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Resum   

Aquest text es proposa analitzar les diverses dimensions que marquen la conformació 

dels entramats urbans en el territori, amb un impacte en l’estructura social i el benestar 

comunitari. L’estructura urbana està marcada per una realitat molt complexa en la que 

hi intervenen factors socioeconòmics, infraestructurals i culturals. Entendre aquests 

factors i les interrelacions entre ells és essencial per construir ambients urbans encarats 

a reduir les desigualtats socials facilitant al ciutadà gaudir dels espais i serveis públics 

equitativament.  

Per comprendre aquestes interrelacions, s’ha utilitzat un mètode d’anàlisi economètric 

amb el qual, s’han buscat les correlacions més significatives entre la variable de renda 

per càpita i els diversos factors urbans amb capacitat d’explicar com es distribueixen els 

valors de renda al llarg del territori.  

En l’estudi, s’ha demostrat que els factors infraestructurals referents a la mobilitat tenen 

un valor explicatiu significatiu a l’hora d’analitzar la renda, però sovint, actuen de manera 

inversa segons l’àmbit i l’escala territorial en la que són observats. Per tant, malgrat la 

descentralització gradual dels llocs de treball i una vida cada vegada més digitalitzada, 

l’accés a la mobilitat és encara un element molt important en la localització residencial. 

En els nuclis rurals s’observa com es tendeix a la concentració, mentre que en els àmbits 

urbans es tendeix a la dispersió, potser també perquè s’evoluciona des d’un origen 

contraposat.  

 

Paraules clau: Exclusió social; accés a la mobilitat; segregació espacial; distribució 

espacial socioeconòmica; rural sprawl; urban sprawl; mobility poverty.  

Nombre de paraules: 23.006 
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Introducció 

Les formes d’organització social i urbana han evolucionat canviant el medi en el què 

transcorren les relacions humanes. Castells (1996) identifica el rol de les noves 

tecnologies de la informació i comunicació amb la introducció del concepte de “societat 

de la informació”.  El trasllat de la vida a les xarxes, al núvol i en definitiva lluny de 

l’escala humana i del medi urbà ha alienat el ciutadà de l’espai físic, ha allunyat a la 

societat de la idea de comunitat heterogènia i la segrega en grups homogenis. 

Generalment la divisió social estructural i espacial es produeix principalment segons el 

nivell socioeconòmic. Les economies capitalistes es troben marcades per alts nivells de 

desigualtat amb una concentració de riquesa en mans de pocs privilegiats en detriment 

d’un repartiment més equitatiu dels recursos. Aquesta divisió social produeix una 

estratificació que es trasllada al desenvolupament dels espais urbans que habitem.  

El desenvolupament urbanístic dels assentaments humans al llarg del litoral català es 

va produir durant la segona meitat del segle XX. Com tants altres indrets de la costa 

mediterrània, el turisme de sol i platja va propiciar un gran creixement econòmic que es 

va traduir en l’augment de l’extensió dels nuclis urbans. La façana costanera es va anar 

omplint paulatinament d’establiments enfocats a donar servei a l'onada turística, als que 

més endavant, es va afegir la construcció d’habitatges i urbanitzacions de segona 

residència generant una extensa massa urbanitzada i dispersa en el territori. La gran 

majoria d’aquestes urbanitzacions es van destinar a habitatges per a clients amb un alt 

poder adquisitiu. Leontidou (1993) destaca que les urbanitzacions Mediterrànies es 

caracteritzen per la combinació de diversos elements (tradicionals, moderns i 

postmoderns) fet que dificulta l’observació de patrons de creixement. De fet, el 

creixement dels assentaments sembla reproduir-se de diferents maneres segons l’àrea 

en la que es desenvolupen (Leontidou, 1993; Gospodini, 2009; Cuadrado, 2016) . Degut 

a que cada àrea presenta unes característiques pròpies que van més enllà de la simple 

situació geogràfica o la orografia, entre aquestes adquireixen una gran importància els 

valors culturals, productius, socials i comunitaris de cada indret.  

Els canvis en l’evolució dels assentaments al llarg de la segona meitat del segle XX han 

comportat un augment de la segregació social i territorial. En certes àrees urbanes 

s’experimenten processos de gentrificació quan els preus del sòl es revaloritzen i 

augmenten degut a millores dels centres històrics, d’antics teixits industrials, o la 

urbanització d’antigues zones agrícoles que són substituïdes per noves zones 

residencials, moltes vegades d’alt nivell socioeconòmic (Cuadrado, 2016). Tot i que 

aquests processos varien segons l’àmbit geogràfic en el que es desenvolupa el 

creixement urbanístic, en totes les escales semblen seguir un mateix model. Amb el 

progressiu buidament d’altres grups socials dels espais urbans, s’origina un espiral 
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deflacionista, que contribueix encara més a la concentració de la pobresa.(Cuadrado, 

2016).  

Les diferències socioeconòmiques entre diverses àrees d’una ciutat generen una 

dualitat urbana descompensada que en molts casos es veu alimentada per les polítiques 

territorials. Certs estudis han observat com la distribució de la renda al territori és 

desigual però no s’ha determinat un motiu comú. LeRoy & Sonstelie (1981), Glaeser 

(2008), Barton and Gibbons (2013), García-Palomares (2013) o Burguillo (2016), 

atribueixen les distribucions de la renda a l’accés a diferents mitjans de transport. 

D’altres autors es centren en l’estudi de la creació i formació dels desenvolupaments 

urbanístics d’urban sprawl; en els seus impactes socials, econòmics i ambientals, i com 

aquests influeixen en la segregació social (Muñoz, 2003; Cuadrado, 2006; Catalán, 

2008).  

Aquest text es proposa analitzar les correlacions entre diversos factors que generen 

potencialment la distribució espacial de la renda al litoral català, per poder determinar 

quina és la magnitud amb la que les característiques dels desenvolupaments urbans 

afecten a la distribució espacial de la renda. En aquest estudi s’incorporaran les 

variables de les dues línies d’investigació principals sobre la temàtica. Per aconseguir-

ho el treball es composa dels 5 capítols següents:  

El primer capítol com a introducció, és on s’assenyala de manera específica les 

preguntes d’investigació i els principals objectius del treball; també, es justifica la 

rellevància de l’estudi, a partir de l’observació d’una relativa falta de coneixement en el 

camp d’estudi sobre les diferències entre la distribució de la renda als espais urbans  i 

als espais rurals, i els factors que hi intervenen.  

En el segon capítol es presenta el gruix del marc teòric necessari per entendre la 

perspectiva des de la qual el text s’aproxima a l’objecte d’estudi. En aquest capítol 

s’ordenen les múltiples dimensions que composen l’objecte d’estudi. Des d’una 

perspectiva més humanista i teòrica a una perspectiva més tècnica i funcional 

s’analitzen els aspectes que des de la mobilitat, l’estructura urbana o les formes socials 

influeixen en la distribució de la renda al territori.  

Aquest segon capítol es divideix en cinc apartats diferents. En el primer apartat, es 

presenta la idea de El dret a la ciutat; es recorre l’evolució de la idea de l’accés a la ciutat 

com un dret ciutadà, i la necessitat de preservar uns espais urbans oberts i accessibles 

pel ciutadà.  
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Al segon apartat es debat el concepte Centre-Perifèria com a un mètode d’organització 

constant en els models urbans, regionals i econòmics. Associada a la idea de la dualitat 

entre centre i perifèria es troba la idea de desenvolupament desigual.  

En tercer lloc, es recorren els diferents punts de vista sobre la idea de mobilitat i, 

sobretot, què és l'accés a la mobilitat. Es presenta com la localització espacial dels 

serveis, el disseny de xarxes de transport i la construcció de l’espai urbà, i com aquests 

influeixen en la manera com el ciutadà percep el concepte de mobilitat.  

En el quart apartat, s’estableix una evolució cronològica del concepte Urban Sprawl. El 

text assenyala les característiques bàsiques d’aquests assentaments. Des de com 

apareixen, fins quines són les seves principals externalitats negatives en les dinàmiques 

urbanes.  

I en cinquè lloc, es relacionen les idees presentades en els apartats anteriors al voltant 

de la Localització residencial i la influència del nivell socioeconòmic. En aquest últim 

apartat es desgranen els que es creuen els factors principals de la distribució espacial 

de la renda per part de la literatura científica.  

En el tercer capítol es presenta la metodologia de la investigació en tres apartats 

diferents. En el primer apartat es presenta l’emmarcament territorial de l’estudi. En el 

segon apartat es defineixen les variables que s’inclouen a l’estudi. En el tercer i últim 

apartat s’assenyalen les diverses tècniques i models utilitzats per realitzar l’anàlisi 

economètric.  

El quart capítol mostra els resultats de la investigació en tres apartats. El primer apartat 

es divideix en tres subapartats, cadascun referent al model i els dos submodels 

estadístics utilitzats on es descriu la distribució de la renda en l’àrea d’estudi. El segon 

apartat es divideix en quatre subapartats referents a les variables d’estudi 

(Demogràfiques, de distància, de cobertura del sòl i dicotòmiques) on es comenten les 

estadístiques descriptives de cada grup de variables. I en tercer lloc, a la Discussió de 

resultats es comenten els resultats obtinguts de l’estudi de forma general i llavors per 

cadascun dels dos submodels.  

Per acabar, el cinquè capítol es destina a les conclusions. Dins les conclusions 

s’exposen els aspectes globals que recorren tota la investigació i una aproximació a 

mode tancament temporal en el qual s’assenyalen els límits i desafiaments que l’objecte 

d’estudi presenta.  També en aquest capítol s’inclou un apartat de recomanacions en 

base al que s’ha observat en els resultats, i per últim, un apartat de consideracions finals 

en les que s’inclou una valoració final de tot el procés de l’estudi.  
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Plantejament del problema  

Encara en l’actualitat hi ha una gran desigualtat econòmica en els països que conformen 

l’anomenat Nord Global. La concentració de gran riquesa en les mans d’uns pocs 

ciutadans no es basa tant en els salaris apercebuts, sinó més aviat, en la riquesa que 

es concentra en les unitats familiars, concretament en els béns immobiliaris (Pfeffer & 

Waitkus, 2021). Les implicacions socials i polítiques d’una gran desigualtat poden 

esdevenir en un deteriorament de les democràcies i l’alçament de polítiques cada 

vegada més extremistes (Glaeser, 2005).  

Els espais urbans, degut a la seva gran concentració d’habitatges, són un dels principals 

focus on es produeixen aquestes desigualtats. Per altra banda, també són el principal 

vehicle de l’intercanvi social i, per tant, l’element amb més poder redistributiu. No 

obstant, l’increment de la pressió econòmica en els centres urbans i la relocalització de 

la vida social a les xarxes ha deteriorat les comunitats locals heterogènies debilitant les 

interaccions socials dins l’espai urbà. La ciutat del segle XX, que es conforma seguint la 

influència de l’escola de Chicago es caracteritzava per una conformació lliure de la 

ciutat, d’una forma isotròpica i amb la mínima intervenció de les autoritats públiques en 

la seva estructuració. Per tant, es conforma un model de ciutat regida pel capital, el que 

es va traduir amb unes grans desigualtats (Soja, 2000).  

Les dinàmiques del moviment del capital han promogut la gentrificació dels nuclis 

urbans, degut a un increment del seu atractiu mitjançant factors externs al propi 

habitatge. Generalment l’habitatge es situa en espais on el ciutadà pot gaudir de serveis 

i infraestructures que puguin satisfer el seu benestar personal. La mercantilització de 

l’habitatge ha dificultat l’accés a aquests espais i ha generat tensions en les estructures 

urbanes. En tots els casos que es produeixen aquestes dinàmiques gentrificadores, la 

desigualtat de renda i la depreciació de l’estoc d’habitatge disponible en són els factors 

principals. En el rerefons de la qüestió s’hi situa una concentració de la pobresa en 

espais marginals sense interès per les altres classes socioeconòmiques, no només per 

la sensació d’inseguretat percebuda per motius de discriminació classista, sinó també 

per la general manca de característiques infraestructurals d’aquests espais (Glaeser, 

2005).  

A escala quotidiana, l’estructura urbana és un element immòbil de la ciutat, però influeix 

de manera directa i indirecta en la manera que es viu l’espai urbà. La mobilitat lliure i 

accessible és una de les característiques d’un ambient urbà que es centra en l’escala 

urbana. D’altra banda, barreres en la mobilitat apareixen com un element diferenciador 

entre classes socioeconòmiques, segons la manera en la que et desplaces determina la 
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teva posició social. En primera instància, la mobilitat afecta en la planificació vital de 

l’individu, que repercuteix, en última instància, en la localització del seu habitatge.  

Gradualment, l’estructura urbana es veu modificada proporcionalment al creixement 

demogràfic de la població de manera causal. Des de mitjans del segle XX, a Europa, el 

creixement de l’extensió urbana s’ha anat dissociant progressivament de les dinàmiques 

demogràfiques, conformant una pèrdua significant de densitat de població a les ciutats. 

La conformació dels nous barris urbans de baixa densitat s’han anomenat “urban 

sprawl”. Aquests nous assentaments urbans han esdevingut una barrera 

socioeconòmica difícilment penetrable, degut en gran part a la gran dependència al 

vehicle privat, la baixa concentració de serveis i  l’alt cost de l’habitatge.   

En el cas del litoral català, l’impacte del turisme i el creixement econòmic de la dècada 

del 1970 va produir un gran desenvolupament urbanístic en els municipis litorals. El 

turisme massiu, en busca de sol i platja, va accelerar el desenvolupament, sobretot dels 

nuclis rurals. Aquestes característiques, van propiciar a la proliferació d’urbanitzacions 

disperses, generalment d’alt nivell socioeconòmic, uns pedaços urbanístics que 

dificulten la gestió coherent de recursos als municipis rurals, al desenvolupament de la 

xarxa de transport públic i al proveïment de serveis públics.  

La falta de proveïment de serveis a aquestes urbanitzacions genera que les famílies que 

hi habiten depenguin dels seus propis mitjans per poder-hi accedir, el què en la gran 

majoria de casos es tradueix amb una dependència del vehicle privat. Aquesta 

necessitat afegida genera una desigualtat directe en l’accés als serveis, a l’educació o 

al mercat de treball, unes desigualtats que es perpetuen a partir de l’estructura urbana i 

territorial. Per tant, cal entendre, a partir de l’observació del territori per què es generen 

aquestes dinàmiques, i poder conformar noves polítiques enfocades a una major 

redistribució dels recursos.  

La proposta d’aquesta investigació, és analitzar la distribució de la renda al litoral català 

per trobar relacions entre diferents aspectes urbans, socials o infraestructurals amb la 

localització de l’habitatge segons la renda. Observant les correlacions entre les diverses 

variables, es busca la identificació dels pilars de l’organització espacial de l’estructura 

urbana i, d’aquesta manera, promoure la cerca d’alternatives més equitatives.  

Objectius 
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La pregunta principal que s’intenta respondre en aquest text és: Com es relacionen la 

distribució espacial de la renda, les infraestructures de mobilitat i l’oferta de serveis al 

litoral català? 

L’objectiu principal de l’estudi és establir correlacions entre la distribució espacial de la 

renda i les variables sobre mobilitat, estructura urbana i demografia als municipis litorals 

catalans a partir de la seva exploració i tractament estadístic. Un coneixement més 

profund sobre com interactuen aquestes variables, pot aportar una major comprensió 

del territori per part dels “policymakers” per promoure millors polítiques enfocades a la 

distribució més equitativa de recursos a tot el territori i més adaptades a la realitat local.  

Com a objectius específics d’aquest projecte es van proposar:  

1. La cerca d’informació teòrica sobre la relació entre mobilitat i la distribució de la 
renda en espais urbans i rurals.  

2. El recull i tractament de dades sobre variables amb interès per l’estudi estadístic 
a nivell de secció censal.  

3. La formulació d’un anàlisi estadístic a partir d’un model economètric multivariable 
(OLS)  

4. La representació gràfica de les dades recollides a nivell de secció censal 
mitjançant cartografia de dades espacials i la projecció en gràfics explicatius.  

5. Formulació de correlacions estadístiques significatives entre variables escollides 
i la distribució espacial de la renda.  

6. Comprendre com es distribueix la renda al territori, la segregació espacial i la 
desigualtat en l’accés a la mobilitat.  

7. Produir recomanacions i directrius a partir d’una major comprensió de la realitat 
local dels nuclis rurals i urbans del litoral.  

Els resultats de la investigació han de reflectir les correlacions estadístiques entre totes 

les variables. S’espera obtenir uns resultats que demostrin una forta correlació entre les 

variables de distància i renda, observant de quina manera es relacionen i si es produeix 

exclusió social dins l’àrea d’estudi.  

Justificació del cas d’estudi  

L’interès de la investigació és relacionar les múltiples dimensions de l’estructura urbana 

per interpretar com s’estructura la dispersió espacial del nivell socioeconòmic al territori 

litoral català. Es posa èmfasi en localitzar quins són els elements que generen més 

desigualtat entre grups socioeconòmics.  
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El creixement de les desigualtats, degut a les fluctuacions de capital i les expectatives 

de canvi en augment per una massa social cada vegada més extensa en els països del 

nord global, fa encara més pertinent aquesta investigació.  

