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OBJECTIU I BASE TEÒRICA 

• L’objectiu de la tesi és trobar un indicador sintètic socioeconòmic que sigui capaç de valorar  la 

diferenciació social de la ciutat a partir del rang socioeconòmic que serveixi per actuar políticament i 

que tingui una continuïtat en el temps per veure la seva evolució. Es tendeix a l'homogeneïtat o per 

contra a la heterogeneïtat? 

• La tesi parteix de la teoria anomenada de les àrees socials que comença amb  Shevky i Williams amb 

el treball «The Social Areas of Los Angeles»(1949) modificada després per Shevky i Bell en «The 

Social areas of the San Francisco Bay Region» 

• Els esmentats autors defineixen 3 factors que estructuren la diferenciació residencial que anomenen: 

– Social Rank   que correspondria al Rang socioeconòmic 

– Urbanization  que seria el cicle vital i familiar 

– Segregation  la diferenciació per motius ètnics. 

• Dins l’índex de Social Rank, que és el que interessa,  

 inclouen valors procedents de: 

– Ocupació 

– Educació  

– Renda 

 



Matriu hipotètica de Shevky .   + alta correlació , 0 Sense correlació 

El procés de definició de les 

àrees socials es fa a partir de 

de la combinació del primer 

factor amb els altres dos en el 

que Bell denomina espai social 

«social space» 

 

 
 



Posteriorment s’introdueix l’anàlisi factorial per obtenir els factors , que en principi es va utilitzar per 

verificar les dades obtingudes per Shewky , Williams i Bell,  

A partir en l’estudi de Tryon (1955) l'anàlisi factorial es deslliga del model d'àrees socials per agafar 

entitat pròpia, i per tant es deslliga formalment del la rigidesa dels tres eixos esmentats que marcava 

l’estudi d’àrees socials. 

Aquest tipus d'anàlisi urbà fonamentat en la nova modelització dels factors sense el lligam dels tres 

eixos clàssics passarà a anomenar-se per Sweetser «Ecologia factorial» l’any 1965. Com a 

conseqüència  neix la possibilitat d’entrar en l’anàlisi noves variables  i augmentar les variables en els 

estudis 

A partir d’aquí es poden trobar estudis fets a diferents ciutats nord-americanes, però també arreu del 

món: Helsinki, Roma, Accra, El Cairo, Haifa, Toronta, Beijing, Calcutta, Bilbao, Barcelona, Madrid, 

Toronto, ciutats sud-americanes , ciutats australianes etc.. La majoria dels quals és contrastar el model 

original en diferents ciutats de diferents cultures apareixen nous factors segons la història i la cultura de 

les ciutats . 

Això, no obstant, implica que es realitzin estudis sense una hipòtesi prèvia que guiï les variables a 

escollir, i que l’elecció es faci d’una manera arbitrària i després analitzar-ne els resultats.  

Muguruza i Santos proposen un nou plantejament que incorpori l’existència d’una hipòtesis prèvia des 

d’on dirigir tant la investigació com  les unitats d’anàlisi i que per tant que  no siguin definides 

arbitràriament. Aquesta és, en concret, la línia en que es formula  aquesta tesi. 
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Análisis y Aplicaciones 

2004
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Antonio Moreno 

Jiménez  
SC 

  

Comunidad de 

Madrid 

Un nuevo enfoque para 

medir la desigualdad  
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Área Metropolitana  de 

Barcelona 

2009 

Rafael Madariaga 

Joan Carles Martori 

Ramon Oller 

SC 

  

Universitat de Vic 

Estat de l’art sobre els indicadors socioeconòmics existents  



SEGONA FASE: MINERIA DE DADES 

Per al desenvolupament de la tesi s’utilitzarà u sistema adaptat de mineria de dades i per tant el 

procés es pot dividir en sis passos seqüencials,  iteratius:  

 

1) Definició del problema 

2) Adquisició de les dades 

3) Procés previs de les dades 

4) Modelat de dades;  

5) Avaluació dels resultats 

6) El desplegament del coneixement 

 



Relació entre el domini del coneixement, les dades i  el problema 



1  DEFINICIÓ DEL PROBLEMA  

• Un cop definida la metodologia adequada comença la segona fase, que serà l’establiment 

de la unitat d’espai que s’utilitzarà com a unitat d’estudi en aquest sentits es proposen 

dues alternatives: . 

