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SINOPSI: Una de les característiques que defineixen la societat actual és, sense cap mena de 
dubte, la mobilitat. Per tal d’evitar una saturació en la xarxa viaria de Catalunya cal apostar per 
un bon servei de transport públic col·lectiu, ja que és, a dia d’avui, la única solució factible a 
l’augment desmesurat de vehicles privats. Cal, però, que aquest servei serveixi de manera 
eficaç a tot el territori i no només a una part. Per això aquesta tesina analitza la disponibilitat de 
transport públic a tot el territori català, estudiant cadascuna de les comarques, per poder 
determinar quina d’elles presenten una bona disponibilitat i quines altres, en canvi, presenten 
dèficit de transport públic col·lectiu (TPC). 
 
Òbviament per a realitzar un estudi d’aquestes característiques ha estat del tot necessari 
obtenir informació detallada de totes i cadascuna de les línies (tant d’autobús com de modes 
ferroviaris) que operen al nostre territori. A partir d’aquesta informació, s’ha elaborat una base 
de dades que, posteriorment, ha estat explotada i que ha permès diagnosticar quines 
comarques presenten pitjors resultats i, per tant, a quines comarques cal actuar per tal 
d’equilibrar el territori. 
 
L’anàlisi s’ha dut a terme combinant, d’una banda, el nombre d’expedicions diàries en TPC i, 
d’altra banda, una sèrie de variables que donen informació vital de cada comarca. Pel que fa a 
les expedicions, se n’han distingit quatre tipus diferents: expedicions totals, expedicions 
internes (intracomarcals), expedicions intercomarcals en connexió amb alguna de les quatre 
capitals i expedicions intercomarcals sense connexió a cap de les capitals de província. Les 
variables que s’han utilitzat són: la població, la superfície urbana, la mobilitat obligada i la 
mobilitat obligada en transport públic col·lectiu. Combinant expedicions amb variables s’han 
obtingut 16 indicadors parcials que ofereixen informació detallada sobre quins aspectes o quins 
tipus d’expedicions són deficitaris o no en les diferents comarques. Aquests indicadors s’han 
normalitzat per obtenir tots ells valors entre el 0 i el 10  i poder ser, així, comparats entre ells. 
 
S’ha procedit, també, a ponderar els quatre indicadors corresponents a un tipus d’expedició en 
funció d’uns determinats pesos per a cadascuna de les variables, en funció de la seva 
importància. Finalment, s’ha obtingut un indicador ponderat global, que engloba a tots els 
indicadors i que ve a ser la nota final de cada comarca. Amb aquest indicador es pot detectar 
ràpidament si una comarca determinada presenta bons o mals resultats, tot i que per analitzar-
la més detalladament serà del tot necessari aprofundir en els indicadors parcials. 
 
La diagnosi del transport públic col·lectiu a Catalunya s’ha dut a terme en tres estadis diferents: 
per comarques, per províncies i per vegueries, la nova distribució territorial que l’actual Govern 
vol impulsar. Com a resultat d’aquests tres anàlisis la tesina inclou una proposta de millora en 
aquelles comarques que estan per sota de la mitjana de Catalunya, basada en la implantació 
de noves línies i en l’augment de la freqüència d’alguna de les actuals, amb l’objectiu clar 
d’equilibrar el territori pel que fa a la disponibilitat de transport públic col·lectiu. Amb el recàlcul 
posterior dels indicadors es comprova que, efectivament, la proposta de millora d’aquesta 
tesina aconsegueix uns millors resultats, ja que les comarques presenten resultats més 
uniformes i, finalment, es realitza un càlcul aproximat del que costaria implantar aquestes 
millores en termes monetaris. 
 
  