L’estructura urbana cada vegada més privatitzada, el trasllat de les activitats socials fora 

l’espai públic, un augment dels costos de transport privat o un mercat de treball cada 

vegada més especialitzat, amenacen en estratificar la societat a partir de l’exclusió social 

dels grups més pobres.  

La centralitat dels mitjans de transport en el benestar de la vida urbana, fa que aquesta 

esdevingui molt important a l’hora de combatre les desigualtats i la segregació espacial 

als nuclis urbans. Com es mouen els ciutadans pel territori defineix com s’estructura la 

societat i com es produeix la seva segregació espacial.  

En els nuclis litorals, degut a la seva turistificació, és l’espai on s’han observat  

l’acceleració de les dinàmiques de segregació espacial, són les zones més urbanitzades 

del territori, i per tant, són l’espai urbà i rural on les desigualtats es poden observar d’una 

forma més evident.  

Per tot això, és apropiat conèixer el context teòric dels elements que conformen la ciutat 

actual, i com s’interrelacionen a la pràctica amb els seus habitants segons l’estructura 

urbana. Així mateix, és molt apropiat identificar si les mateixes tendències es 

desenvolupen arreu del territori.  
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Marc Teòric 

Aquest bloc ofereix el marc conceptual i teòric de l’estudi. Es tracta d’una revisió de la 

literatura existent sobre les relacions entre nivell socioeconòmic de les unitats familiars 

i l’accés a la mobilitat en la façana litoral catalana. Degut a motius morfològics dels nuclis 

litorals també s’introdueix el concepte d’urbanitzacions de baixa densitat denominades 

com a “Urban sprawl”. Inclou antecedents en l’àmbit d’estudi,  estudis teòrics 

conceptuals, estudis estadístics quantitatius i estudis estadístics qualitatius que 

permeten entendre les bases teòriques i els conceptes clau que s’utilitzaran al llarg de 

l’estudi.  

La recerca dels diversos articles inclosos en el marc teòric s’ha realitzat a partir d’una 

cerca per paraules clau en diverses biblioteques d’articles científics en línia. Les 

paraules claus que s’han cercat són: “Urban sprawl”, “Mobility poverty”, “Right to the 

city”, “Center/Periphery”, “Public transport”, “Urban econometric analysis”, “Urban 

mobility”, “Urban socioeconomic distribution”, “Rural sprawl”. La cerca s’ha realitzat en 

els motors de cerca online següents: Scopus, Google Scholar, PubMed, Clarivate i 

JSTOR. A partir dels resultats de les cerques també s’ha revisat la bibliografia dels 

articles per contrastar resultats i extreure’n els autors rellevants.  

L’estructura del bloc segueix una argumentació deductiva on en primer terme es 

presenten les qüestions generals seguits d’una abstracció cap al tema concret en el que 

es centra aquest estudi. D’aquesta manera pretén generar una comprensió òptima dels 

conceptes clau en els que es fonamenta el bloc d’anàlisis.  

La ciutat com a un dret ciutadà 

Henri Lefebvre al 1968 en el seu llibre “El dret a la ciutat” exposa com la circulació del 

capital en els espais urbans sotmet els desitjos del ciutadà. Unes lògiques econòmiques 

i comercials que es vinculen a l’ideal de modernitat i neguen les necessitats dels 

habitants de la ciutat. Lefebvre relaciona l’expansió urbanística fruit del 

desenvolupament econòmic i industrial, amb la creació d’estructures urbanes que 

promouen la segregació social. Davant aquestes problemàtiques presenta la idea del 

dret a la ciutat com a un nou dret que garanteixi al ciutadà una vida urbana de qualitat, 

on disposi d’un ritme de vida adequat i un ús del temps que el permeti gaudir dels espais 

urbans (Lefebvre, 1968). 

L’evolució del concepte va ser definit per diversos autors que van construir sobre la idea 

de Lefebvre del dret de la ciutat (“The right to the city: social justice and the fight for 
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public space” (Mitchell, 2003); “La ciudad conquistada” (Borja, 2003); “Ciudades 

rebeldes” (Harvey, 2013)). Aquesta evolució conceptual no es va limitar a considerar la 

ciutat com el conjunt d’espais on els ciutadans exerceixen la seva vida, sinó que es va 

centrar en dotar als ciutadans de la capacitat de presa de decisions, sobre com definir i 

construir aquests espais urbans (Harvey, 2013). Paral·lelament es va incorporar el 

concepte als tractats de drets internacionals, en els quals es reconeixia que la ciutat 

havia de se un espai que permetés un accés equitatiu als drets fonamentals per tots els 

ciutadans. El model de desenvolupament territorial de les ciutats desenvolupades ha 

contribuït a generar segregació social, pobresa i exclusió, unes externalitats de les quals 

cal protegir-se mitjançant mecanismes administratius d’ordenació del sòl i de benestar 

social. 

La cultura política i urbanística actual han revaloritzat els conceptes del dret a la ciutat i 

l’espai públic democràtic, però les pràctiques institucionals ho qüestionen limitant la 

incidència de l’opinió ciutadana en la construcció de l’espai urbà. Les dinàmiques 

dominants en l’urbanisme actual de les ciutats del món desenvolupat tendeixen a 

debilitar i privatitzar els espais públics (Borja, 2011). Uns espais públics que es 

transformen degut a la nova urbanització sense ciutat i la seva desnaturalització de 

l’espai públic. Aquesta transformació és un exemple gràfic de les dinàmiques 

econòmiques, polítiques i culturals que s’expressen en el territori. La crisis actual de 

l’espai públic es relaciona amb les pautes urbanístiques, extensives, difuses, excloents 

i privatitzadores (Borja, 2011). La seva influència augmenta gradualment a mesura que 

ens allunyem dels centres urbans degut a la seva dinàmica extensiva. La dissolució de 

la ciutat en les perifèries es complementa amb l’especialització social i funcional dels 

centres urbans i de gran part de la ciutat compacta (Borja, 2011).  

La construcció de la ciutat partint dels ideals de l’accessibilitat universal que 

emmascaren les dinàmiques econòmiques i culturals modernes han modificat 

l’estructura de les ciutats. Quan més es dispersen les ciutats en el territori, més es 

dificulta l’accés als centres urbans i es genera una necessitat en augment de l’accés a 

la mobilitat en mitjans de transport col·lectiu dels ciutadans. És més, quan la localització 

de l’habitatge s’allunya cada cop més dels centres urbans, el ciutadà es torna més 

dependent del vehicle privat (Burguillo, 2016). Aquesta dependència, fa que l’adquisició 

d’un automòbil sigui necessària per exercir els drets a la ciutat, el que és un factor 

excloent per molta part de la població que no es pot permetre la seva adquisició i 

manteniment.  

Centre – perifèria 
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Les diferències entre zones centrals i zones perifèriques es tracten en la literatura 

acadèmica com a elements per l’anàlisi de la dualitat territorial global. En zones centrals 

s’hi troba una acumulació dels recursos industrials, el mercat de treball i les oportunitats 

econòmiques. Mentre que en la perifèria s’hi troba una falta de recursos persistent. 

Aquestes característiques situen en una posició hegemònica la situació central mentre 

que les zones perifèriques quedarien subordinades al seu domini. (Rodríguez, 1977; 

Lipton, 1977)).  

En els dos conceptes, centre i perifèria hi trobem implícita la idea de desenvolupament 

desigual (Rodríguez, 1977). Aquest desenvolupament afecta des de les dimensions 

tècniques, econòmiques i ideològiques, fins a la distribució urbana i social en el territori. 

No obstant, l’expansió continuada de les ciutats, ha creat una estructura heterogènia on 

s’absorbeixen diverses zones de la perifèria al continu urbà. Aquests espais de transició 

es destinen per la producció agrícola i industrial a partir de matèries primeres, mentre 

que els centres urbans es reserven per la comercialització i exportació d’aquesta 

producció. El desenvolupament desigual, és doncs, un element buscat en l’economia 

mundial inherent en les dinàmiques de mercat, generant també, una diferenciació entre 

la productivitat i els ingressos mitjans que es tendeix a reforçar recíprocament en les 

diferents zones del territori (Rodríguez, 1977).  

Amin (1988) argumenta com aquesta desitjable política econòmica a nivell mundial 

adquireix un caràcter de necessitat revolucionària, la desconnexió entre els dos nodes 

per la creació de dues centralitats interrelacionades però no interdependents. Les 

economies centrals són les que aconsegueixen retenir el progrés tècnic, mentre que les 

economies perifèriques no poden retenir els seus avenços i aquests es relocalitzen en 

les economies centrals. És més, a partir d’aquestes dinàmiques es conforma la 

dependència entre centre i perifèria (Vidal, 2002). En aquest context, els determinants 

endògens i exògens dels subdesenvolupament i la dependència tenen un compromís 

explícit amb les conseqüències politicosocials (Martínez, 2011).  

És central en els anàlisis urbans, entendre que el desenvolupament de l’activitat 

econòmica intervé en la generació de les dinàmiques de diferenciació territorial i exclusió 

social. Aquesta divisió socioeconòmica, s’expressa en el teixit urbà de cada zona i per 

tant, com a formes de segregació urbana o territorial. Tant a nivell econòmic com a nivell 

funcional, es busca interrelacionar centres i perifèries a través de la mobilitat social, 

econòmica i física. Aquesta interconnexió ha augmentat amb l’expansió de les noves 

tecnologies i la globalització del seu accés, fins i tot canviant el paper que juguen en el 

territori la vida política, econòmica i social (Castells, 2009).  
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L’accés a la mobilitat: Un factor d’ordenació territorial 

La mobilitat és comunament definida com una acció que realitza un individu de manera 

voluntària i planificada entre un punt d’origen i un punt de destí (García-Palomares, 

2010). En la literatura acadèmica s’interrelacionen els elements urbans amb la mobilitat. 

És a partir d’aquesta interrelació que la dimensió espacial de les infraestructures de 

transport i la dimensió mobilitat tenen una influència preponderant en la conformació de 

la ciutat (LeRoy & Sonstelie, 1981; Glaeser, 2008; García-Palomares, 2010).  

L’estructura urbana és un element immòbil de la ciutat, però influeix de manera directa i 

indirecta en la manera que es viu i es consumeix l’espai urbà. La generació de l’espai 

urbà és un element que genera barreres i diferències entre els actors del territori. Les 

tipologies d’urbanització extensiva generen espais buits, espais monofuncionals i 

excloents a les persones que no en formen part. És a partir de la generació d’un ambient 

urbà que es centri en l’escala humana on el ciutadà podrà disposar d’una mobilitat lliure 

i accessible.  

Per altra banda, la mobilitat també apareix com a un element diferenciador entre 

diferents classes socioeconòmiques, segons la manera en què et desplaces per la ciutat 

determina la teva posició social. L’enfocament de la visió de la mobilitat com una acció 

negativa que consumeix recursos i temps es troba socialment estesa. Segons distància, 

infraestructures disponibles i els mitjans de transport públics o privats es genera un 

accés desigual al territori. Aquest accés diferencial a l’hora d’exercir la mobilitat incideix 

en primera instància en la manera de viure i la planificació vital dels éssers humans, i 

repercuteix en última instància a la localització de l’habitatge en la ciutat.  

En un inici, des de la perspectiva política es tractava la temàtica de la mobilitat sense 

cap mena de distinció amb el transport, dit d’una altre manera transport i mobilitat eren 

indissociables en l’observació dels fluxos de mobilitat urbana. No obstant, en l’actualitat, 

el concepte de mobilitat és un concepte més ampli que el del transport, la perspectiva 

s’ha centrat en les persones i les seves necessitats de transport. Degut a aquest canvi 

d’enfocament, el concepte de mobilitat ha cobrat força en el discurs polític i s’ha convertit 

en un aspecte central en l’acció pública, present, sobretot, en els programes de 

desenvolupament de la Unió Europea que ha convertit la mobilitat verda i sostenible com 

una de les línies principals dels seus programes relacionats amb l’Agenda 2030 i els 

programes de finançament europeus.  

En els camps d’investigació humanístics la perspectiva de la mobilitat va més enllà d’una 

simple acció mecànica buida. Els nous paradigmes de la mobilitat la defineixen i 

classifiquen com una acció plena, on l’individu fa mentre es mou, promou la 
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interconnexió i l’intercanvi social (Sheller & Urry, 2006). No obstant, al mateix temps que 

l’acció s’ha vist transformada, aquest no és el cas de la visió general que en té de la 

població urbana, aquesta la veu com una barrera inevitable. Els intents per alleugerir la 

seva influència en el desenvolupament d’una vida plena porten al ciutadà a buscar un 

localització de l’habitatge més central en la ciutat, a prop de nodes de la xarxa de 

transport públic, o en defecte, a prop de la xarxa d’infraestructura de carreteres. En 

aquesta diferència infraestructural que dona accés a la mobilitat es genera la segregació 

i exclusió social.  

Els principals enfocaments que es deriven de la mobilitat per part de l’administració 

pública són el d’accessibilitat i el de proximitat. L’accessibilitat es troba directament 

interrelacionat amb l’extensió de la xarxa d’infraestructures de transport. Per altre banda, 

la proximitat, s’entén des de l’escala de la mobilitat quotidiana “commuting”. 

Independentment de l’enfocament que s’adopti per abordar la mobilitat, el què és més 

rellevant del concepte és que tothom necessita moure’s per poder desenvolupar la seva 

vida a la ciutat (Sheller & Urry, 2006).  

La circulació i el trànsit de persones per la ciutat amb les finalitats personals de realitzar 

les activitats vitals, juntament amb l’intens procés d’urbanització de les societats en les 

últimes dècades, deixa en evidència la necessitat de posar atenció en les ciutats perquè 

els seus espais ofereixin una bona qualitat de vida, el què inclou en si mateix unes 

condicions adequades per la mobilitat de persones i  mercaderies. Unes necessitats que 

s’intensifiquen en les grans metròpolis amb extenses zones perifèriques, que ja en 

l’actualitat registren greus problemes socials, econòmics i ambientals relacionats amb 

els desplaçaments dels seus habitants (Alcántara, 2010).  

Per una comprensió del treball analític de l'estudi és important ressaltar els dos 

enfocaments de la mobilitat que incorpora l’accessibilitat. El primer, l’índex 

d’assequibilitat: definit com la capacitat d’absorbir econòmicament els desplaçaments 

necessaris sense privar-se d’altres activitats essencials. Aquest índex es defineix a partir 

del càlcul del percentatge de la renda mensual per habitant del quintil més pobre per 

adquirir 60 viatges cadascun de 10km (Carruthers et al., 2005; Ferro & Lentini, 2012). 

Per altre banda, el concepte Travel-Time budget (TTB) es defineix a partir del temps que 

està disposat a invertir una persona en els seus desplaçaments quotidians (Ahmed & 

Stopher, 2014).  

El desenvolupament extensiu de les últimes dècades en les ciutats mediterrànies no ha 

evolucionat des del clàssic model urbà monocèntric cap a un model urbà policèntric que 

conservi la diversitat, compacitat i complexitat de l’espai urbà tradicional que es percep 

en els nuclis històrics, sinó que s’ha materialitzat a partir d’urbanitzacions de baixa 

densitat seguint els ideals nord americans (Muñoz, 2003). Aquesta producció dispersa 
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ha desbordat les fronteres metropolitanes establint-se a escala regional i afectant 

directament als fluxos de  mobilitat entre els nuclis centrals urbans i els nous espais 

perifèrics. Aquest model d’assentament presenta dos problemes principals per 

l’estructura urbana: És insostenible al ser un ambient de consum intensiu del sòl i d’ús 

sobredimensionat de l’automòbil (Muñoz, 2003; Burguillo et al, 2016) Una de les regions 

on ha proliferat de forma més gran aquests desenvolupaments urbans dispersos ha 

estat la franja litoral catalana (Muñoz, 2003; EEA, 2006).   

El desenvolupament i expansió urbanística al litoral català no ha seguit una matriu 

clàssica de creixement extensiu just a l’extrem dels límits urbans establerts, més aviat 

s’ha seguit un creixement al voltant de les xarxes de carreteres i autopistes en funció 

del grau d’accessibilitat, en primer terme a les ciutats principals, i simultàniament a les 

zones sense urbanitzar o menys urbanitzades, seguint els principis teòrics de les ciutats 

lineals. Els conjunts de cases aïllades i promocions de cases adossades s’han situat en 

espais intermedis, tot i que en ocasions de forma molt fragmentada, sobretot en els 

espais amb vistes al camp, la muntanya o al mar (Muñoz,2003). 

El planejament dels usos del sòl reforça o debilita els vincles socials segons factors de 

densitat, centralitat, mixticitat i extensió dels nuclis urbans. No obstant, als espais 

perifèrics metropolitans de les ciutats europees s’ha erosionat l’accés a la mobilitat degut 

al desenvolupament que s’ha accentuat en les darreres dècades, formant espais urbans 

dispersos de baixa densitat amb poca mixticitat d’usos i sense espais de centralitat 

(Indovina, 1991; Soja, 2000; Muñoz, 2003; EEA, 2006).  En aquests ambients és on els 

impactes associats a l’accessibilitat a la xarxa d’infraestructures i la proximitat a serveis 

s’expressen d’una forma més clara (Sterzer, 2017) degut al seu efecte barrera. 