– El sistema de referència espacial hauria de ser relativament independent del fenomen 

que es desitja mesurar. Això permet l’anàlisi des de malles geomètriques (quadrades, 

hexagonals d’unitats regulars de mida reduïda i idèntica  superfície. (Batty, :1978) 

(Timms:1976)  

– El fenomen que s’estudia  no és independent de  la partició de l’espai que s’estudia i 

per tant es reclama la homogeneïtat interna de les unitats 

• Usualment, els treballs que pretenen realitzar estudis d'aquest tipus utilitzen com 

a unitat d'anàlisi les seccions censals, que constitueixen la unitat més petita  

que existeix en la divisió administrativa espanyola, això segons  Muguruza i Santos es pot 

acceptar si  aquestes unitats tenen  la màxima homogeneïtat possible en 

cada unitat d'anàlisi, homogeneïtat que ve donada per l'existència d’una tipologia 

edificatòria similar, en la creença que hi ha una profunda relació entre el tipus 

d’habitatge i les característiques socials de la població que hi resideix. 



• En el segle XXI la informació es cada vegada més abundant per això  es defineixen tècniques com la 

mineria de dades, que no són res més que l’ús de tècniques estadístiques preexistents però 

presentades dins una interfície, suposadament, més amigable per manipular les grans quantitats 

d’informació disponible. Però La informació que deriva de l'estadística oficial continua essent escassa , 

desfasada en el temps  i en molts casos insuficientment desagregada al nivell desitjat. 

• La manca de disponibilitat d’informació a determinats nivells i en la freqüència en què es subministrada, 

condiciona la investigació i per tant pot fer fracassar determinats tipus de projectes orientats a l’espai 

urbà.  

• Per tant s'haurà de conformar la hipòtesi de sortida considerant la informació a la unitat d’espai més 

desagregada possible de que es disposi. Si es té informació supeditant altres blocs d'informació dels que 

es disposi d’informació més desagregada a agregar-los  a un nivell superior . 

• Gairebé sempre les àrees d’estudi seran  unitats administratives que no necessàriament  responen a la 

homogeneïtat interna  desitjada, ja que l’extensió de la unitat és  massa gran com per poder considerar-

la homogènia. 

 

2  ADQUISICIÓ DE LES DADES 



• Punt bàsic per fer la tesi, sense informació no es pot fer cap treball aplicat per tant, la seva 

recollida és bàsica per poder posar en marxa la màquina del seu tractament. 

• La tipologia de la informació a recollir segueix la tendència que incorpora Roca en la seva tesi 

doctoral de l’any 1982, així  el tractament de l’anàlisi factorial i fins i tot alguns indicadors s’han 

obtingut en base al seu treball que encara que no tingués la mateixa finalitat que la tesi que es 

presenta, és un model a seguir per treballar adquirir nous  aspectes de la informació com són el 

comportament electoral (que també incorpora Leonardo Aurtenetxe en la seva tesi(1987), 

l’accessibilitat, els usos de l’espai , la motorització, valor de repercussió, i un llarg etcètera,  

• La recerca d’informació és una labor àrdua i poc valorada, però una bona recollida de les dades 

adequades és bàsica per a qualsevol treball d’investigació  

• En la següent diapositiva es veurà com  al final el nombre d’observacions registrades i tractades 

(algunes moltes vegades) són 1,417,151observacions o casos i cada observació pot tenir entre 

