Regió metropolitana de Barcelona 

 
La primera i segurament més important actuació va ser la implantació l’any 
2001 del sistema tarifari integrat al conjunt de l’RMB, ampliada fins els límits 
del servei de Rodalies de RENFE (202 municipis), que permetia unificar els 
títols de transport i les tarifes (variables segons uns àmbits de zonificació 
tarifària) de la pràctica totalitat d’operadors que ofereixen serveis de 
transport públic en aquest àmbit. D’aquesta manera es creava la base d’un 
sistema de transport públic metropolità percebut pel ciutadà com una xarxa 
integrada i unitària, en què el preu del bitllet va associat exclusivament als 



     Francisco Paúl Escartín                Monografies municipals de mobilitat i transport      
 

 
- 44 - 

punts d’origen i destinació de cada trajecte, independentment del nombre i 
tipus de mitjans de transport emprats per realitzar el trajecte. S’aconseguia 
així fomentar la intermodalitat en la cadena de desplaçaments en transport 
públic, fins aleshores penalitzada tarifàriament en les correspondències. 
 
L’èxit d’aquesta iniciativa es reflecteix en un creixement sostingut de la 
demanda i l’ús del transport públic col·lectiu des de la seva implantació, amb 
un increment acumulat de viatgers del 18 % respecte a la situació anterior a 
la integració tarifària, segons dades de la pròpia ATM. Malauradament la 
planificació i remodelació dels serveis de transport públic no s’ha realitzat de 
manera paral·lela amb la suficient antelació, i continuen existint dèficits 
importants i abundants punts de congestió en el sistema de transport públic. 
 
En aquest sentit, la pròpia ATM ha elaborat dos plans complementaris 
destinats a planificar i programar l’ampliació i millora de l’oferta de transport 
públic. 
 
D’una banda, el Pla Director d’Infraestructures 2001-2010 (PDI) recull les 
necessitats infraestructurals de transport públic, bàsicament ferroviàries, tot 
i que també es preveuen grans actuacions associades al transport de 
carretera com són estacions d’autobusos i aparcaments de dissuasió.  
 
El PDI realitza una diagnosi integral considerant totes les xarxes ferroviàries 
existents i previstes a la Regió metropolitana (metro, FGC, xarxa ferroviària 
estatal, tren d’alta velocitat i tramvia). Les grans directrius i propostes 
d’actuació que recull el PDI són les següents: 
 

• Acabat i racionalització de la xarxa ferroviària central (metro / FGC / 
RENFE): destaca la construcció de la línia 9 de metro i diversos 
perllongaments d’extrems de línies de ferrocarril. 

• Ampliació i millora de la xarxa ferroviària de rodalia 
• Establiment d’una xarxa de tramvia en corredors de demanda 

intermèdia 
• Creació de nous intercanviadors i millora dels punts de 

correspondència existents. 
• Modernització i millora de la xarxa existent 
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Imatge 25. Actuacions previstes al PDI a l’àrea de Barcelona 
 
El Pla de Serveis de transport públic col·lectiu 2002-2005 complementa 
l’oferta de serveis ferroviaris del PDI amb la planificació dels serveis de 
viatgers per carretera. Al Pla de Serveis es realitza la definició de les 
característiques bàsiques dels serveis (itinerari, nombre d’expedicions, 
cobertura horària) i la coordinació dels diversos modes de transport públic 
per tal de satisfer la demanda potencial de mobilitat metropolitana a través 
d’una cobertura territorial i temporal satisfactòria, amb un nivell adequat de 
qualitat i a un cost assumible per la col·lectivitat. 
 
Els programes d’actuació que proposa el Pla de Serveis són el següents: 
 

• Reorganització de serveis 
• Ampliació de serveis 
• Integració de modes i serveis 
• Millora de la qualitat 
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3.  Conclusions 
 
 
El fort augment de la mobilitat a la Regió metropolitana de Barcelona i els 
efectes (positius i negatius) que aquesta genera sobre la societat i el 
territori, fan que l’estudi i anàlisi profunds de les causes i factors que la 
condicionen sigui més que mai necessària. La insostenibilitat del model de 
mobilitat actualment vigent, on el vehicle privat exerceix un paper 
hegemònic en la major part dels fluxos que es generen, fa urgent un 
replantejament global del tipus de mobilitat que és desitjable assolir a mitjà 
i llarg terminis. 
 
Des d’un nivell d’anàlisi basat en els municipis, però que permet ser 
extrapolat amb facilitat a àmbits territorials superiors, l’elaboració de les 
Monografies municipals de mobilitat i transport constitueix una sòlida base 
d’informació per tal d’aproximar-se de manera integral a les variables 
demogràfiques, socials, econòmiques i d’altre tipus que intervenen en la 
caracterització de la mobilitat generada en l’àmbit d’estudi, per així poder 
determinar els seus principals patrons i fluxos, així com les causes que els 
generen. 
 
Sense pretendre ser un compendi exhaustiu de dades, s’ha intentat recollir 
amb criteri el major nombre possible d’indicadors disponibles que aportessin 
informació útil i fiable per conèixer la realitat i l’estructura socioeconòmica 
dels municipis.  
 
El dinamisme creixent de la nostra societat i els canvis actuals en els models 
tradicionals de localització residencial i sistema econòmic de producció, 
juntament amb la necessitat de canvi de l’actual model de mobilitat fan 
preveure que aquesta evolucioni i les seves característiques no es quedin 
encasellades en els paràmetres actuals. Més enllà, doncs, d’una simple 
actualització periòdica de les dades recopilades, les monografies demanen 
una seriosa i rigorosa revisió contínua que permeti detectar aquells punts 
dèbils que convé corregir o millorar a fi d’adaptar-se en un futur als 
probables canvis socioeconòmics dels municipis i dels paràmetres de la seva 
mobilitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 