Urban sprawl: Marc conceptual  

El debat sobre l’urban sprawl es va iniciar al 1937, quan Earle Drape va utilitzar el 

concepte per primera vegada (Nechyba et Walsh, 2004). Un debat del qual es poden 

resumir les idees principals partint de les paraules de F.J.Osborn (1946[1965]) (Nechyba 

et Walsh, 2004): 

“Les noves formes de transport [...] s’han utilitzat [...] per facilitar 

l’sprawl dels suburbis, un tipus de creixement urbà molt ineficient 

econòmicament i desavantatjós socialment. Juntament amb l’increment real 

de les rendes familiars, el transport ràpid ha permès que els habitants es 

traslladin fora dels centres urbans on troben els entorns desitjats. Però tant 

ells com els nombrosos immigrants de les àrees rurals s’han establert en 
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aquests entorns a canvi de llargs trajectes diaris. La vida en aquestes 

comunitats locals s’ha debilitat o destruït, i l’accés al camp s’ha dificultat 

encara més al gran nombre d’habitants encara residents al centre urbà” 

El fenomen urban sprawl, es defineix en la literatura acadèmica com a l’expansió física 

de les ciutats acompanyada per una pèrdua significant de densitat de població (Rubiera-

Morollón & Garrido-Yserte, 2020; Nechyba et Walsh, 2004; EEA, 2006; Ewing, 2008). 

La definició sol referir-se a patrons d’utilització del sòl no desitjats. (Ewing, 2008). És per 

això que es tracta d’un fenomen complex que pot presentar diversos patrons, entre els 

quals destaquen el desenvolupament fragmentat (“scattered”), el desenvolupament de 

salt (“leapfrog”), el desenvolupament de franja (“strip”) i el desenvolupament continu de 

baixa densitat (“low-density”) (Ewing, 2008). Aquests arquetips, en alguns casos, són 

difícils d’identificar, el que fa que puguin passar desapercebuts. Tot i això, presenten 

diverses problemàtiques que s’han de mitigar relacionades amb les 3 dimensions 

definides per Ewing (2008) ús del sòl, temps i densitat.  

Les formes aleatòries urbanes característiques de l’urban sprawl s’han associat 

històricament amb l’expansió dels límits de les àrees urbanes sense planificació 

urbanística degut al creixement de la població. (Sinclair, 1967; Brueckner et Fansler, 

1983; Lowry, 1988; Muñoz, 2003; Ewing, 2008). D’aquestes àrees urbanes deriven molts 

dels problemes de les ciutats actuals.  

La creació d’urbanitzacions basades en el model de cases unifamiliars característic de 

l’urban sprawl anglosaxó s’ha estès a Europa de manera desigual des de la dècada de 

1950. Des de mitjans segles XX l’àrea urbana de les ciutats europees ha crescut un 

78%, mentre que la seva població tan sols ha augmentat un 33% (EEA, 2006). Aquesta 

desincronització es defineix en termes d’urban sprawl.  

Els impactes associats a l’urban sprawl van més enllà del consum del sòl, són 

especialment importants en la dimensió socioeconòmica. Les dinàmiques de dispersió 

urbana produeixen una marginalització del sòl intermedi, una segregació social en els 

sòls residencials i repercuteixen negativament en l’accés a la mobilitat (SACRA, 1995; 

EEA, 2006). Les dinàmiques d’expansió urbana basades en l’urban sprawl són, com a 

mínim, una forma de desenvolupament urbà més costosa a tots els nivells que les 

alternatives basades en una planificació coherent dels usos del sòl (EEA, 2006). 

Es troba un consens clar en la literatura referent a l’urban sprawl que assenyala que 

aquesta tipologia de desenvolupament comporta una gran dependència del vehicle 

privat (Muñoz, 2003; EEA, 2006; Burguillo et al, 2016; García-Palomares, ,2010; García-

Coll & López-Villanueva, 2018) principalment degut a la falta de concentració de serveis 

en aquestes zones urbanes i rurals. Burguillo et al (2016) exposa les diferències en l’ús 
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del vehicle privat segons nivell socioeconòmic en les que observa que el quartil 

socioeconòmic més baix és el que té una elasticitat menor en absorbir els preus dels 

carburants mentre que les classes més altes tenen una elasticitat major. Aquesta relació 

es tradueix en què en temps de crisis les classes socioeconòmiques desafavorides no 

poden absorbir en la seva renda el cost del vehicle privat i necessiten una alternativa 

viable. En el cas dels centre urbans poden trobar aquesta alternativa fàcilment en el 

transport públic, mentre que en zones d’urban sprawl aquesta alternativa generalment 

és inexistent (Burguillo et al, 2016).  

L’estudi es centra en la zona del litoral català, amb un desenvolupament urbanístic molt 

important durant tota la segona meitat del segle XX, característic dels assentaments de 

la conca mediterrània. Les fortes pressions del turisme de masses de sol i platja, va ser 

la palanca que va iniciar aquest gran creixement urbanístic. Durant l’etapa de creixement 

urbanístic, l’entrada del nou paradigma econòmic capitalista basat en el “laisser faire” va 

propiciar la proliferació d’urbanitzacions disperses. En les zones urbanes de les grans 

ciutats litorals, aquestes noves urbanitzacions generalment es van situar al voltant de la 

corona metropolitana com a espais residencials d’alt nivell socioeconòmic. En molts dels 

assentaments rurals del litoral l’urban sprawl es manifesta en forma d’urbanitzacions de 

cases unifamiliars principalment de segona residència (Cuadrado, 2006). Aquesta  gran 

concentració de desenvolupaments dispersos sense planejament, fa que des d’un punt 

de vista tècnic l’“urban sprawl” sigui qualificat com un desenvolupament no desitjat. 

Aquests pedaços urbanístics dificulten la gestió coherent dels municipis, el proveïment 

de serveis bàsics i el desenvolupament de la xarxa de transport públic.  

Localització residencial: Influència del nivell 

socioeconòmic 

L’augment de l’extensió urbana, que s’ha accelerat en les últimes dècades a partir d’un 

urbanisme desordenat i expansiu ha generat l’aparició de reptes polítics i socials 

relacionats amb l’ordenació del sòl. S’ha marcat una agenda urbana (AUE, 2019) que 

aborda les desigualtats, la pobresa i l’ exclusió urbana derivats del creixement urbà 

recent a partir dels objectius estratègics de les ciutats. Relacionat amb l’Objectiu de 

Desenvolupament Sostenible número 11, Ciutats sostenibles i connectades.  

El concepte de pobresa ha estat lligat tradicionalment a un enfocament econòmic, en el 

qual es considera que una persona en situació de pobresa no es troba en condicions de 

satisfer les seves necessitats vitals i poder portar una vida plena. Es vincula la pobresa 

com la impossibilitat d’obtenir uns ingressos i capacitat de consum per portar una vida 



 

 

Relació entre mobilitat, cobertura de serveis i distribució espacial de la renda al litoral català 24/07/2022  pàg 22 

 

 

 

digna (Gómez, 2019). No obstant el concepte de pobresa també es relaciona amb la 

impossibilitat de poder accedir als béns i serveis indispensables, no es troba tant 

relacionat amb la quantitat d’ingressos, sinó que es relaciona amb la capacitat o 

incapacitat de portar una vida plena. Dit d’una altre manera la pobresa és un concepte 

multidimensional que es basa en la falta de capacitats bàsiques per poder escollir el 

tipus de vida que es vol viure i de disposar de la llibertat per poder prendre les decisions 

corresponents (Sen, 2004).  

La pobresa entesa com a exclusió social, és una situació en la que les persones troben 

dificultat per exercir els seus drets. Sota aquest enfocament la pobresa és un espiral o 

un cercle viciós, ja que les barreres i les dificultats per expressar els drets ciutadans, 

són els que en perpetuen la situació de pobresa (Corredor, 1999). Aquestes 

convencions teòriques sobre el concepte de pobresa es relacionen amb les desigualtats 

socials associades a la mobilitat i el seu accés. És per tant en aquestes 

desigualtats ,relacionades a la mobilitat, les que són més evidents en la pobresa, degut 

a les dificultats que representen en l’accés a l’habitatge, al mercat de treball o el nivell 

d’estudis. Un estudi d’aquestes variables són les que poden reflectir de manera més 

fidedigna les desigualtats d’un grup de la població. (Sen, 2004).  

La localització residencial segons la classe socioeconòmica és una història que es pot 

explicar segons els cicles d’innovació dels mètodes de transport. LeRoy i Sonstelie 

(1981) seguint el model d’anàlisis Alonso-Muth-Mills (AMM) analitzen la localització de 

les classes socials en la ciutat actual. Mitjançant el rol de l’automòbil com a mitjà de 

transport viable per realitzar els viatges quotidians, relacionen el seu ús amb la 

disposició territorial de l’habitatge urbà segons el nivell de renda. Observen que en els 

inicis de l’aparició de l’automòbil com a mètode de transport viable pels trajectes 

quotidians, aquest va permetre l’accés als suburbis a les classes econòmiques altes, un 

sòl econòmic que fins aleshores habitaven les classes pobres degut al seu baix cost i la 

seva distància al districte central (LeRoy et Sonstelier, 1981). Aquesta relació cíclica 

entre centres i perifèries és el que es deriva des d’un intercanvi desigual en una 

economia capitalista (Prebisch, 1949).  

En aquest context on s’escurcen les distàncies urbanes, les classes altes es traslladen 

als suburbis en busca dels sòls més econòmics mentre les classes pobres són 

arrossegades als centre urbans. No obstant, amb la democratització de l’accés al vehicle 

privat les classes pobres tenen accés al mercat d'habitatge en els suburbis, i per tant, 

l’avantatge comparatiu de les classes benestants es veu erosionat. Aleshores 

s’argumenta que les classes benestants en igualtat de condicions amb la resta de la 

població, prioritzen els centres urbans degut a la major facilitat per la mobilitat (LeRoy & 

Sonstelie, 1981). 
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Glaeser (2008) posa en valor les conclusions observades per LeRoy & Sonstelier (1981) 

segons classe socioeconòmica i la localització de l’habitatge marcades pels patrons de 

mobilitat.  No obstant, argumenta i construeix a partir del que exposen LeRoy & 

Sonstelier (1981) que la localització central de les classes pobres a les ciutats no pot ser 

només resultat de la mobilització de les classes socials altes als suburbis en la cerca de 

sòls més econòmics. També relaciona aquesta relocalització urbana a partir de les 

prioritats de les classes més desafavorides. A més a més de la proximitat amb els 

centres urbans i el mercat de treball, el canvi de residència d’aquests ciutadans també 

es deu al millor proveïment de la xarxa de transport públic en aquestes ubicacions 

centrals (Glaeser,2008). Possiblement és de dues o tres vegades més important 

l’impacte de l’accés al transport públic que les diferències entre els valors dels sòls 

urbans a l’hora d’atraure població al centre urbà o en certes ubicacions suburbanes 

(Glaeser, 2008). El paradigma situa els nodes de la xarxa de transports com a punts de 

centralitat del territori que poden ser fer més habitables els sòls circumdants. 

Com s’observa en resultats dels estudis de Glaeser (2008) i LeRoy & Sonstelie (1981) 

es relacionen les classes socioeconòmiques i la localització de l’habitatge, aquestes 

influeixen en la conformació de les ciutats. Aquesta relació està considerablement 

reportada en el cas de les ciutats del món anglosaxó però hi ha menor evidència per la 

major part de ciutats europees. Estudiar aquests patrons en ciutats europees és 

rellevant, ja que la literatura indica que hi ha diferències clau entre les ciutats dels Estats 

units i les ciutats europees (EEA, 2006). Així, Tot i que poden tenir similituds en relació 

a la distribució social segons situació socioeconòmica, la disposició territorial 

monocèntrica de les ciutats europees pot reflectir canvis en aquestes dinàmiques 

(EEA,2006). La complexitat i la compacitat urbanes ofereixen una bona interconnexió 

entre xarxes de transport en els centres i en molts nuclis de les zones metropolitanes. 

Però aquestes xarxes de transport veuen reduïda la seva quantitat i qualitat 

progressivament fora de les zones metropolitanes. 

Lucas (2004; 2012) va iniciar el debat sobre l’anomenat commuting poverty en les 

ciències socials. Stark (2017) defineix el concepte com una variació parcial de la pobresa 

de combustibles (en aglès,”fuel poverty”). Les unitats familiars que es traslladen als 

límits de les àrees urbanes o a les zones rurals adjacents s’enfronten a costos 

addicionals, incloent costos associats al temps, afegits a les seves despeses del dia a 

dia. El commuting poverty ha de ser considerat un problema urbà, si és un bé d’intercanvi 

entre els habitatges més cars amb baix “commuting” o al revés, habitatges barats amb 

un “commuting” associat molt elevat (Haffner & Hulse, 2019). Una interpretació més 

àmplia seria, si les limitacions en la mobilitat són causades per una mala disposició 

infraestructural, llarges distàncies, temps llargs de “commuting” i alts costos econòmics 
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(Woodcock et al, 2007). En aquest sentit les variables d’estudi en aquest treball cobren 

una interrelació total en la conformació de l’espai urbà.  

Si la literatura ja és limitada en el cas de ciutats europees, encara és més escassa pel 

que fa al litoral català. Aquest fet dóna suport a la importància d’estudis situats en aquest 

context territorial per conèixer l'impacte de l’urban sprawl en l'accés a la mobilitat de les 

classes socioeconòmicament més vulnerables i trobar solucions. Els efectes de la 

dispersió urbana i la relocalització de l'habitatge en els suburbis urbans en cada cas 

s’han demostrat molt particulars segons els factors locals i regionals de cada ciutat 

(Barton et Gibbons, 2015; García-Coll i López-Villanueva, 2018).  

D’altra banda, els estudis existents es centren únicament en ciutats i no municipis. Donat 

que la mobilitat traspassa les fronteres municipals, com és evident en els municipis del 

territori català (Mendiazàbal, 1995), centrar-se en una franja més extensa que la ciutat, 

com són els municipis, ens permet explorar aquesta mobilitat intermunicipal.   

Aquest estudi permetrà estudiar la relació entre el factor socioeconòmic i l’accés a la 

mobilitat en municipis de diferents dimensions situats al litoral català, seguint un disseny 

quantitatiu a partir d'un model economètric que tingui també en compte les particularitats 

locals i regionals.   
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Marc metodològic 

En el desenvolupament del marc metodològic s’aniran traslladant els conceptes teòrics, 

presentats al bloc anterior, en el context de l’emmarcament territorial de l’estudi per la 

seva observació i mesurament. Es presenta el procés de selecció de dades, la seva 

estructuració i el seu tractament i representació de manera individualitzada.  

L’objectiu principal de l’estudi es centra a explicar les desigualtats espacials en el 

territori. En aquest apartat es definiran les variables i els indicadors que permetran els 

mesuraments i anàlisis pertinents per la definició dels resultats. 

A partir dels estudis de referència que apareixen en la revisió documental del marc teòric 

es seleccionen les variables i els mètodes d’anàlisis que es consideren més adequats 

per l’observació i mesurament d’aquestes. La definició de les variables depèn 

estretament del mètode d’anàlisi estadístic que s’aplica, en el cas de l’estudi el mètode 

aplicat requereix una definició clara de les variables utilitzades.  

En estudis on s’analitza la distribució urbana per nivell de renda com els de Glaeser 

(2008) i LeRoy (1981) es defineix 1 variable dependent el nivell de renda i diversos grups 

de variables independents que afecten a la variable dependent. En els dos estudis la 

variable dependent es defineix com la renda familiar, mentre que les variables 

independents es divideixen en diversos grups temàtics:  Econòmiques, el valor de 

l’immoble, el valor del sòl o les despeses de transport; de Distància,  la distància amb el 

centre urbà; demogràfiques, edat, color de pell, sexe, estat laboral.  

Altres estudis de referència com el de Muñoz (2004) l’estudi gira entorn de l’estructura 

urbana territorial, en aquest cas focalitzat en les tipologies d’habitatges. . Muñoz crea 

diverses categories per la classificació territorial dels habitatges segons les seves 

característiques.  

En aquest estudi recollim mètodes d’estudi presents en els treballs estadístics de LeRoy 

i Glaesser basats en el teixit social i mètodes d’estudi presents en el treball de Muñoz 

basat en les característiques del teixit urbà.   

En un estudi exploratori es necessita una variable dependent i varies variables 

independents que s’utilitzen com a indicadors analitzats a partir de la seva correlació 

amb la variable dependent i els efectes que s’observen en l’àmbit d’estudi. És per això 

que en l’operativa per l’obtenció de resultats es necessiten 4 fases pel desenvolupament 

de l’estudi:  

1. Selecció i definició de la variable dependent (y)  
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2. Selecció i definició de variables independents explicatives (x)  

3. Elaboració dels resultats estadístics i les representacions gràfiques  

4. Anàlisi dels resultats  

Per augmentar la profunditat de l’estudi estadístic s’aplicarà un anàlisis multivariable. 

Aquest anàlisis requereix la creació de diversos grups de variables interrelacionades 

amb els objectes d’estudi. A més a més, també s’adequa l’emmarcament territorial amb 

unes característiques delimitades per una major representativitat del territori estudiat 

amb la capacitat de traslladar els resultats obtinguts a territoris amb unes 

característiques similars. 