10 i 50 variables la qual cosa implica que la quantitat d’informació tractada és de més de 15 

millions d’items  



Tipus d'informació Nº Dades Procedencia  Font Nivell  

Referència 

geogràfica 

Edificis 28.566 
Censos de Población i viviendas 

2001 
INE 

Microdade

Individual 

Seccio 

Censal (SC) Llars 78.895 

Persones 173.775 

Sub-Parcel·les 46.337 

Base de dades del Cadastre 

AJT 

Adreça 

Ponència de valors 1.031 

Valos de repercussió 2.248 

Parcel·les 27.901 

Locals 109.751 

Vehicles 110.861 Base de Dades de Vehicles 

Assistència social  89.061  Atencions Assistencia Social 

Policial 23.920 Novetats de la Policia Municipal 

Activitats Econòmiques 8.682 IAE 2002 

Històric moviments PMH 288.420 Padró continu 1997-2007. Mobilitat 

Equipaments 705 Base de dades d'equipaments públics 

Electoral  2.921 Resultats electorals (1 cicle) SC SC 

Zones verdes 457 Zones verdes POUM Espacial 
Adreça 

Contaminació acústica 6.231 Mapa Acustic Ciutat Espacial 

Adreces 218.033 BBDD Adreces georeferenciades   

SC 

Salaris 27.301 Enquesta estructura Salarial 2006 INE   

Preus automovils i depreciació 13.914 Ordre Ministerial BOE   

Cens 1981 155.241 Cens 1981 IDESCAT Individuals 

Cens 1991 3.500 Municipios Cerca +100 INE SC 

Taxacions immobiliaries  1.524 CATSA via CPSV CPSV Individuals SC 

Suma d'observacions 1.419.275         



3. PROCÉS PREVIS DE LES DADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• PRIMERA FASE. AED 

– Fer un  Anàlisis Exploratori de les Dades (AED)., buscar la coherència interna, els valors missing descartar les 

observacions anòmales i en general preparar les dades per a la següent fase 

• SEGONA FASE. ENRIQUIMENT DE LA INFORMACIÓ O GEOREFERENCIACIÓ A NIVELL DE SECCIÓ CENSAL 

– Atribuir valors econòmics a variables qualitatives, així s’obté el salari estimat per una persona que té una ocupació 

determinada, un nivell d’estudis, edat, sexe, comunitat autònoma (nivell geogràficament més proper en l'enquesta 

d’estructura salarial de l’INE) y tipus de contracte. L’operació de assignació d’un salari teòric a cada persona ocupada 

del cens de 2001 es fa mitjançant xarxes neuronals dirigides 

– Atribuir un valor a cada vehicle del cens mitjançant la marca del vehicle, la potencia i l’antiguitat amb les dades que 

publica el ministeri d’hisenda via model lineal generalitzat 

– Atribuir totes aquelles observacions que tenien la referència de l’adreça al centroide de la secció censal via diferents 

mètodes que difereixen de la mitjana 



– Definir noves variables a partir de relacionar items que poden ser útils, així per exemple es 

pot crear una variable dummy  nova que sigui aturats segons grups d’edat i que tingui el 

valor 1 si ho és i 0 si no ho és, després quan s’agrupin segons seccions censals tindrem 

directament els aturats segons els grups d’edat definits, i es podrà saber el percentatge 

d’aturats segons grup d’edat. 

– Agrupar variables segons la seva naturalesa i poder explicatiu i fer un anàlisi factorial per 

aquest grup de variables d'aquí ja es poden eliminar algunes variables que suposadament 

explicarien quelcom, però resulta que no és així 

– En cas de dubtes sobre les variables, es poden passar a l’ARCGIS i a partir de la I de Moran 

veure si estan o no autocorrelaciondes en l’espai, és a dir que adopten valors 

significativament diferents en funció de determinades zones de la ciutat (són clusteritzables), 

en cas que no ho siguin és tracta de variables que es comporten d’una manera 

completament aleatòries i per tant no aporten  res a l’anàlisi  i ja poden ser eliminades. 