Emmarcament territorial 

La delimitació territorial de l’estudi és la façana litoral del nord est de la península ibèrica. 

La comunitat autònoma de Catalunya. La selecció dels límits físics de l’estudi ha estat 

marcada per el gran pes demogràfic present en les localitats de costa que supera el 40% 

del total de població. L’estudi es centra en l’observació de l’estructura territorial dels 

municipis litorals catalans amb unes característiques equivalents, la proximitat a la 

costa, però que al mateix temps han evolucionat de manera desigual tant a nivell 

d’estructura urbana com nivell d’infraestructures relacionades amb la seva estructura 

social. En total formen part de l’estudi 157 municipis catalans, 70 municipis litorals i 87 

municipis prelitorals limítrofs als anteriors.  

L’estudi es centra en la unitat territorial observable més petita possible en què es faciliten 

les dades tractades en l’estudi, les seccions censals. En total consten 2865 seccions 

censals corresponents als municipis d’estudi.   

Per l’obtenció de les dades dels límits territorials de l’estudi s’ha descarregat un 

fitxer .shp de l’IGN amb dades espacials de cadascuna de les seccions censals amb 

dades de l’INE a data d’1 de gener de 2022 de població i habitatges. A partir de 

l’arxiu .dfb associat a l’arxiu .shp s’han seleccionat les seccions incloses en l’àmbit 

d’estudi i s’han exportat en un arxiu propi.  

Degut a les grans diferències en les característiques d’algunes de les variables entre les 

seccions censals que es troben a la zona de l’àrea metropolitana de Barcelona i a la 

resta del territori d’estudi corresponent als municipis litorals de la província de Girona i 

Tarragona, s’ha decidit fer 1 anàlisis general que comprèn tots els 157 municipis i 2 

anàlisis on es divideixen els municipis segons pertanyen o no a l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona.  
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En la zona de l’àrea metropolitana de Barcelona s’hi inclouen 23 municipis i 1990 

seccions censals, mentre la resta del territori d’estudi comprèn 134 municipis i 875 

seccions censals. Aquesta delimitació permet l’adopció de d’una visió analítica a diferent 

escala per una comprensió del territori més precisa.  

Mapa 1. Àrea d'estudi. (Elaboració pròpia) 

 

Definició de variables 

A partir de les formulacions metodològiques dels treballs de referència i de les 

problemàtiques observades en l’emmarcament teòric es formulen les variables d’estudi 

que es creuen més adients per l’obtenció dels resultats esperats.  

L’estructuració de les dades es realitza mitjançant la formulació d’una base de dades 

que inclogui totes les variables associades espacialment al territori mitjançant les 

seccions censals corresponents.  



 

 

Relació entre mobilitat, cobertura de serveis i distribució espacial de la renda al litoral català 24/07/2022  pàg 28 

 

 

 

En total es consta de 18 variables independents d’estudi agrupades en 4 blocs diferents 

segons la seva tipologia d’anàlisi: Les variables associades a la distància, variables 

demogràfiques, variables associades als usos del sòl i variables dicotòmiques.  

L’obtenció de les dades de les variables s’ha realitzat mitjançant la cerca en els 

organismes oficials estatals, dels quals es suposa l’objectivitat i rigor estadístic en el 

tractament de les dades. També s’ha tingut cura de que la data de les dades obtingudes 

fos la més recent possible. 

Variable dependent 

La variable dependent d’estudi és el nivell de renda bruta per càpita de cada secció 

censal. La renda és la variable més indicativa del nivell socioeconòmic familiar. Els 

estudis de Glaesser(2008) i LeRoy (1983) també utilitzen les dades de renda com 

variable dependent degut a la seva capacitat descriptiva dels espais urbans un cop 

lligada amb una delimitació geogràfica concreta.  

Les dades d’estudi observades s’han extret del portal de l’Atles de distribució de renda 

de les llars elaborat per l’Institut d’Estadística Nacional. Les dades amb les que es 

formula l’Atles són mitjançant les dades tributaries de l’Agència Estatal d’Administració 

Tributaria però també contenen informació obtinguda per les hisendes forals.  

La variable de població de l’estudi es troba constituït per la població resident en 

habitatges familiars recollida en el Fitxer Precensal de Població a data d’1 de gener de 

2021 per cadascuna de les seccions censals del territori espanyol. Les dades de renda 

de cada secció daten d’entre el 2015, any en què es comença la recollida de dades i el 

2018, any en el que es conclou. No obstant per el territori català es disposa d’una 

actualització de les dades el 2019 any del qual s’han extret per l’estudi.  

L’arxiu descarregat amb l’extensió .xlsx s’ha buidat mitjançant la selecció de les seccions 

censals d’estudi i s’ha associat a l’arxiu .dbf amb les dades espacials per cada secció 

censal.  

Variables independents 

El conjunt de 16 variables independents s’han distribuït en 4 blocs diferenciats segons 

la naturalesa de les dades, a partir dels quals s’estructura aquest subapartat. 

Variables associades a la distància  
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Les variables basades en les distàncies de les seccions censals a diversos elements 

infraestructurals s’han pogut tractar mitjançant un pas previ, el càlcul de centroides de 

cada secció censal. Aquest càlcul s’ha realitzat a partir del processament de l’algoritme 

pel càlcul de centroides present a l’eina Qgis. Aquest càlcul facilita un arxiu .shp 

corresponent a un mapa de punts centrals de referència de cada secció censal 

Distància a estacions de ferrocarril  

Les estacions de ferrocarril es tracten com un dels nodes principals de les 

infraestructures de mobilitat degut al seu pes històric en la conformació de centres 

urbans i industrials en el territori.  

La web de l’Institut Geogràfic Nacional facilita la descarrega de dades espacials en el 

seu catàleg del qual s’han extret les dades topogràfiques que representen les xarxes de 

transport (viari, ferrocarril, vies navegables, eixos aeris, per cable i les connexions 

intermodals per tota la cobertura nacional). Les dades són actualitzades a data de 22 de 

maig de 2019. 

La descàrrega de l’arxiu en format .shp s’ha tractat mitjançant l’arxiu .dbf associat des 

del qual mitjançant consultes de bases de dades s’ha extret una capa de punts 

corresponent a les estacions de ferrocarril. A partir d’aquest arxiu i la capa de centroides 

s’han calculat les distàncies físiques en km des dels centres de les seccions censals fins 

les estacions de ferrocarril més properes a partir de l’algoritme “Anàlisis al eix més 

pròxim” present a Qgis.  

Distància a parades de busos interurbans  

Les parades de busos interurbanes són l’actiu del transport públic més extens en el 

territori. La seva extensió, versatilitat i capacitat de cobertura territorial el situen com una 

de les opcions més rellevants per l’articulació d’una xarxa de transport públic completa 

i intermodal al llarg del territori.  

En la pàgina web del departament de la Vicepresidència i de polítiques digitals i territori 

de la Generalitat de Catalunya es facilita l’accés a cartografia de les infraestructures i 

mobilitat del territori català. Dins el catàleg es facilita una carpeta GTFS sobre les xarxes 

de busos interurbans amb els arxius .txt corresponents a les parades, línies, els viatges 

o el calendari de les rutes de busos interurbans a data de 31 de gener de 2022.  

Per l’extracció de les dades espacials a partir dels arxius .txt es fa una reconversió de 

l’arxiu a .csv que després es projecta al programa Qgis a partir del qual es pot conformar 

en .shp. A partir de l’arxiu .shp de les parades de busos interurbans i els centroides de 
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les seccions censals es pot procedir al càlcul de la distància entre les dues capes. El 

càlcul es fa mitjançant l’algoritme “Anàlisis al eix més pròxim” present a Qgis el qual ens 

retorna els km de distància entre els centroides i la parada de busos més pròxima.  

Distància a estacions de metro 

Les estacions de metro s’associen a una xarxa de transport públic urbà madura i amb 

una gran complexitat que ofereix als ciutadans un transport ràpid, eficaç i accessible 

pels seus viatges dins els límits de la ciutat.  

En la pàgina web de Transports Metropolitans de Barcelona es faciliten les dades sobre 

el servei de la xarxa de transports metropolitans. Les dades sobre les estacions de metro 

en format GTFS extretes corresponen a data de 10 de maig de 2022.  

Les dades en format GTFS, amb les quals es procedeix la descàrrega dels arxius .csv 

es projecten en l’eina Qgis a partir del qual s’extreu un document .shp amb les dades 

espacials de cadascuna de les estacions mitjançant una capa de punts. A partir de la 

capa de punts de les estacions de metro i els centroides de les seccions censals es 

calcula la distància mitjançant l’algoritme “Anàlisis al eix més pròxim” de Qgis el qual 

ens retorna les dades en km.  

Distància a autopista i autovia 

La xarxa viària és un dels actius principals de la mobilitat interurbana a nivell estatal i 

regional. Les autopistes i autovies són els nodes principals en les interconnexions entre 

aglomeracions urbanes en mitjanes i llargues distàncies.  

La web de l’Institut Geogràfic Nacional facilita la descarrega de dades espacials en el 

seu catàleg del qual s’han extret les dades topogràfiques que representen les xarxes de 

transport (viari, ferrocarril, vies navegables, eixos aeris, per cable i les connexions 

intermodals per tota la cobertura nacional). Les dades són actualitzades a data de 22 de 

maig de 2019.  

La descàrrega de l’arxiu en format .shp s’ha tractat mitjançant l’arxiu .dbf associat des 

del qual mitjançant consultes de bases de dades s’ha extret una capa de línies 

corresponent a les autopistes i autovies. A partir d’aquest arxiu i la capa de centroides 

s’han calculat les distàncies físiques en km des dels centres de les seccions censals fins 

a les autopistes i autovies més properes a partir de l’algoritme “Anàlisis al eix més 

pròxim” present a Qgis. 

Distància a carreteres principals  
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La xarxa de carreteres és essencial per la mobilitat individual, col·lectiva o de 

mercaderies dins del propi municipi i entre els municipis veïns, o en connexions de 

mitjana i llarga distància amb l’ús de la xarxa de carreteres per la seva connexió d’última 

milla.   

La web de l’Institut Geogràfic Nacional facilita la descarrega de dades espacials en el 

seu catàleg del qual s’han extret les dades topogràfiques que representen les xarxes de 

transport (viari, ferrocarril, vies navegables, eixos aeris, per cable i les connexions 

intermodals per tota la cobertura nacional). Les dades són actualitzades a data de 22 de 

maig de 2019. 

La descàrrega de l’arxiu en format .shp s’ha tractat mitjançant l’arxiu .dbf associat des 

del qual mitjançant consultes de bases de dades s’ha extret una capa de línies 

corresponent a la xarxa de carreteres. A partir d’aquest arxiu i la capa de centroides 

s’han calculat les distàncies físiques en km des dels centres de les seccions censals fins 

les carreteres més properes a partir de l’algoritme “Anàlisis a l’eix més pròxim” present 

a Qgis. 

Distància a centres municipals (CBD)  

El centre municipal és la reformulació de la idea teòrica “Central Business District” o 

(CBD) dels estudis de Glaeser(2008) i LeRoy(1983). S’associa al centre municipal un 

teixit complex que comprèn la major part de recursos econòmics i laborals de cada 

municipi.  

La web de l’ICGC, en el seu catàleg de descàrregues facilita les capes de divisions 

administratives del territori català. La base geogràfica comprèn els límits de municipis, 

comarques, vegueries, províncies i de la comunitat autònoma de Catalunya. També 

s’inclouen els caps de municipi, comarca i província. Les dades recollides es troben 

actualitzades a data d’1 de juliol de 2021.  

L’arxiu descarregat en format .shp s’ha treballat des de l’eina Qgis on s’ha utilitzat 

l’algoritme “Clip” on s’ha sobreposat la capa dels municipis d’estudi sobre la capa dels 

caps de municipi obtenint el centre municipal en una mapa de punts en format .shp. A 

partir d’aquesta capa i els centroides de les seccions censals s’ha calculat la distància 

en km des dels centres de les seccions censals fins el cap de municipi més proper 

mitjançant l’algoritme “Anàlisis a l’eix més pròxim” de Qgis.  

Distància a equipaments de salut  



 

 

Relació entre mobilitat, cobertura de serveis i distribució espacial de la renda al litoral català 24/07/2022  pàg 32 

 

 

 

Els equipaments de salut són un dels principals elements que asseguren el benestar de 

la població. S’associen els equipaments de salut amb Centres d’Atenció Primària, 

Hospitals i centres especialitzats.  

A la pàgina web de Dades obertes de la Generalitat de Catalunya en el seu catàleg de 

descarregues es faciliten les dades sobre els equipaments públics i privats de 

Catalunya. Les dades recollides es troben actualitzades a dia 10 de juny de 2022.  

L’arxiu descarregat en format .shp s’ha treball des de l’eina Qgis on mitjançant consultes 

a la base de dades s’han aïllat els equipaments sociosanitaris en una capa de punts. A 

partir d’aquesta capa i els centroides de les seccions censals s’ha calculat la distància 

en km entre els centres de les seccions censals fins els centres sanitaris més propers 

mitjançant l’algoritme “Anàlisis a l’eix més pròxim” present a Qgis.  

Distància a equipaments educatius  

Els equipaments educatius es troben relacionats amb el nivell d’estudis assolit per la 

població, els diferents nivells educatius es cursen a diferents centres. Aquests 

equipaments comprenen des de les llars d’infants fins les Universitats i els centres de 

recerca adscrits. Per l’anàlisi d’aquesta variable s’ha optat per la creació de dos 

categories diferenciades:  

1. Centres docents d’educació obligatòria (Infantil, primària i secundària)  

2. Centres docents Universitaris o adscrits (Estudis Universitaris)  

A la pàgina web de Dades obertes de la Generalitat de Catalunya en el seu catàleg de 

descarregues es faciliten les dades del Directori de Centres docents. Les dades 

recollides es troben actualitzades a dia 12 d’abril de 2022.  Per altre banda s’han 

descarregat també les dades sobre els Equipaments de Catalunya actualitzades a data 

10 de juny de 2022 presents al mateix portal. 

L’arxiu descarregat en format .csv s’ha treball des de l’eina Qgis on mitjançant consultes 

a la base de dades s’han aïllat els equipaments d’educació primària i secundària en una 

capa de punts mentre que la capa de punts dels equipaments Universitaris s’han extret 

des de la base de dades en format .shp sobre els equipaments de Catalunya. A partir 

d’aquestes capes diferenciades i els centroides de les seccions censals s’ha calculat la 

distància en km entre els centres de les seccions censals fins els centres sanitaris més 

propers mitjançant l’algoritme “Anàlisis a l’eix més pròxim” present a Qgis. 

Variables demogràfiques  
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Les variables demogràfiques ofereixen una profunditat descriptiva essencial de la 

situació socioeconòmica de les entitats familiars al llarg del territori. Cadascuna de les 

variables s’ha afegit a la base de dades per cadascuna de les seccions censals.  

Població  

La quantitat de població en una secció censal és generalment un indicador del seu 

desenvolupament i de la seva concentració d’activitats.  

En la web de l’INE s’hi troben les estadístiques del Padró continu en el qual es poden 

obtenir les dades desagregades per seccions censals. L’última actualització disponible 

és de l’1 de gener de 2021.  

S’han descarregat 3 arxius cadascun corresponents a les 3 províncies que es troben 

dins els límits del marc territorial d’estudi. A partir dels 3 documents en format .csv s’han 

tractat mitjançant el programa microsoft excel. Per l’extracció de les dades de seccions 

censals corresponents s’han fet seleccions mitjançant les consultes a la base de dades, 

i s’han adjuntat les dades de les 3 en la base de dades espacials de cadascuna de les 

seccions censals.  

Edat 

L’edat és un indicador que determina la distribució de la població per edats en 

cadascuna de les seccions censals. És important per la determinació dels col·lectius 

presents en cadascuna de les seccions censals i analitzar l’accés a la mobilitat.  

A la web de l’INE dins el Padró continu es poden obtenir les dades desagregades per 

seccions censals i per grups d’edat quinquennals. Les últimes dades disponibles són a 

data 1 de gener de 2021. A partir del nombre de població per edats any a any, es calcula 

l’edat mitjana de cadascuna de les seccions censals.   

S’han descarregat 3 arxius .csv corresponents a les 3 províncies que es troben dins els 

límits del marc territorial d’estudi. Per l’extracció de les dades de seccions censals 

corresponents s’han fet seleccions mitjançant les consultes a la base de dades, i s’han 

adjuntat les dades de les 3 en la base de dades espacials de cadascuna de les seccions 

censals.  

Nivell d’estudis  

L’indicador nivell d’estudis permet analitzar el nivell socioeconòmic de cadascuna de les 

seccions censals. Gortázar & Moreno (2017) assenyalen la gran desigualtat que 
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comporta la diferència en els nivells d’estudis assolits pel que fa a les oportunitats de 

futur i la igualtat socioeconòmica. És també un indicador estretament relacionat a la 

renda familiar degut a les desigualtats associades a la taxa d’abandonament escolar en 

la qual els alumnes del quintil més pobre presenten 4 vegades més casos 

d’abandonament escolar que els alumnes del quintil més ric.    

Les dades de nivell d’estudis es converteixen a una escala numèrica mitjançant 5 

categories per facilitar el seu tractament posterior:  

• Nivell 1. Persones analfabetes 

• Nivell 2. Persones sense estudis  

• Nivell 3. Persones amb estudis de primer grau  

• Nivell 4. Persones amb estudis de segon grau  

• Nivell 5. Persones amb estudis de tercer grau  

A la web de l’INE es pot accedir al cens de població i habitatges que recull dades per 

cada secció censal. En el cens de població i habitatges es recullen els nivells d’estudis 

de població a data d’1 de novembre de 2011.  

Les dades es descarreguen en un arxiu .csv del codi 09 corresponent a la comunitat 

autònoma de Catalunya en el qual hi ha 152 indicadors. A partir d’una consulta a la base 

de dades s’extreuen les dades de nivell d’estudis de la població i s’ajunten mitjançant 

un “join” a partir del camp de codi de secció censal a la base de dades principal.  

Variables de cobertura del sòl  

Els usos del sòl són l’element bàsic de l’ordenació urbana i territorial. Tot i que en 

l’actualitat a Catalunya existeixen diversos nivells d’ordenació territorial com el Pla 

General d’Ordenació Urbanística i els Plans d’Ordenació Urbanística Municipal, molts 

dels usos del sòl han estat determinats per l’evolució històrica de les activitats 

econòmiques i l’expansió urbana. Les diverses tipologies d’usos del sòl poden afectar 

de manera desigual al nivell de benestar dels seus habitants, la capacitat de cobertura 

de les infraestructures de serveis bàsics o el desenvolupament econòmic de cada zona. 

A partir de la teledetecció es pot detectar l’evolució de la cobertura del sòl.. 

Per realitzar l’estudi dels usos del sòl s’ha seleccionat la capa del Corine Land Cover 

que ofereix dades espacials dels usos del sòl a partir del processament de la 

fotogrametria captada pels satèl·lits Sentinel-2 i Landsat-8.  

Sol urbà continu  
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El sòl urbà continu s’assigna als sòls quan la compacitat d’estructures urbanes i de 

xarxes de transport dominen l’àrea superficial. Quan en més d’un 80% de la superfície 

es troba coberta per elements impermeables com edificacions, carreteres i àrees amb 

superfícies artificials. Pot haver-hi presencia excepcional de zones de vegetació no lineal 

i de sòl lliure. El sòl urbà s’identifica amb la classe 111 dins les tipologies de sòl del CLC.  

L’obtenció de les capes del CLC en format shapefile han estat a través de l’IGN en el 

que s’inclou l’última versió disponible de les cobertures del CLC a data d’ 1 de setembre 

de 2018 per tota la cobertura del territori estatal.  

La capa de cobertura del sòl del CLC s’ha processat mitjançant l’ús del gestor de bases 

de dades de Qgis en el qual mitjançant consultes a la base de dades s’ha aïllat la coberta 

relacionada amb la classe 111 del CLC. A partir d’aquesta capa s’ha utilitzat l’algoritme 

“clip” de Qgis en el qual s’hi ha superposat la capa de les seccions censals recollint la 

informació del sòl de la classe 111 per cadascuna de les seccions censals d’estudi.  

Sòl urbà discontinu  

El sòl urbà discontinu s’assigna al sòl quan les estructures urbanes i les xarxes de 

transport associades amb àrees de vegetació i sòl lliure presents ocupant una superfície 

significativa amb un patró espacial discontinu. Els elements impermeables com els 

edificis, les carreteres i les superfícies artificials cobreixen entre el 30 i el 80% de la 

superfície del sòl.  

L’obtenció de les capes del CLC en format shapefile han estat a través de l’IGN en el 

que s’inclou l’última versió disponible de les cobertures del CLC a data d’ 1 de setembre 

de 2018 per tota la cobertura del territori estatal.  

La capa de cobertura del sòl del CLC s’ha processat mitjançant l’ús del gestor de bases 

de dades de Qgis en el qual mitjançant consultes a la base de dades s’ha aïllat la coberta 

relacionada amb la classe 112 del CLC. A partir d’aquesta capa s’ha utilitzat l’algoritme 

“clip” de Qgis en el qual s’hi ha superposat la capa de les seccions censals recollint la 

informació espacial de la classe 112 per l’àrea d’estudi.   

Sòl industrial  

El sòl industrial s’assigna al sòl on la major proporció de l’àrea la ocupen edificis, 

estructures i superfícies artificials com per exemple asfalt, paviment o terra batuda. Pot 

contenir també zones de vegetació (majoritàriament d’herba) i altres superfícies 

permeables. Aquesta classe s’associa a sòls sota usos d’explotació industrial, comercial 

o per infraestructures de serveis públics.  
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L’obtenció de les capes del CLC en format shapefile han estat a través de l’IGN en el 

que s’inclou l’última versió disponible de les cobertures del CLC a data d’ 1 de setembre 

de 2018 per tota la cobertura del territori estatal.  

La capa de cobertura del sòl del CLC s’ha processat mitjançant l’ús del gestor de bases 

de dades de Qgis en el qual mitjançant consultes a la base de dades s’ha aïllat la coberta 

relacionada amb la classe 121 del CLC. A partir d’aquesta capa s’ha utilitzat l’algoritme 

“clip” de Qgis en el qual s’hi ha superposat la capa de les seccions censals recollint la 

informació espacial de la classe 121 per l’àrea d’estudi 

Variables dicotòmiques  

Les variables dicotòmiques serveixen per categoritzar de forma binària (si/no o 1/0) les 

diverses seccions censals per observar diferències a una escala major. La classificació 

d’aquestes dades es fa amb Booleans (“true” i “false”).   

Capital de comarca  

La rellevància administrativa, logística i econòmica de les capitals de comarca sovint sol 

convertir els centres urbans comarcals en pols operacionals a petita escala. La 

importància d’aquestes dinàmiques pot produir un desenvolupament desigual amb la 

resta dels municipis de la mateixa comarca. És l’operacionalització del concepte 

centre/perifèria presentat en el marc teòric.  

Les dades s’han obtingut mitjançant l’Atles Geogràfic de Catalunya publicat a l’ICGC i 

s’han introduït les dades per cada secció censal en la base de dades.  

Litoral/Prelitoral  

La rellevància de la situació geogràfica del municipi al qual pertany la secció censal és 

sobretot degut a les dinàmiques econòmiques tant diferenciades que experimenten els 

municipis litorals amb la resta de municipis del territori. Les pressions de les dinàmiques 

turístiques i l’expansió urbanística limitada per la línia de costa han fet que el creixement 

dels municipis litorals hagi estat de manera desordenada, sobretot a partir del boom 

immobiliari des dels anys 70 del segle passat afectant la capacitat d’articular la lògica 

compacte del teixit urbà i unes infraestructures de mobilitat eficients.  

Les dades han estat obtingudes mitjançant de l’Atles Geogràfic de Catalunya publicat a 

l’ICGC i s’han introduït les dades per cada secció censal en la base de dades.  
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Mètode d’anàlisi estadístic  

Autors com Glaeser(2008) i LeRoy (1981) utilitzen models economètrics basats en les 

matrius d’anàlisi del mercat del sòl dissenyades per Alonso (1964), Muth (1969) i Mills 

(1967). Aquests estudis es construeixen a partir d’unes matrius d’anàlisi de relacions 

urbanes entre classes socioeconòmiques a partir dels preus del sòl i l’accés a la 

mobilitat. Altres estudis com els de Singer et alt. (2022) posen l’èmfasi de l’estudi en 

l’anàlisi dels patrons espacials d’accessibilitat i la seva relació amb el nivell 

socioeconòmic dels habitants. El que és comú en aquests estudis és que l’anàlisi 

estadístic es fa mitjançant la regressió lineal entre una o múltiples variables per entendre 

les relacions causa/efecte entre elles i trobar patrons o tendències futures.  

Estadística de Regressió lineal (OLS) 

Per l’anàlisi estadístic de l’estudi s’utilitza una Regressió geogràficament ponderada 

(GWR) basada en els Mínims quadrats ordinaris (OLS) present a les llibreries de treball 

del llenguatge d’anàlisis estadístic R a través de l’ambient de treball R Studio. L’anàlisi 

de regressió permet modelar, examinar i explorar les relacions espacials per entendre 

els factors que es troben darrera els patrons espacials i predir potencials resultats 

mitjançant aquest nou coneixement.  

Per fer una regressió lineal amb múltiples variables necessitem formular una expressió 

amb els següents elements:  

• La variable dependent 𝑌: És l’objecte que s’intenta modelar o predir.  

• Les variables independents 𝑋: Són les variables que es creu que tenen influència 

o que ajuden a explicar la variable dependent 𝑌 

• Els coeficients (β): Són els valors, computats per l’equació de regressió, que 

reflecteixen les relacions i la força de cadascuna de les variables explicatives 

sobre la variables dependent 𝑌 

• Els residuals ε: La porció de la variable dependent que no és explicada pel model. 

Correspon a les prediccions del model situades als extrems.  

𝑌 =  𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + ⋯ ⋯ 𝛽𝑛𝑋𝑛 + 𝜀 

El signe (+/-) s’associa al coefficient de cadascuna de les variables i mostra si la relació 

és positiva o negativa.  

L’algoritme OLS d’R simplifica els passos de processament de les dades. Primer es 

defineix una carpeta de treball en la que es troba emmagatzemada la base de dades de 

treball. Un cop definida la carpeta de treball es procedeix a carregar la bases de dades, 
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en aquest cas en el format .dbf. A continuació es defineixen les variables per l’execució 

del model OLS, és a dir, les dades dels grups de variables demogràfiques, variables de 

distància i variables d’usos del sòl es defineixen com a numèriques i, per altra banda, es 

defineixen les variables dicotòmiques com a “factors”. Amb les variables definides, 

primer de tot organitzem una matriu de correlació per observar les relacions entre 

variables i detectar les possibles col·linealitats entre elles. Abans d’executar l’algoritme 

es procedeix a la diferenciació entre els 3 models, el model general amb totes les dades 

i els models AMB i resta del territori on s’exclouen els valors segons la seva situació 

geogràfica identificada mitjançant una columna dicotòmica dins la base de dades. Amb 

l’execució dels models s’obtenen els coeficients de cadascuna de les variables 

independents i es preparen per la seva representació gràfica en el mateix programa 

mitjançant les llibreries “corrplot”, “tidyverse” i “ggplot2”.  

Autocorrelació espacial (I de Moran) 

Addicionalment a l’algoritme OLS també s’analitza la correlació espacial entre seccions 

censals per determinar si es formen clústers al llarg del territori d’estudi amb l’algoritme 

“Moran’s I” present a ArcGis.  

L’índex de Moran calcula la tendència d’un element i els seus veïns a diferir 

sistemàticament de la mitjana aritmètica de la base de dades. Per compensar un nombre 

de veïns irregular s’utilitza l’opció “Row”, i d’aquesta manera, estandarditzar els resultats 

obtinguts.  

La computació de l’índex de Moran es fa a partir de la següent equació:  

𝐼 =
𝑛

𝑆0

∑ ∑ 𝑊𝑖,𝑗𝑍𝑖𝑍𝑗
𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑍𝑖
2𝑛

𝑖=1

 

• 𝑍𝑖   és la desviació d’un dels atributs de l’element de la seva mitjana (𝑥𝑖  −�̅�). 

• Wi,j  és el pes relatiu espacial entre l’element 𝑖, i l’element 𝑗.  

• 𝑛 és igual al total de valors a la base de dades.  

• 𝑆0 és l’agregat de totes les ponderacions relatives espacials.  

Per l’anàlisi espacial de la I de Moran es fa servir una conceptualització de distància 

inversa en la que els elements veïns més propers tenen una influència major que els 

elements que es troben més allunyats.   

Quant el z-score o el p-value expressen significativitat de la I de Moran indica que en les 

dades espacials s’hi observa clusterització o dispersió. Quan l’Índex de Moran és positiu 
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indica una tendència cap a la clusterització, mentre que un Índex de Moran negatiu 

indica una tendència cap a la dispersió.  

En el càlcul de l’Índex de Moran s’ha utilitzat l’arxiu .shp composat per la base de dades 

del model complet.  

Clústers alts/baixos (G general de Getis-Ord) 

En el cas d’identificar clústers amb la I de Moran, és especialment interessant identificar 

si aquests clústers són dels valors més alts o més baixos de la variable d’estudi. Per 

analitzar la concentració espacial de l’àrea d’estudi s’ha utilitzat l’algoritme “High/Low 

clustering (Getis-Ord General G)”.   

La computació de la G de Getis-Ord es fa mitjançant la següent equació:  

𝐺 =  
∑ ∑ 𝑊𝑖,𝑗

𝑛
𝑗=1 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1 𝑥𝑗

∑ ∑ 𝑥𝑖𝑥𝑗
𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

, ∀𝑗 ≠ 𝑖 

• 𝑥𝑖 i 𝑥𝑗són els valors dels atributs de l’element 𝑖 i l’element 𝑗 respectivament 

• 𝑤𝑖,𝑗és el valor ponderat entre l’element 𝑖 i l’element 𝑗 

• 𝑛 és el nombre total de valors a la base de dades.  

• ∀𝑗 ≠ 𝑖 indica que l’element 𝑖, i l’element 𝑗 no poden ser el mateix.  

Per l’anàlisi espacial de la G general de Getis-Ord es fa servir una conceptualització de 

distància inversa, igual que en el cas de la I de Moran, en la que els elements veïns més 

propers tenen una pes mitjà major que els elements que es troben més allunyats.  

La G general de Getis-Ord és una estadística inferencial, el que significa que els 

resultats de l’anàlisi s’interpreten dins del context d’hipòtesi nul·la. Com en la I de Moran 

el valor Z i el valor P rebaten la hipòtesi nul·la significa que hi ha certa clusterització en 

les dades pels valors de la variable. Segons el signe (+ / -)  del valor Z es determina el 

tipus de concentració, si és positiu, la clusterització és de valors alts, mentre que si és 

negatiu, la clusterització és de valors baixos.  

En el càlcul de la G general de Getis-Ord s’ha utilitzat l’arxiu .shp composat per la base 

de dades del model complet.   

Anàlisi de punts calents (Gi* de Getis-Ord) 
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Per la representació gràfica dels clústers espacials de valors alts i baixos al territori 

d’estudi s’executa l’algoritme de Gi* de Getis-Ord on s’examina cada element o divisió 

espacial en context amb els valors dels veïns. L’algoritme genera un resultat gràfic que 

ajuda a identificar espacialment on es localitzen els clústers.  

L’algoritme es computa de la següent manera:  

𝐺𝑖
∗ =

∑ 𝑤𝑖,𝑗𝑥𝑗 − �̅�𝑛
𝑖=1 ∑ 𝑤𝑖,𝑗

𝑛
𝑗=1

𝑆
√[𝑛 ∑ 𝑤𝑖,𝑗

2𝑛
𝑗=1 − (∑ 𝑤𝑖,𝑗

𝑛
𝑗=1 )

2
]

𝑛 − 1

 

• 𝑥𝑗  és el valor de l’atribut de l’element 𝑗 

• 𝑤𝑖,𝑗 és la ponderació espacial entre l’element 𝑖 i l’element 𝑗 

• 𝑛 és igual al nombre total d’elements inclosos a la base de dades.  

La interpretació dels resultats de la Gi* de Getis-Ord s’executa mitjançant l’observació 

dels valors Z index i els valors del p value. Els quals determinen la significativitat 

estadística dels valors obtinguts i la concentració de valors alts o baixos.  

Les puntuacions dels valors Z positives, que són estadísticament significatives 

assenyalen punts calents, com més alt és el valor de Z més intens és el clustering dels 

valors alts. Mentre que per les puntuacions dels valors de Z negatives que són 

estadísticament significatives, com més baix és el valor de Z més intens és el clustering 

dels valors baixos.   
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Resultats  

En aquest apartat es presenten els resultats obtinguts del model de regressió lineal 

multivariable OLS entre la distribució de la renta segons un conjunt de variables 

independents en els municipis litorals. Es comparteixen les correlacions i els mapes de 

distribució relacionats a les variables principals. També inclou un anàlisi general dels 

resultats en diferents models traçats, que difereixen en l’amplitud territorial.   

Els resultats obtinguts presenten diferències segons el model i l’àmbit territorial. En el 

model i submodels els resultats mostren una gran dispersió, fet que pot dificultar la seva 

interpretació.  S’inclouen els resultats de l’índex de Moran i de la G general de Getis-

Ord per un anàlisi de concentració dels resultats espacials.  

Distribució de la renda bruta per habitant al litoral 

català 

En aquesta secció s’examina la distribució de la renda bruta per habitant per secció 

censal al llarg del litoral català. La renta bruta per habitant és una magnitud que resulta 

de la relació existent entre el producte interior brut i els seus habitants. En aquest cas la 

distribució s’efectua mitjançant l’aïllament de la dada a nivell de secció censal.  
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Mapa 2. Mapa de distribució dels punts calents de clusterització de la Renda Bruta per Càpita al territori litoral 
català i la taula de distribució de valors dels resultats de l’anàlisi Getis-Ord Gi* . (Elaboració pròpia). 