Aquest és el cas de les dades policials que ja van desaparèixer en aquesta fase, igual que 

variables de valoració de l’entorn o mediambientals que es feien en el Cens de 2001 

– Així poc a poc es va estructurant un conjunt de variables que passaran a la següent fase 

 



4. MODELAT DE LES DADES 

Per a realitzar el modelat de les dades es fa necessari la utilització de eines de modelatge 

estadístic, gràfic, etc que es particularitzen en cada fase del procés de modelatge. Actualment 

la capacitat de càlcul  dels ordinadors possibilita la democratització de tècniques estadístiques 

que fins fa relativament poc eren pròpies dels centres de càlcul públics o privats. L’ús intensiu 

d'aquestes eines possibilita un treball intensiu de càlcul tant pel tractament de les dades com 

per l’elaboració dels resultats 

EINES UTILITZADES 

• Microsoft ACCES. Base de dades utilitzada com a magatzem de la informació recollida  

• SPSS, (Actualment IBM SPSS Statistics) Eina estadística de primer ordre que permet fer 

gairebé tots els anàlisis estadístics menys alguns tractaments més específics 

d’econometria espacial i tot el que fa referencia a l’espai, així com el tractament correcta 

de les xarxes neuronals i de la lògica difusa. També es un excel·lent eina de tractaments 

de dades gràcies a les eines d’agregació i del mòdul de taules  

• MATLAB, Es una eina que permet el tractament de matrius de tot tipus, a part de ser una 

eina excel·lent de programació. La gran potència afegida del paquet és precisament les 

Toolbox ( de pagament o gratuïtes) que ja aporten càlculs concrets, però que la majoria 

d’ells són escrits en el llenguatge de Matlab i poden ser adequats a cada càlcul específic  

 



• ARCGIS . Es una potent eina de tractament de la informació referida a l’espai, operacions 

lògiques entre diferents capes d’informació (Unió, intersecció, consultes espacials de la 

informació i tractament de dades) encara que també incorpora (via mòduls que s’han 

d’adquirir a part) algunes tècniques estadístiques sobretot economètriques referides a 

l’espai i geoestadístiques. Com en el cas del MATLAB hi ha un conjunt de mòduls (de 

pagament o gratuïts) que permeten fer anàlisis molt específics com és el mòdul d’Spatial 

Analyst que incorpora tractaments molt interessants (que d’altra banda també poden 

trobar-se gratuïts com és  el cas del programa GEODA realitzat per l’eqip d’Anselin en el 

School of Geographical Sciences and Urban Planning),o  el Geostatistical analyst per fer 

anàlisis de Kriging i Variogrames o semi-Variogrames. A part de tot això és una excel·lent 

eina de presentació dels mapes creats. 

• SPSS Clementine, (actualment anomenat IBM SPSS modeler). És una eina de Data 

Mining que permet fer un gran nombre d’anàlisi estadístics  i com a eina de Anàlisis 

Exploratori de Dades (AED).  En la tesi es farà servir per dos de les eines incloses com 

són les regressions amb variables dummy i les xarxes neuronals dirigides. 

 

 

 

 



Atribuir un valor de l'habitatge calculant la 

GWR i després ponderant els coeficients βi 

dels resultats més propers que estan dins el 

bandwith utilitzat per la GWR  mitjançant una 

ponderació de tipus gaussià depenent de la 

distància als valors calculats 

 

En el cas de les activitats terciàries s’ha fet 

mitjançant la suma d’activitats dividida pel 

total de metres de carrer que te la secció 

(mitjançant l’ARCGIS i l’SPSS 

 



Construcció d’un model de avaluació 

teòrica de sous amb una eina de 

Data Mining IBM SPSS modeler  i 

mitjançant XNA assistides  

 

Verificació de 

l’autocorrelació 

espacial d’una 

variable amb l’índex 

de la I de Moran amb 

ARCGIS 

 



• Microsoft EXCEL.- ES una eina bàsica per fer  gairebé qualsevol cosa amb la informació 

especialment si es disposa del mòdul XLSTAT, fins i tot serveix de interfície entre programes 

diferents, per exemple per passar de SPSS a MATLAB i a l’inrevés o per alimentar dades de tots 

dos a l’ARCGIS. També te un sistema interactiu de gràfics més potent que el propi SPSS, encara 

que sigui inferior al del MATLAB. 