 

A partir de les dades d’autocorrelació espacial de la I de Moran amb un z-value de 80,5 

i un p-value de 0 es demostra significativitat estadística el què significa que hi ha patrons 

de distribució espacial. La dada de l’índex de Moran és positiva (0,28) el que significa 

que estadísticament es tendeix cap a la clusterització espacial de la renda per càpita de 

les seccions censals. Fet que observem gràficament en la representació cartogràfica 

(Veure figura 1). 

A partir de l’anàlisi amb la G general de Getis-Ord s’analitza la forma de clusterització 

espacial de la renda. Els resultats obtinguts, amb un z-value de 21,75 i un p-value de 0, 

denota la seva significativitat. La dada estadística té un valor positiu (0,000362) el que 

indica una clusterització dels nivells més alts de renda.  

Per la interpretació de la variable dependent al territori d’estudi s’executa un anàlisi de 

punts calents (Hot Spot analysis). El qual ens permet visibilitzar on es produeixen les 

concentracions de renda principals al territori litoral català.  
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L’anàlisi dels punts calents ha demostrat una concentració geogràfica dels clústers de 

rendes altes i baixes a la zona propera a l’AMB, i amb uns patrons similars a la resta del 

territori litoral català amb un nivell de significativitat estadística generalment baixa.   

A partir de l’ànalisi de Getis-Ord Gi* observem com només a la zona de l’AMB es 

concentren les rendes més elevades, mentre que també s’hi concentren la gran majoria 

de les rendes més baixes. Per altra banda, a la resta del territori veiem certs punts de 

clusterització de rendes baixes a la zona del delta de l’Ebre, a la zona de Roses i al 

camp de Tarragona, però no s’hi observa cap tendència espacial de concentració de 

rendes altes.  

Model sencer 

En el model sencer té una població d’estudi amb un n=2826. En els resultats descriptius 

s’observa una desviació elevada, sobretot en les variables urbanes degut a la inclusió 

al model de gran part de municipis litorals rurals. La distribució dels resultats de la renda 

bruta per secció censal, la densitat de població, les distàncies a mitjans de transport 

urbans (metro), distàncies a equipaments públics (Universitats i PFI) i els percentatges 

de cobertura del sòl són les que presenten una desviació estàndard més elevada. (Veure 

taula 1).  

Taula 1. Estadístiques descriptives. Anàlisi economètric del Model Sencer 

 

La distribució de la renda bruta per secció censal es concentra entre els 10.000€ i els 

20.000€ mensuals (Veure figura 1). La mitjana es situa en els 18.162€ amb una 
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desviació estàndard de 6.804€, el que indica una gran variabilitat. El primer quartil de 

l’àrea geogràfica d’estudi es situa per sota els 13.720€. El tercer quartil es 20.830€, el 

que significa que el 25% de les seccions censals reben una renda mitjana més alta. Per 

tant, indica que la renda mitjana del primer quartil és bastant més baix del que denota la 

mitjana, mentre que el tercer quartil es situa més a prop de la mitjana de l’àrea d’estudi.  

Aquestes diferències es solen reflectir en els indicadors de desigualtat, que en el cas de 

Catalunya són bastant elevats. L’índex de Gini del territori català es situa als 30,9 punts 

el 2021 mentre que l’indicador S80/S20 es situa als 5,4 punts, evidenciant l’alta 

desigualtat en la distribució de la renda interpersonal, unes desigualtats que no han 

variat en els darrers 5 anys. És més, l’índex Gini de les seccions censals dins l’àrea 

d’estudi observades és molt similar al del total del territori català amb un valor de 30,5 

punts. D’altra banda, l’indicador S80/S20 presenta diferències, en el cas de l’àrea 

d’estudi es situa als 2,6 punts, fet que demostra una major desigualtat entre els extrems 

de la renda. Aquesta distribució desigual s’inclou dins les mitjanes de les seccions 

censals, dificultant l’anàlisi de les dades.  

Mapa 3. Distribució geogràfica de la Renda bruta per càpita al Model sencer. Histograma x = RBP (en €) i y=Total 
Seccions censals. (Elaboració pròpia). 
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A partir de la projecció espacial dels resultats s’observa com la distribució de la renda 

no és homogènia geogràficament. Les seccions censals amb la renda més elevada es 

troben a les concentracions urbanes més grans del litoral, com l’àrea de Tarragona 

(inclosa al Model sencer i el submodel No AMB) i l’àrea de Barcelona (inclosa al Model 

sencer i al submodel AMB). En els resultats s’observa com la renda augmenta a mesura 

que les seccions censals es troben situades més a prop de l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona. També s’observa una diferència entre Nord / Sud de Catalunya: a les 

seccions censals rurals de la província de Girona la renda és major que a les seccions 

censals rurals de la província de Tarragona. (Veure figura 1) 

Submodel No AMB 

El submodel NO AMB inclou una població d’estudi amb un n=851. En els resultats 

descriptius s’observa una desviació elevada, sobretot en les variables urbanes degut a 

la predominança en el model de les seccions censals rurals del litoral català. La 

distribució dels resultats de la renda bruta per secció censal, la densitat de població, la 

distància a mitjans de transport urbans (metro),  distància a equipaments públics 

(Universitats i PFI) i els percentatges de cobertura del sòl són les que presenten una 

desviació estàndard més elevada (Veure taula 2).  

Taula 2. Estadístiques descriptives. Anàlisi economètric del submodel NO AMB 

 

Com s’observa amb més precisió en la figura 2, la distribució de la renta en les seccions 

censals que no formen part de l’AMB oscil·la majoritàriament entre 10.000 i 17.500€. 

Presenta una desviació estàndard menor que en el model general i el model No AMB, 
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4.359€.  El primer quartil es situa als 12.906€ i, el tercer als 18.039€. No només la 

mitjana de renda per secció censal és menor a l’observada en el model sencer i el 

submodel AMB (15.883€), les dades assenyalen que més del 75% de les seccions 

censal del model No AMB es troben per sota de les mitjanes del model sencer i el 

submodel AMB. L’índex Gini de les seccions censals corresponents a l’àrea del model 

NO AMB es situa en els 30,6 punts, molt similar a l’observat en el model sencer. El 

mateix observem per l’indicador S80/S20, situat als 2,5 punts. Fet que demostra que 

una desigualtat elevada, i especialment entre els extrems dels percentils de renda.   

Mapa 4. Distribució geogràfica de la Renda bruta per càpita al submodel NO AMB.. Histograma x = RBP (en €) i 
y=Total Seccions censals. (Elaboració pròpia). 

 

Pel que fa a la distribució geogràfica de la renda en les seccions censals que no formen 

part de l’AMB és de fora desigual. Les seccions censals pròximes a  l’AMB i la zona 

urbana de la ciutat de Tarragona acumulen una RBP major que les seccions censals 

que es troben més allunyades. Per altra banda s’observa que a la zona del litoral de la 

província de Girona hi ha major quantitat de seccions censals que es situen per sobre 

la mitjana del submodel. En la zona prelitoral de la comarca del maresme, la selva i a 
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les terres de l’Ebre és on hi ha una major concentració de seccions censals amb una 

renda més baixa. (Veure figura 2). 

Submodel AMB 

El submodel AMB inclou una població d’estudi amb un n=1975. En els resultats 

descriptius s’observa generalment poca desviació en els resultats. Degut a la decisió 

d’utilitzar variables urbanes els resultats estadístics són compactes, tret de la variable 

dependent: la renda bruta per càpita i la variable densitat de població. Les dues variables 

presenten una desviació alta en tots els models. (Veure taula 3). 

Taula 3. Estadístiques descriptives. Anàlisi economètric del submodel AMB. (Elaboració pròpia). 

 

La distribució de la renta bruta per càpita en l’àmbit territorial de l’AMB es concentra 

entre els 10.000€ i els 20.000€, no obstant si que s’observa que l’amplitud de distribució 

dels resultats és major que en el cas de les seccions censals que no formen part de 

l’AMB i fins i tot del model sencer. La renta bruta mitjana de les seccions censals de 

l’AMB és de 19.199€, mentre que la desviació estàndard és de 7.407€. Entre els 

resultats hi destaca la gran quantitat relativa de seccions censals que superen els valors 

de la mitjana del model sencer. El primer quartil es situa als 14.266€  i el tercer quartil 

es situa als 21.978€. Les dades indiquen una concentració de rendes més elevades en 

l’àrea geogràfica corresponent al submodel AMB. L’índex de Gini  i l’indicador S80/S20 

coincideixen amb els del model total i els del submodel No AMB.  
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Mapa 5. Distribució geogràfica de la Renda bruta per càpita al submodel AMB.. Histograma x = RBP (en €) i 
y=Total Seccions censals. (Elaboració pròpia). 

 

La distribució geogràfica de la RBP en l’àmbit de l’AMB es mostra desigual en la 

representació cartogràfica dels valors. Les seccions censals que presenten una Renta 

més alta són les que es troben en els barris del sud-oest de la ciutat de Barcelona 

(Vallvidrera-Tibidabo i Les planes, Pedralbes – Sarrià, Muntaner o Sant Gervasi – La 

Bonanova) i l’àrea de Sant Cugat del Vallès més propera a Barcelona. Mentre que les 

seccions censals amb un menor renta per càpita són les que es troben al nord i nord-

oest de la ciutat (Ciutat Meridiana, Torre Baró, Trinitat Nova o Vallbona) i els municipis 

de l’AMB de la mateixa zona (Badia del Vallès, Santa Coloma de Gramenet I Sant Adrià 

de Besòs). (veure Mapa 5). 

La correlació entre la renda i les variables d’estudi  

Segons els resultats dels coeficients que avaluen la rellevància del model d’anàlisi 

economètric demostren signficativitat estadística (veure Taula 4). El model sencer, ha 

demostrat una Adjusted R-Squared = 0,7006 el què indica una gran significativitat. En 
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el cas dels dos submodels s’han observat diferències en la seva significativitat segons 

l’àrea d’estudi. Dels dos, el submodel corresponent a l’àmbit territorial de l’AMB és el 

que ha obtingut uns coeficients més significatius amb un Adjusted R-Squared = 0,728, 

mentre que la significativitat del submodel NO AMB s’ha demostrat menor amb un 

Adjusted R-Squared = 0,6727. Aquesta variació dels resultats reflexa una millor 

adaptació del model en àmbits urbans, degut a que la majoria de les variables tractades 

són essencialment de naturalesa urbana. No obstant, tots els models semblen ajustar-

se significativament a la base de dades de les seccions censals de l’àrea d’estudis.  

Taula 4. Coeficient Beta dels resultats de les variables del model i submodels inclosos a l’anàlisi economètric 
(errors estàndard en parèntesis) 

 

 

 
Model Total Submodel AMB Submodel NO AMB 

(Intercept) 2.390e+03(1.1123+03) * -5.628e+02(1.513e+03) 1.760e+03(1.415e+03) 
Variables demogràfiques    

Densitat de població  -5.089e-02(4.055e-03)*** -4.543e-02(4.682e-03)*** -3.427e-02(9.355e-03)*** 
Edat Mitjana 2.605e+02(2.499e+01)*** 3.017e+02(3.186e+01)*** 3.558e+02(3.294e+01)*** 
%Nv5 d’estudis 2.788e+04(6.014e+02)*** 2.652e+04(8.073e+02)*** 2.039e+04(8.650e+02)*** 
%Nv1 i 2 d’estudis -1.626e+04(1.326e+03)*** -1.626e+04(1.718e+03)*** -1.379e+04(1.573e+03)*** 

Variables distància    

Distància Ap/Av -1.952e+01(4.619e+01) 1.166e+02(1.623e+02) -4.129e+01(3.313e+01) 
Distància Bus -4.654e+02(1.429e+02)** -1.176e+03(2.083e+02)*** 6.992e+02(1.779e+02)** 
Distància CBD 3.522e+02 (7.594e+01)*** 5.624e+02(1.033e+02)*** -2.468e+02(9.610e+01)* 
Distància Metro  -2.364e+01(4.081e+00)*** 3.719e+02(6.913e+01)***  

Distància Ferrocarril 5.613e-01 (2.649e+01) -5.495e+02(1.537e+02)*** 3.540e+01(1.827e+01) . 
Distància Carreteres 6.050e+02(1.556e+02)*** 7.473e+02(1.913e+02)*** -2.241e+01(2.393e+02) 
    

Distància Universitats -1.154e+01(1.451e+01) -3.905e+02(8.763e+01)  -3.116e+01(1.087e+01)** 
Distància PFI 3.862e+00(2.019e+01) 7.001e+01(1.454e+02) 1.300e+01(1.429e+01) 
Distància Centres Educatius 1.150e+02(2.359e+02) 4.051e+03(5.432e+02)*** -3.558e+02(1.974e+02) .  
Distància Centres mèdics 5.467e+02(2.098e+02)** 6.695e+02(3.528e+02) . 8.790e+01(1.884e+02) 

Variables cobertura del sòl    

% Àrea Industrial  -8.601e+08(6.184e+08) -6.589e+07(8.102e+08) -8.817e+07(8.150e+08) 
% Àrea Discontinu 2.347e+03(4.093e+02)*** 4.134e+03(6.404e+02)*** 3.020e+02(4.083e+02) 
% Àrea Continu  2.504E+02(4.017e+02) 2.079e+03(6.339e+02)** -1.006e+03(4.230e+02)* 

Variables Dicotòmiques    

AMB 9.708e+02(3.172e+02)**   

Municipi litoral -8.841e+02(1.940e+02)*** -1.080e+02(2.819e+02) -7.440e+02(2.192e+02)*** 
Capital de Comarca -1.492e+02(2.180e+02) -9.691e+02(3.244e+02)** 6.583e+00(2.534e+02) 

N 2826  1975 851 
Residual standard error 3723 on 2826 df 3863 on 1955 df 2492 on 831 df 
Multiple R-squared 0.7028 0.7307 0.68 
Adjusted R-squared 0.7006 0.728 0.6727 
F-statistic 331.6 279.1 92.94 
***p < 0.001, **p < 0.01, *p < 0.05, . p < 0.1, p < 1 
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Variables demogràfiques  

Les variables demogràfiques i socioeconòmiques s’han demostrat significatives 

estadísticament en tots els models. Actuant com a variables de control indiquen de forma 

estable el nivell de renda de les seccions censals i es demostren com les variables amb 

principal capacitat predictiva del nivell de renda per seccions censals.  

La densitat de població s’ha observat negativament correlacionada amb la renta per 

secció censal, directament relacionada també amb la situació de barris amb rendes 

baixes o amb una renda mitjana-baixa en ciutats de grans dimensions com Tarragona o 

Barcelona i els seus municipis limítrofs que són els que també presenten una densitat 

de població més elevada.   

Mapa 6. Distribució de la densitat de població per secció censal. Anàlisi economètric del model Sencer. Núvol de 
punts:  x = densitat de població y = Renda bruta per càpita 
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Pel que fa a l’edat mitjana, s’identifiquen uns alts valors de significativitat tant en el model 

sencer com en els dos submodels. En tots els casos l’edat mitjana elevada és indicatiu 

d’una renta per càpita més alta de la secció censal. En el gràfic de distribució de resultats 

s’observa com la relació entre les dues variables no es troba vinculada en els valors 

màxims obtinguts de renda, amb una alta dispersió. Per altra banda, si que es veu com 

la renda mínima observada augmenta amb l’edat. (Veure mapa 7). 

Mapa 7. Distribució de l’Edat Mitjana per secció censal. Anàlisi economètric del model Sencer. Núvol de punts:  x = 
Edat mitjana  y = Renda bruta per càpita 
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El nivell d’estudis és la variable correlativa més significativa del model, on una 

concentració d’habitants sense estudis indica una renta mitjana menor que en la resta 

de les seccions censals. Per altre banda, com és d’esperar una concentració d’habitants 

amb un nivell d’estudis elevat es relaciona amb una major renda de la secció censal en 

qüestió. (veure mapa 8) 

Mapa 8. Distribució del percentatge d’habitants amb un nivell d’estudis superiors per secció censal. Anàlisi 
economètric del model Sencer. Núvol de punts:  x = % Hab. Amb estudis superiors,  y = Renda bruta per càpita 

 

 

Variables distància  

Les variables de distància són les que ofereixen més diversitat de resultats degut a les 

grans diferències entre la distribució territorial d’equipaments i infraestructures de 

transport. La gran majoria ofereixen uns resultats robustos, sobretot les que fan 

referència a la distància a la infraestructura de transport, d’altre banda les variables que 

examinen la distància a equipaments públics ofereixen uns resultats robustos tant sols 

en un dels tres models.   
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La distància a les autovies i autopistes són una variable que es comporta de forma 

inversa en els àmbits geogràfics de l’AMB i els altres dos models. En el submodel AMB 

la proximitat a aquestes vies es troba correlacionada positivament amb la renda de la 

secció censal. Al submodel NO AMB i al model complet la correlació és inversa on les 

seccions amb més renda per càpita es troben més allunyades de l’accés a les estacions 

de ferrocarril tot i que amb una relació menys significativa.  

Mapa 9. Distribució de la distància a Autovies/Autopistes per secció censal. Anàlisi economètric del model Sencer. 
Núvol de punts:  x = Distància a Autovies/Autopistes,  y = Renda bruta per càpita 
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La distància a les parades d’autobús és una variable que també es comporta de manera 

inversa en els diferents àmbits geogràfics del territori d’estudi. El model sencer ofereix 

uns resultats similars al del Submodel AMB en el qual la distància a les parades 

d’autobusos es troba inversament correlacionada amb la renta per càpita, no obstant en 

el submodel NO AMB la relació és totalment la oposada.  