• AUTOCAD. S’utilitza com a eina complementaria a l’ARCGIS per a l’edició de dades 

geogràfiques o georeferenciades, ja que l’edició de determinat tipus de dades en ARCGIS és 

impossible o al menys molt complexa, en canvi a AUTOCAD és relativament més senzilla 

• Adobe PHOTOSHOP.- Eina indispensable per fer alguns arranjaments a les sortides de tots els 

programes anteriors 

• Adobe ILLUSTRATOR. Per dibuixar determinat tipus de representacions 

• Adobe ACROBAT Professional. Per fer intercanvis de documents  

• Microsoft VISIO. Per fer esquemes i diagrames de flux  

• Microsoft WORD. Tractament de textos 

• Microsoft POWER POINT. Per fer les presentacions 

 



TÈCNIQUES ESTADÍSTIQUES UTILITZADES 

• Anàlisi factorial de components principals 

• Regressió lineal multvariant 

• Anàlisi de Clusters K-Means i Jeràrquic 

• Xarxes neuronals dirigides  

• Arbres de decisió 

• Càlcul de la distancia P2 , coneguda normalment com a DP2 (programada en MATLAB) 

• Regressió geogràficament ponderada GWR (Geographically Weighted Regression). Programada 

en MATLAB a partir de la toolbox de James P. LeSage http://www.spatial-econometrics.com/ 

Universitat de Toledo (EEUU) 

• Xarxes neuronals auto organitzades conegudes com a SOM (Self Organizing Maps), o bé  

«Kohonen maps», degut al seu inventor. Programades en MATLAB a partit de la SOMToolbox de 

Juha Vesanto de www.cis.hut.fi  Department of Computer Science and Engineering at the Helsinki 

University of Technology.  

• Kriging ordinari en la representació de la informació 

http://www.spatial-econometrics.com/
http://www.spatial-econometrics.com/
http://www.spatial-econometrics.com/
http://www.cis.hut.fi/


ÚLTIMA FASE DEL MODELATGE I OBTENCIÓ DELS RESULTATS 

1. Fer l'anàlisi factorial definitiu amb solament 70 ítems que han resultat significatius en les 

fases anteriors.  

2. A partir del resultat de l’anàlisi és pot veure que hi ha variables que tenen poca 

representació amb comunalitats molt baixes, que es poden treure perquè tenen poca 

importància davant el resultat final i a més surten 11 eixos que és illegible  i així 

paulatinament es van treien les variables poc explicatives, 

3. Al final d’aquesta «negociació» resten 40 variables que amb dos eixos son capaces 

d'explicar el 70% de la variància total amb un KMO òptim de 0,935 

4. S’escullen les 36 variables que tenen una puntuació absoluta en el factor 1 de mes de 0,4. 

5. Amb aquestes 36 variables es calcula  la DP2, tenint en compte dues opcions la  

1. A) Vector d’origen el de Frechet 

2. B) Vector d’origen la puntuació del Factor 1  

6. Classificar les seccions censals amb base a les 36 variables escollides 

1. K-means  escollint el nombre de clusters  a partir de l’índex de Davies-Bouldin 

(calculat amb MATLAB) 

2. Jerarquic 

3. SOM 

7. Estudi de la possibilitat futura de seguiment de l’indicador i d’altres estudis que es poden fer 

a partir de l'índex sintètic socioeconòmic 

 

 
 

 



5.-VALUACIÓ DELS REULTATS 

 

• Els resultats obtinguts del modelatge de dades, és molt satisfactòria, en tant que s’ha aconseguit obtenir 

a partir del procés d’ Ecologia factorial un primer factor de característiques totalment socioeconòmiques 

que explica el 62.6% de la variància de la diferenciació residencial de la ciutat.  