Mapa 10. Distribució de la distància amb les parades d’autobús. Anàlisi economètric del model Sencer. Núvol de 
punts:  x = Distància a parades de bus, y = RBP 
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La variable de distància al centre del municipi en el model sencer i l’AMB presenta una 

correlació positiva amb la Renda bruta per habitant. En el submodel NO AMB aquesta 

relació entre variables es produeix de forma inversa.  

Mapa 11. Distribució de la distància amb el CBD. Anàlisi economètric del model Sencer. Núvol de punts:  x = CBD,  
y = RBP 
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La variable de distància al Metro només es considera pel model que inclou l’AMB i el 

model Total. On s’observa que aquesta variable actua com a una variable que predeix 

una renda més baixa a les seccions censals que es troben al voltant de les estacions de 

metro a l’àrea urbana de Barcelona mentre la renda tendeix a ser major en les seccions 

censals allunyades a aquestes. En l’àmbit total d’estudi la relació és inversa. 

Mapa 12. Distribució de la distància a les parades de Metro. Anàlisi economètric del submodel AMB. Núvol de 
punts:  x = Distància al metro,  y = RBP 
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La variable distància al ferrocarril és una altre variable que actua de forma inversa entre 

el que s’observa a l’AMB i el que s’observa en el submodel NO AMB i el model 

complet.  Mentre que dins l’AMB les estacions de ferrocarril s’associen a seccions 

censals amb major renda, en el model sencer i el submodel NO AMB l’associació és 

entre seccions censals amb una renda menor.  

Mapa 13. Distribució de la distància a les estacions de ferrocarril. Anàlisi economètric del model sencer. Núvol de 
punts:  x = Distància a estacions de ferrocarril,  y = RBP 
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La variable distància a carreteres principals es comporta de manera diferent a la variable 

autopistes i autovies de forma inesperada. La proximitat i per tant la facilitat d’accés a la 

mobilitat per carretera al submodel AMB i al model sencer s’associa a seccions censals 

amb baixa renda mentre que en el submodel NO AMB s’associa a les rendes més 

elevades.  

Mapa 14. Distribució de la distància a les carreteres interurbanes principals. Anàlisi economètric del model 
sencer. Núvol de punts:  x = Distància a les carreteres interurbanes,  y = RBP 
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La variable distància a Universitats no té significativitat estadística en els models sencer 

i AMB, però en el cas del submodel NO AMB s’hi identifica certa correlació. En les 

seccions censals que es troben més properes a les Universitats la renda és més elevada 

que en aquelles que es troben més allunyades. 

Mapa 15. Distribució de la distància a les universitats i centres adscrits. Anàlisi economètric del model sencer. 
Núvol de punts:  x = Distància a les universitats i centres de recerca,  y = RBP 
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La Variable distància a Centre de Formació i Inserció Professional per menors de 21 

anys que han abandonat la secundària no s’hi ha trobat una correlació amb la distribució 

de la renda bruta per habitant a nivell de seccions censals.  

Mapa 16. Distribució de la distància als centres de formació per joves que han abandonat els estudis. Anàlisi 
economètric del model sencer. Núvol de punts:  x = Distància als centres PFI,  y = RBP 
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La Variable de distància a Centres educatius es troba significativitat estadística en el 

model sencer o en el submodel AMB però s’hi identifica una correlació robusta en el 

submodel AMB. En les seccions censals més pròximes als centres educatius s’hi ha 

detectat una renda més baixa que en les seccions censals allunyades dels centres 

educatius.  

Mapa 17. Distribució de la distància als centres educatius. Anàlisi economètric del model sencer. Núvol de punts:  
x = Distància als centres educatius,  y = RBP 
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La Variable distància a Centre Mèdics no s’hi ha trobat significativitat estadística 

destacada als models de l’AMB i No AMB, no obstant si que se n’ha observat al Model 

sencer. En el model Sencer si que s’ha observat que la proximitat als centres mèdics es 

correlaciona amb una renda més baixa i que la renda incrementa a mesura que ens 

allunyem dels equipaments mèdics municipals.  

Mapa 18. Distribució de la distància centres sanitaris. Anàlisi economètric del model sencer. Núvol de punts:  x = 
Distància a Centres sanitaris,  y = RBP 

 

 

Variables cobertura del sòl  

En el cas de les variables de cobertura del sòl s’hi ha trobat poca significativitat 

estadística sobretot a la que es troba relacionada amb la cobertura del sòl industrial, la 

qual no presenta una correlació amb un coeficient de confiança robust en cap dels 

models. No obstant les variables referents a les tipologies dels sòls urbans si que s’hi 

observa significativitat estadística als tres models com a variables amb potencialitat 

predictora en la renda per habitant de les seccions censals.  
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La Variable de percentatge del sòl industrial no s’hi ha trobat significativitat estadística 

en cap dels coeficients.  

La Variable de percentatge del sòl urbà discontinu s’hi observa una correlació robusta 

al model sencer i en el submodel AMB. En tots tres models la correlació amb la renda 

per habitant és positiva, per tant l’urban sprawl es troba relacionat amb una renda per 

habitant elevada.  

Mapa 19. Distribució del percentatge de cobertura de sòl Urban Sprawl. Anàlisi economètric del model sencer. 
Núvol de punts:  x = % Urban Sprawl,  y = RBP 
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La Variable de percentatge de cobertura del sòl urbà continu s’hi identifica una forta 

correlació en el submodel NO AMB i el submodel AMB.  En el model sencer i el 

submodel AMB la correlació és positiva, per contra del que s’esperava al observar una 

relació entre renda i sprawl positiva. No obstant en el submodel NO AMB la relació entre 

les dues variables és d’una correlació inversa on les seccions censals amb més 

percentatge de sòl urbà compacte presenten una renda per habitant menor.  

Mapa 20. Distribució del percentatge de cobertura de sòl compacte. Anàlisi economètric del model sencer. Núvol 
de punts:  x = % de sòl compacte,  y = RBP 

 

Variables dicotòmiques  

En totes les Variables dicotòmiques utilitzades en els models s’hi observa significativitat 

estadística.  

Al model s’hi ha generat la variable AMB de la qual s’han extret els dos submodels. 

Aquesta variable identifica una gran correlació entre les seccions censals que formen 

part de l’AMB i un augment de la renda per càpita.  
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La variable dicotòmica sobre la distribució de les seccions censals entre municipis 

litorals i municipis prelitorals identifica una forta correlació amb les renda en els models 

sencer i el submodel NO AMB. En tots els models s’associa a les seccions censals que 

formen part dels municipis de costa amb una renda menor que a les seccions censals 

que formen part de municipis prelitorals. 

La variable capital de comarca és signficativa estadísticament al submodel AMB. La 

correlació que s’observa entre les seccions censals que formen part de les capitals 

comarcals i la renda per càpita és inversa al model sencer i al submodel AMB. Per altra 

banda, al submodel NO AMB les seccions censals que formen part de capitals de 

comarca presenten una renda per càpita major.  

Discussió de resultats  

Discussió dels resultats generals:  Model i submodels  

En la discussió de resultats es creuen les dades i es condueix un anàlisi economètric 

que contribueix al limitat coneixement que es té sobre la relació entre la distribució de la 

renda i l’accés a la mobilitat. S’associa la distribució de la renda bruta per càpita de 2019 

amb les dades censals sobre les infraestructures de transport a data de 2022. L’anàlisi 

es centra en les correlacions entre la renda per càpita (variable dependent) i 

l’accessibilitat a la mobilitat (variable explicativa), així com amb altres variables 

explicatives. Aquest estudi no pretén  establir inferències de causalitat a partir dels 

resultats. Per establir causalitat es requeriria d’un recull de dades temporals sobre 

cadascuna de les variables - com la data de construcció de les infraestructures de 

transport, dels equipaments i de les promocions urbanístiques- , dades de les quals 

l’estudi no disposa. Segons la hipòtesis de partida, s’espera que les variables que s’han 

afegit al model es trobin correlacionades amb la distribució de la renda al territori. 

Estudis precedents han demostrat que variables com la distància als centres municipals 

(CBD), la densitat de població, les característiques del sòl urbà (sprawl o compacte), les 

característiques socioeconòmiques, característiques demogràfiques, o la distància a 

infraestructures de transport públic o privat es troben associades significativament amb 

la concentració espacial de població amb ingressos similars als ambients urbans (LeRoy 

& Sonstelie, 1981; Glaeser et al., 2008; Barton and Gibbons, 2017; Liu et Bardaka, 

2021). Els resultats d’aquest estudi mostren correlacions espacials entre variables 

explicatives i la renda bruta per secció censal que són coherents amb la literatura 

existent, tant en el model com en els dos submodels. 

Les seccions censals pròximes a grans eixos de comunicació viària presenten una major 

renda que les que es troben més allunyades de les autopistes i autovies. Les seccions 
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censals amb major renda per càpita també estan més allunyades dels centres 

municipals, fet que pot estar relacionat amb la major distància a autopistes i autovies.  

En les seccions més allunyades als centres municipals s’observa una major 

concentració d’urban sprawl i una menor cobertura de transport públic, evidenciada per 

la distància llunyana a parades de metro i ferrocarril. Com s’ha comentat, també hi ha 

una major distància a autopistes i autovies. Aquestes característiques comporten un 

major ús del vehicle privat, i promouen la mobilitat motoritzada a nivell intermunicipal. 

D’aquesta manera, en aquestes zones dominades per l’urban sprawl, el propi disseny 

urbà encoratja al ciutadà a l’ús del vehicle privat i augmenta la dependència del cotxe, 

ja que redueix l’accés al transport públic. Una de les conseqüències associades a la 

dependència del vehicle privat és que actua com un efecte barrera entre classes 

socioeconòmiques (Burguillo et al, 2016; García-Palomares, 2010; Muñoz 2003).  

Consistent amb el que s’ha observat en la descripció de resultats en l’apartat anterior: 

les seccions amb major urban sprawl tenen generalment una major renda. Això pot 

explicar-se pel següent fenomen: mentre que la elasticitat en la renda és major en les 

classes amb unes rendes altes, les classes socials amb una renda mitjana que habiten 

les zones suburbanes són les que es veuen més perjudicades per l’urban sprawl. La 

seva menor elasticitat econòmica comporta que, en el cas d’un augment en el preu dels 

carburants afecta d’una forma proporcionalment més alta a aquestes classes (Burguillo 

et al. 2016). Tot i això, la baixa densitat dels desenvolupaments urbans perifèrics dificulta 

l’extensió de les xarxes de transport públic i, per tant, fa més difícil la possibilitat de 

l’establiment d’un model de transports urbans equitatiu a totes les zones de la ciutat. 

Justament per això, és probable que en aquestes zones suburbanes es concentri una 

major renda. És més, hi ha una gran demanda per el model de vida que representa 

l’espai urbà dispers i no sembla haver-hi un rebuig generalitzat amb el què aquest 

urbanisme representa, respecte a la desigualtat i la segregació social que es troba 

associada (García-Coll & Lopez-Villanueva, 2018) .  

Els resultats observats respecte a la concentració dels nivells de renda en el territori en 

aquest estudi es poden relacionar amb els resultats dels estudis de Sen (2004) o 

Corredor (1999). Aquests demostren la perpetuació de la pobresa concentrada 

geogràficament degut a la dificultat dels habitants per l’accés als serveis, l’accés a 

l’habitatge o l’accés a un nivell d’estudis més elevat. És per aquest motiu que les 

seccions censals amb un nivell de renda baix presenten també una cobertura menor de 

serveis educatius superiors. No obstant, inversament al què s’observa a la literatura 

existent, les seccions censals amb una menor renda es troben més a prop dels centres 

educatius elementals i els centre mèdics. Aquesta proximitat, es pot explicar degut a la 

densitat de població que acumulen els barris pobres i el gran índex de cobertura que 

presenten aquests centres al llarg del territori català.  
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Discussió de resultats del Submodel No AMB 

Les relacions entre les variables de transport públic i la seva relació amb la renda al 

submodel NO AMB presenten certes diferències amb el model sencer i el submodel 

AMB. En el submodel No AMB, les seccions censals més properes a les estacions de 

ferrocarril i les parades de busos indiquen una major concentració de seccions censals 

amb una renda baixa. Aquests resultats són producte d’una centralitat d’aquests serveis 

en els municipis que els acullen, seccions censals centrals pròximes als centres 

municipals i amb un índex de compacitat alt. Per tant, segons els resultats observats en 

el submodel NO AMB recolzen els resultats dels estudis de Glaeser (2009) i LeRoy & 

Sonstelie (1981). No obstant, la variable de distància als centres municipals indica que 

a mesura que ens allunyem dels centres municipals la renda tendeix generalment a 

baixar, el que ens suggereix una distribució irregular de la variable segons l’àrea 

geogràfica d’influència.  

Com s’observa en la distribució geogràfica de les seccions censals amb una renda 

menor dins el submodel No AMB, la variable distància a les Universitats té especial 

significativitat. Les dades corresponents a aquesta variables indiquen una concentració 

de seccions censals amb un nivell de renda elevat al voltant dels equipaments d’estudis 

superiors o centres de recerca associats. Igualment, s’observa la mateixa relació amb 

els centres educatius, fet que possiblement ens indica que la distribució de renda en les 

seccions censals depèn en certa part de la distància a aquests centres. Com és 

d’esperar la variable nivell d’estudis superiors també presenta generalment un augment 

quan la variable de distància a universitats es redueix. Podem constatar que aquests 

equipaments generen llocs de treball especialitzats generalment amb una renda més 

alta. Autors com Brennan & Cochrane (2019) discuteixen sobre si aquestes institucions 

comporten una millora generalitzada de l’empleabilitat de la població en el mercat de 

treball, i són un element central en la construcció de competitivitat amb un capacitat real 

de combatre les desigualtats socials. Tot i que no es poden establir inferències de 

causalitat, sembla ser que la presència d’aquestes institucions s’associa a una renda 

més elevada.  

Discussió de resultats del submodel AMB  

Els resultats de les variables explicatives de l’accés a la mobilitat al transport públic al 

submodel AMB es troben correlacionades amb el que Barton and Gibbons (2017) 

observen per Nova York. Aquests indiquen que una relació entre accés a la mobilitat i la 

renda per habitant no presenten una correlació clara. En aquest sentit les variables de 

distància a les parades de Bus i Ferrocarril indiquen una major preferència pels habitants 

amb ingressos mitjans o mitjans-alts al voltant d’aquests nodes de transport en el 

moment d’escollir la localització dels seus habitatges dins l’AMB. Per altre banda les 

parades de metro dins l’AMB suggereixen una concentració al seu voltant de seccions 
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censals amb una renda baixa com els estudis de LeRoy & Sonstelie (1981)  i Glaeser et 

alt. (2009) suggereixen amb el transport públic col·lectiu urbà. No obstant, no es pot 

associar clarament la causalitat d’aquests resultats de l’estudi, però podem teoritzar com 

l’augment de la cobertura dels serveis de transport públic és més elevat en barris amb 

unes rendes més baixes, els quals es van construir en àrees urbanes amb accés (o amb 

accés planificat) a estacions de transport públic d’alta capacitat per facilitar el seu accés 

als serveis públics i al mercat laboral de l’AMB. Aquests resultats indiquen que 

l’accessibilitat al transport públic es comporta de forma diferent l’esperada.  

Com és d’esperar, les seccions censals de l’AMB amb una densitat de població major 

són les que es situen al centre, o prop del centre municipal. La relació entre la densitat 

i la renda per càpita, com s’assenyala a la secció anterior, presenta una correlació 

negativa. Per tant, les zones amb un model urbà més compacte aglomeren a habitants 

amb una renda més baixa en termes generals. En tot cas, una de les probables raons 

que produeix que les variables es correlacionin d’aquesta manera és la tipologia dels 

habitatges de les seccions urbanes compactes en contraposició als habitatges 

unifamiliars típics de les àrees suburbanes. No obstant, degut a la gran densitat de 

població també és molt probable que, depenent de la situació geogràfica es presenti una 

gran heterogeneïtat dins la pròpia secció censal pel que fa al nivell de renda.  

Com es presenta en la literatura consultada, els espais de baixa densitat són els que 

presenten una major renda per càpita, i per altra banda, com és d’esperar, els espais 

urbans dispersos de baixa densitat presenten poca mixtura d’usos i no generen espais 

de centralitat. (Indovina, 1991; Soja, 2000; Muñoz, 2003). Per altra banda els espais 

urbans compactes redueixen l’espai dels habitatges privats, no obstant si que ofereixen 

una gran mixtura d’usos urbans amb espais de marcada centralitat.  