• El valor obtingut és un valor sense rotació d’eixos, ja que amb la rotació Varimax es perdria aquest alt 

valor acumulat de la variància, i no s’obtenen resultats diferents a l’hora de definir els eixos.  

• L’obtenció de l'índex sintètic socioeconòmic es fa calculant la distància P2 (Pena, Trapero) a partir de les 

36 variables que saturen el primer eix, en aquest procés la inicialització de les iteracions s’ha fet d’una 

banda a partir del vector de Frechet i de l’altre amb el propi Factor 1 resultant de l’anàlisi  factorial. El 

resultat final  de les dues inicialitzacions és el mateix, però en el cas de Frechet s’estabilitza el resultat a 

la tercera iteració  i en el cas de utilitzar el primer factor ho fa a la quarta. L’índex obtingut es pot 

considerar òptim ja que té una correlació de Pearson del 99,3% amb el factor 1 i una RHO d’Spearman 

de un 99,2%. 

• L’índex de distància P2 mostra un  model de ciutat concèntrica que correspon pràcticament en els anells 

de creixement de la ciutat 

• Amb aquest resultats es podria dir que s’assoleix  una part de la tesi amb un índex sintètic socio-

econòmic que explica la diferenciació residencial de a ciutat 

• La obtenció d’una reducció de variables es generalment utilitzada per poder classificar els espais de  la 

ciutat, per aquest motiu s’han utilitzat el mètodes mes coneguts i empleats actualment  



K-MEANS 

• Quin és el número de clústers òptims que s’ha d’utilitzar? 

• Per que si ordeno les dades de forma diferent em surten valors diferents? 

• La classificació realitzada manté la topologia real de les dades en un sistema de n dimensions, 

essent n>2? 

• Aquestes i més problemàtiques es presenten a l’hora de fer una classificació pel mètode de K-

means. Per a solucionar els dos primes problemes es pot utilitzar l’índex de Davies-Bouldin per la 

validació dels clústers, no obstant la tercera problemàtica no es pot solucionar 

JERARQUIC 

• En el mètode jeràrquic els clústers  es poden identificar manualment a partir del dendrograma, no 

obstant s’ha de calcular la correlació cofenètica i com més propera a 1 estigui, mes  fidel serà el 

dendrograma a la realitat de les dades,. Per modificar el valor de la correlació cofenètica s’han de 

modificar les opcions de càlcul de distàncies (euclídia, cityblock, cosinus, mahalanobis, 

correlacions, minkowski , etc) i també el mètode de linkatge (mitjana, mediana, centroide, etc) fins 

a obtenir el valor més alt possible 

• El segon inconvenient esmentat en el K.means el sistema de classificació jeràrquic no el té 

• El tercer problema tampoc es soluciona 



SOM 

• Treballant amb xarxes neuronals artificials no dirigides és redueix la problemàtica ja que la 

classificació es pot fer d’una manera visual, es consistent en el temps i amb les repeticions 

(això  es podria dir que és una modificació del model teòric de Teuvo Kohonen)  i Teuvo 

Kohonen demostra en seu llibre «Self-Organizing Maps» que les dades multidimensionals 

mantenen la mateixa topologia que la seva representació en un mapa de dues (o tres) 

dimensions. Tot i això es pot confirmar la validesa visual  utilitzen el K-means  amb l'índex 

de Davies Bouldin o el Jeràrquic sobre el mapa en lloc de sobre les variables.  