Com es comenta prèviament, les seccions censals més properes als centres urbans 

presenten una renda baixa. Les mateixes seccions censals centrals s’espera que tinguin 

un millor accés a les xarxes de transport públic, als equipaments bàsics i a les 

institucions universitàries. No obstant, malgrat l’Universitat de Barcelona amb una 

situació geogràfica central dins de l'entramat ortogonal de la ciutat, la majoria 

d’institucions universitàries es troben en zones semi-perifèriques. Les seccions censals 

més properes als centres de recerca i educació superior presenten un nivell de renda 

superior que la gran majoria de les seccions censals que es troben en una situació més 

allunyada. No s’ha observat en cap estudi on s’ofereix una correlació entre aquestes 

dues variables, no obstant dins l’AMB semblen correlacionar-se significativament. Tot i 

que, s’ha provat en moltes ciutats que l’establiment de centres d'educació superior 

comporta riquesa a nivell local. En tot cas, no queda clar si moltes de les institucions 

universitàries s’han instal·lat en aquestes localitzacions cercant més oportunitats al 

mercat immediat d’alumnes amb un nivell de renda més elevat, o si s’han format els 

barris amb un nivell de renda alta al voltant d’aquestes institucions d’una forma causal 
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o simbiòtica. És més, es pot observar que en els barris més immediats les seccions 

censals que en formen part s’hi identifica una concentració major d’habitants amb 

estudis superiors que en la majoria de les seccions censals de l’AMB.    
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Conclusions  

En aquest capítol es presenten les conclusions que s’han obtingut mitjançant el 

tractament dels resultats del model de regressió lineal multivariable OLS entre la 

distribució de la renta segons un conjunt de variables independents en els municipis 

litorals i la seva relació amb els referents del marc teòric, els resultats esperats i les 

particularitats observades en l’àrea d’estudi.  

Les conclusions es presenten acompanyades d’un apartat de recomanacions per 

visualitzar les possibles implicacions en les polítiques urbanes que comporten els 

resultats observats en l’estudi. Així mateix, també s’inclou un apartat de 

consideracions finals on s’afegeix una valoració final sobre el procés d’investigació i 

els resultats obtinguts.  

Conclusions sobre l’estudi  

La contribució al coneixement sobre les dinàmiques de segregació territorial que ofereix 

aquest estudi és un petit pas cap a la comprensió de quines característiques principals 

de l’espai urbà, la demografia i de les infraestructures de transport es troben 

relacionades amb la distribució espacial de la renda. Primer de tot s’ha analitzat què 

caracteritza els espais urbans per poder generar inferències de causalitat sobre com es 

distribueix la renda. En aquest estudi, conduit en el litoral català, s’han obtingut uns 

resultats que s’alineen amb l’observat en la literatura precedent.   

Visibilitzar les pràctiques urbanístiques que generen barreres a la mobilitat, i per tant, a 

l’accés a l’espai públic urbà és rellevant. Aquest estudi, a partir dels resultats que obté, 

suggereix la necessitat d’un canvi en el paradigma de mobilitat urbana establert, i 

reflecteix l’impacte en les desigualtats econòmiques i la diferència d’oportunitats que 

alimenten els espais urbans actuals. És per això que hem d’aspirar a que l’espai públic 

es construeixi mitjançant la idea d’equitat, que promogui un repartiment de la riquesa, 

tingui un compromís amb el benestar social i faciliti l’accés a la mobilitat. No obstant, en 

els països desenvolupats la idea de ciutat i la idea d’espai públic ha sucumbit al lliure 

mercat, és a dir, a la mercantilització i privatització. A més, la gran quantitat d’actors 

implicats augmenten la complexitat de la gestió de l’espai públic urbà.   

Les economies capitalistes han marcat com es construïen les ciutats del segle XX. La 

gran desigualtat que comporta aquest sistema econòmic s’ha vist reflectida en el fet 

urbà, dividint la societat en grups segons el seu nivell de renda. Les diferències 

internacionals en els processos de segregació espacial es vinculen a fets culturals, 

socials, demogràfics, econòmics o infraestructurals. No obstant, les mateixes diferències 
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s’observen a escala local, on diverses ciutats o regions dins el mateix territori presenten 

diferents característiques en les que es produeix una segregació espacial per nivell de 

renda. De fet, a nivell del litoral català hi ha certes diferències estructurals entre l’àrea 

de l’AMB i l’àrea No AMB, tot i que en els dos casos es presenta segregació espacial 

d’una manera similar. Els resultats de l’estudi mostren una correlació espacial en la 

clusterització de rendes altes al territori a l’àrea de l’AMB i la clusterització de rendes 

baixes a l’àrea No AMB.  

Les diferències entre centre i perifèria són clares en el cas del territori català. Amb la 

centralitat molt marcada de l’àrea de Barcelona, en la que s’acumula riquesa, llocs de 

treball, serveis i infraestructures. Mentre que en el cas de l’àrea rural del litoral català 

s’observa un baix servei públic, que en primer terme és degut a la baixa densitat urbana 

dels nuclis municipals, i en segon terme possiblement a l’interès en gran part de mantenir 

aquesta asimetria territorial, en la que els recursos es destinen a les ciutats principals 

mentre que en les àrees rurals es preserven quasi bé sense infraestructures moltes 

vegades amb l’expectativa de la seva revalorització turística. Facilitant la mobilitat cap 

aquestes àrees des de les àrees urbanes, s’ha creat una onada de residencialització no 

només intracomunitària, sinó també internacional que ha desembocat en un creixement 

urbanístic expansiu en molts dels nuclis rurals litorals.  

El desenvolupament urbanístic es troba estretament relacionat amb el moviment del 

capital cap als béns immobiliaris, un valor que s’ha considerat històricament com a 

refugi. Un creixement urbanístic desvinculat del creixement demogràfic s’ha traslladat a 

l’espai urbà amb una construcció d’urbanitzacions de baixa densitat. Aquestes 

urbanitzacions, definides com urban sprawl, s’ha observat a l’estudi com són els àmbits 

on s’acumula la població amb una renda més alta en tot el territori litoral català. Fet que 

suggereix que la construcció de la ciutat no és un fet imparcial, des del disseny fins a la 

materialització de l’espai urbà es troba influenciat per la ideologia o intencions de les 

persones responsables.  

L’estudi reflecteix clarament les onades de relocalització residencial observades en la 

literatura. Les ciutats creades a partir del paradigma econòmic capitalista de la segona 

meitat del segle XX han plasmat en la seva estructura urbana la gran desigualtat que 

comporta el mateix sistema. No només en el model sencer en el que s’observa 

l’asimetria entre AMB i NO AMB, sinó també en els mateixos submodels sorgeixen 

patrons d’asimetria similars. La fractalitat del model, que es replica en els submodels i 

en la gran majoria dels municipis observats demostra el gran valor que aporten els 

espais compactes amb una gran mixticitat d’usos. Fet que condiciona la mobilitat per 

l’espai urbà, reduint els desplaçaments de llarga distància i substituint-los per 

desplaçaments curts, realitzats majoritàriament a peu. És per tant, rellevant demostrar 

que la mobilitat és un dels principals elements que intervé en la tria de la localització 
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residencial, amb un nivell d’importància equivalent a les característiques de l’habitatge i 

del barri.  

Segons la materialització del fet urbà en el territori, s’observa com afecta a la mobilitat i 

la distribució de la renda de maneres diferents al litoral català. En l’anàlisi de les 

variables de distància, vinculades directament amb la mobilitat, s’observa un 

comportament interessant. Aquestes es relacionen de manera inversa segons si 

s’observen les seves relacions amb la distribució de la renda dins la AMB o fora. Amb el 

risc de caure en una fal·làcia post hoc , podríem assumir que en els dos àmbits 

geogràfics es valoren unes condicions diferents en les característiques dels 

assentaments urbans. No obstant, tot i que si observem les característiques reals de 

cadascun dels àmbits geogràfics on hi trobem acumulació de renda veiem que les 

condicions de distància segueixen una lògica segons les possibles necessitats en 

cadascun dels àmbits. Mentre que en els espais rurals s’observa una tendència 

d’acumulació de capital en els centres dels nuclis municipals, amb una major cobertura 

de serveis; als nuclis urbans l’acumulació de capital s’allunya dels centres municipals, 

mantenint-se a una distància relativament propera dels serveis essencials.  

És, per tant, un fet plausible, que al territori català la localització residencial es troba 

relacionada, en certa mesura, a la cobertura de la mobilitat. Es pot concloure doncs, que 

el model actua d’una manera adequada a l’hora de mostrar quines són les variables més 

importants en cada àmbit territorial.  

Recomanacions  

Una vegada analitzats els resultats i establerta la influència que té la mobilitat en la 

localització residencial i la distribució de la renda al territori litoral català cal adreçar 

certes línies d’actuació per la seva aplicabilitat a la realitat, i per tant, transformar-los en 

intervencions per reduir la segregació espacial i reduir les barreres associades a la 

mobilitat.  

En un inici els mateixos resultats, ofereixen als “policymakers” un coneixement més 

extens per tractar de solucionar o alleugerir les pressions tant en els àmbits urbans com 

en els espais rurals. El que comporta una individualització i atomització de les 

problemàtiques a una escala local, que s’interrelaciona a la vegada amb l’escala 

regional. Per la mateixa definició de mobilitat, s’hi troben implícites les idees de relació i 

interconnexió entre nodes i entre realitats, no obstant, per part de l’administració s’ha 

actuat de forma generalitzada, creant una xarxa interterritorial i no tractant les realitats i 

les característiques de cadascun dels espais individualment i localment d’una manera 

adequada. Per això, es recomanen tres enfocaments per generar una mobilitat inclusiva, 

que pugui fer front amb els problemes generats per la segregació territorial i pugui 
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contribuir en el desenvolupament de les àrees més afectades per la manca d’opcions 

de mobilitat i d’accés als serveis, el què contribuirà teòricament a una millora de les 

capacitats de desenvolupament econòmic, mobilitat social i benestar personal.  

L’observació i anàlisi del territori, no és suficient per la innovació i la formulació de noves 

polítiques que puguin fer front als problemes que s’observen en ell. Falta la incorporació 

de la quarta hèlice pel seu funcionament (OECD, 2019), per tant mitjançant l’escolta 

activa de les demandes dels ciutadans i l’anàlisi de models de participació ciutadana 

que s’han desenvolupat  efectivament en altres ciutats i regions, ens pot oferir solucions 

als problemes socials i infraestructurals en la nostra àrea d’estudi. La integració de les 

noves tecnologies o de nous models de producció i consum també ens ofereixen noves 

formes de conèixer el territori i generen orgànicament noves formes amb les que el 

ciutadà interactua amb la realitat. La tasca que ha d’emprendre l’administració en 

enfrontar-se al repte de crear una ciutat i un territori més interconnectat no és gens fàcil, 

no obstant, és un fet indissociable del desenvolupament de la regió, necessari i cada 

vegada més urgent.  

La generació de centralitats a partir de la concentració i compactació dels nuclis urbans 

és un dels elements principals que pot oferir una solució a les problemàtiques 

observades en l’estudi. El trasllat o la creació de nous punts focals de negocis, logístics 

i de investigació en punts on hi ha una gran falta d’infraestructures, pot comportar el 

desenvolupament d’aquestes, a més a més de la creació de noves oportunitats de 

qualitat pel que fa al mercat laboral i a posteriori centres de formació associats. Límitant 

l’espai urbà discontinu, i concentrant les activitats en aquests nous nuclis d’activitat, 

també es poden crear economies d’aglomeració, creant aquestes noves centralitats a 

les perifèries. S’ha demostrat que la densitat d’habitants i la compacitat relacionada 

tenen un gran impacte amb les rendes, i per tant, fent més dens el teixit urbà es poden 

incrementar les oportunitats de generar riquesa a partir de petits negocis que puguin 

redistribuir la riquesa en el mateix barri   

Però, la gran qüestió, que aquest estudi no pot respondre, és la causalitat d’aquestes 

mesures. La falta de temporalitat en les variables no pot concloure si la construcció 

d’infraestructures és la que genera aquests nous pols de desenvolupament econòmic, o 

la creació dels pols de desenvolupament econòmic són els que comporten la  creació 

d’aquesta infraestructura. No obstant, com s’ha observat en la construcció de ciutats ex 

novo en certs països en vies de desenvolupament, com a la Xina, Vietnam o en 

economies desenvolupades com en els  propis Estats Units, n’hi ha on s’hi han 

desenvolupat aquestes centralitats d’una forma semiorgànica. Per altre banda, també hi 

ha un llarg historial de casos fallits on no s’hi han acabat desenvolupant les economies 

d’aglomeració suficients per generar la centralitat tot i la presència de les infraestructures 

necessàries. Aquestes solucions, en tot cas, són d’ús intensiu de recursos econòmics i 
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del sòl, a més de necessitar una gran implicació de l’administració pública, sobretot en 

el manteniment d’unes condicions òptimes per la seva proliferació. 

Un altre mètode per assolir una solució a la problemàtica observada en l’estudi és la 

densificació dels serveis i infraestructures de transport en els espais urbans perifèrics. 

En els punts on hi ha una manca de serveis bàsics o cobertura de transport públic, s’hi 

ha observat una major concentració de pobresa. S’ha observat a l’estudi com hi ha una 

gran falta de cobertura de transport públic en els municipis de fora l’AMB, concretament 

en les estacions de ferrocarril i parades de bus. Amb la concentració de serveis de 

transport de qualitat i una major inversió en infraestructura pública en aquests municipis, 

es pot generar una millora substancial de les condicions de vida d’aquests espais, 

millorant l’accés a l’educació, al mercat laboral i a una major llibertat de desplaçament 

als col·lectius que no poden afrontar les despeses de tenir un vehicle privat en propietat.  

L’establiment d’aquesta nova infraestructura pública significaria també, una millora en la 

redistribució de recursos públics d’una manera més equitativa i adreçada a les 

necessitats locals. Amb una cobertura de serveis més extensa en un espai més 

concentrat també es reduiria la necessitat de desplaçaments de llarga o mitjana 

distància dels ciutadans que habiten en aquests barris i podria generar la creació de 

negocis en aquests barris augmentant també el mercat laboral i la generació de riquesa.   

Per últim, el tercer punt de recomanació que afegeix aquest treball és l’assentament de 

noves mobilitats alternatives al vehicle privat, que siguin assolibles econòmicament fins 

i tot per les famílies més humils. Addicionalment a les polítiques que desincentiven 

l’utilització de l’automòbil que s’estan aplicant a l’actualitat, les actuacions de 

l’administració pública necessiten anar més enllà per transformar el model de transports 

actual. Algunes de les alternatives amb les quals s’està treballant actualment són:  

- Els mitjans de transport compartit caracteritzats per l’anglicisme sharing (car-

sharing, bike-sharing, etc.), els quals signifiquen compartir els costos directes o 

costos associats del vehicle privat.  

- Una millora de les connexions, de la cobertura, la temporalitat i la intermodalitat 

del transport públic, fent-lo més inclusiu per les persones d’edat avançada, les 

dones i els nens.  

- La creació d’infraestructura ciclable més enllà dels límits de la ciutat, creant les 

anomenades Cicling Highways ja establertes en països del centre i nord 

d’Europa, oferint mitjans de transport viables interurbans.  

- Crear línies de transport públic a partir de vehicles autònoms o semi autònoms, 

que puguin adaptar-se les necessitats de seguretat, higiene, accés o diversitat 

que puguin necessitar certs col·lectius i reduint la problemàtica que els hi causen 

els desplaçaments per la ciutat.   
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Aquestes, entre altres alternatives a la mobilitat basada en el vehicle privat s’ha 

demostrat que generen una major inclusió a la ciutat dels col·lectius vulnerables, i 

democratitzaria d’una forma més extensa l’espai urbà.   

S’ha de transformar la visió de mobilitat territorial focalitzada en el vehicle privat per 

carretera en una visió integral de la mobilitat, adaptada a tots els col·lectius ciutadans, 

perquè aquests puguin desenvolupar una vida plena tant a les ciutats com en els espais 

rurals.  

Consideracions finals  

El treball com a estudi quantitatiu, concentra un gran treball estadístic en el qual s’ha 

intentat tractar el més diligentment possible. S’han inclòs les variables que des d’un punt 

de vista d’usuari, observador extern i urbanista s’han trobat rellevants, i que a més a 

més, es podien quantificar.  

En el procés d’investigació s’han trobat dificultats per trobar formes d’incloure una matriu 

rellevant per la inclusió de totes les variables seleccionades, i s’han hagut de fer 

ajustaments constants degut a la inclusió progressiva de noves variables i nous mètodes 

d’anàlisi. El propi procés estadístic es troba condicionat per una gran subjectivitat en les 

variables incloses o excloses. En aquest estudi els propis límits de coneixement i de 

temps fan possiblement el model que s’ha acabat seleccionant i desenvolupant no sigui 

el més precís, però en tot cas ho és suficientment per poder oferir un anàlisi de la realitat 

del territori d’estudi de gran valor.  

Per una millora en l’anàlisi futur del treball, queda pendent un anàlisi temporal amb 

capacitat de constatar la temporalitat de cadascuna de les variables incloses. Una 

reducció espacial de l’escala de l’àrea d’investigació, i baixar, sobretot en els casos dels 

municipis rurals, a una escala inferior a la que ofereixen les seccions censals, per 

exemple a escala de barri, pot oferir un anàlisi més ajustat. I, per últim, afegir la variable 

distància a partir de l’escala temps i no l’escala física mitjançant l’aplicació de l’algoritme 

Dijkstra representant d’una forma més precisa quina és la condició dels desplaçaments 

urbans i rurals.  
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