• Aquest model de tractament de la informació  forma part de les eines de data mining i 

s’explica en el redactat de la tesi com el de altres eines poc conegudes com el càlcul de la 

DP2 o el GWR, 

• L’ús model del model  SOM, seria l’escollit, com a eina desplegament del coneixement 



Malla de 20 x 20 hexagonal 

Detall de la U-Matrix 



% TROVAR LA  BMU 
    x = D(samples(ind),:);             % s'escull el vector de D=sD.data que correspon al reste de la divisió entre t(nº iteració)i update_step =100 
    known = ~isnan(x);                 % retorna un vector amb un 1 per cada element que no sigui NaN i un zero pels que siguin NaN 
    Dx1=M(:,known);                   % es recuperen del codebook (valor que tenen les cel·les de la malla )els valors dels vectors que no són missing 
    Dx2=x(mu_x_1,known);                    % es fan tants copies del vector x com elements té la malla 
    Dx=Dx1-Dx2;                                       % es resta de cada element de la malla teòrica del vector escollit x 
    Dx3=(Dx.^2)*mask(known);             % S'elevan al quadrat les dferències 
    [qerr bmu] = min(Dx3);                     % distància mínima entre el vector x i tots els vectors que formen la malla = BMU 
 
    % qerr és el valor més proper al nostre element i bmu és el número d'elements dins lamalla 
    % tracking 
    if tracking>0, 
        track_table(ind) = sqrt(qerr); 
        if ind==update_step, 
            n = ceil(t/update_step); 
            qe(n) = mean(track_table); 
            trackplot(M,D,tracking,start,n,qe); 
        end 
    end 
     
    % Modificar els veïns  egons el mètode triat 
    switch sTrain.neigh, 
        case 'bubble',   h = (MatDist(:,bmu)<=r(ind)); 
        case 'gaussian', h = exp(-MatDist.dades(:,bmu)/(2*r(ind))); 
        case 'cutgauss', h = exp(-MatDist(:,bmu)/(2*r(ind))) .* (MatDist(:,bmu)<=r(ind)); 
        case 'ep',       h = (1-MatDist(:,bmu)/r(ind)) .* (MatDist(:,bmu)<=r(ind)); 
    end 
    h = h*alfa(ind); 
    % actualitza  M 
    M(:,known) = M(:,known) - h(:,ones(sum(known),1)).*Dx; 
     

 



% Estadístics de la matriu 

sDP2.Mit=mean(sDP2.data); 

%Si el  segon parametre de la funció és 0 calcula la desv. std mostral però 

%amb 1 calcula la poblacional 

sDP2.ds=std(sDP2.data,1); 

% Vector de valors mínims 

sDP2.vecmin=min(sDP2.data); 

%Matriu de dades tipificada amb desvest poblacional (1) 

sDP2.Zdata=zscore(sDP2.data,1); 

%Distancies absolutes al vector de minims matriu D 

for i=1:f 

        sDP2.D(i,:)=sDP2.data(i,:)-sDP2.vecmin; 

end 

% Indicadors 

for i=1:f 

        for j=1:c 

            sDP2.Ind(i,j)=sDP2.D(i,j)/sDP2.ds(j); 

        end 

end 

if sDP2.tipus =='F'  %Frechet.. DP 

    for i=1:f 

            sDP2.DP(i)=sum(sDP2.Ind(i,:)); 

    end 

else 

    sDP2.DP=sD.factors(:,1); 

end 

%%%%%% CICLES 

sDP2.DPX(:,1)=sDP2.DP 

for cicles=1:sDP2.ncicles 

    % Correlacions matriu Co 

    for j=1:c 

        sDP2.Tmp=corrcoef(sDP2.data(:,j),sDP2.DP); 

        sDP2.Co(j)=abs(sDP2.Tmp(1,2)); 

    end 

    %Ordenar el vector de correlacions  segons els valors 

    sDP2.treball=sDP2.Co; 

    for h=1:c    

            [sDP2.trmax,j]=max(sDP2.treball);    

            sDP2.index(cicles,h)=j; 

            sDP2.treball(j)=0; 

            sDP2.ZdataSort(:,h)=sDP2.Zdata(:,j); 

            sDP2.IndSort(:,h)=sDP2.Ind(:,j);            

    end 

    % Càlcul de la matriu de correlacions de Zdata....CZdata 

    sDP2.CZdata=corrcoef(sDP2.ZdataSort); 

    % Càlcul dels menors principals de la matriu de correlacions 

  

    for j=1:c 

        %Matriu a tractar ¡ (submatriu de CZdata = Ddata 

        sDP2.Ddata= zeros (j,j); 

        for i=1:j 

            for s =1:j 

                sDP2.Ddata(i,s)=sDP2.CZdata(i,s); 

            end   

        end 

        sDP2.Taula(cicles,j)=det(sDP2.Ddata); 

    end  

    %Repassat 

    %Factors correctors 

    sDP2.Fc(1,1)=sDP2.Taula(cicles,1); 

    for j=2:c 

        sDP2.Fc(1,j)= sDP2.Taula(cicles,j)/sDP2.Taula(cicles,(j-1)); 

    end 

    % Vector d'indicadors sintètics 

    sDP2.vecint=zeros(f,1); 

    for i=1:f 

        sDP2.X=0; 

        for j=1:c 

            sDP2.X=sDP2.X+sDP2.IndSort(i,j)*sDP2.Fc(j); 

        end 

        sDP2.vecint(i,1)=sDP2.X; 

    end 

    sDP2.DP=sDP2.vecint; 

    sDP2.DPX(:,cicles+1)=sDP2.DP; 

end 

if sDP2.tipus=='F' 

    sDP2frech=sDP2; 

else 

    sDP2Factor=sDP2; 

end  

 



6. DEPLEGAMENT DEL CONEIXEMENT 

 
• Els usos dels SOM no són només com a sistema de classificació transversal, sino que es pot 

utilitzar amb pànels d’informació i amb multitud d’usos en altres camps com el reconeixement de 

veu, OCR, etc. 

• El SOM es pot utilitzar per rellegir el model de Shevky i Bell de les àrees socials , seguint l’article 

de «Social area analysis, data mining, and GIS” de Seth E. Spielman  i, Jean-Claude Thill o com 

a mètode d’avaluació de l’evolució de la ciutat, seguint l’article  «Visualizing Demographic 

Trajectories with Self-Organizing Maps» de Andre Skupin  i Ron Hagelman.  

• L’ús del SOM amb el sobrenom de GEO-SOM, tracta d’unir en la mateixa malla el referent 

geogràfic fent un intent de realitzar un model fruit de la unió del Mapa d’Atribut(SOM) i del Mapa 

Geogràfic(GIS), aquests intents es deuen a Fernando Bação, Victor Lobo i Marco Painho de 

l’Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação de la Universitat Nova de Lisboa, 

• En la tesi s’utilitzarà el model de implicació temporal en el SOM utilitzant dades «homologables» 

procedents dels censos de 1981, 1991 i 2001 per saber si la ciutat tendeix a incrementar la 

homogeneïtat o pel contrari cada vegada és més heterogènia socialment amb un anàlii conjunt 

amb la DP2  



SOU ESTIMAT PER PERSONA OCUPADA 

DENSITAT SECTOR TERCIARI (CBD) 



VALORACIÓ HABITATGES 

PERCENTATGE D’HABITANTS AMB ESTUDIS 

UNIVERSITAERIS 



1 2 1 2

Sou mitja per ocupat ,974  Valor de mercat del vehicle (inclou 

depreciacio)

,672 -,475

Percentatge de persones amb estudis universitaris ,959  % Habitatges procedents d'Herencia ,607 ,469

% Parlen Català ,934  Cavalls fiscals per vehicle ,594  

% Nacuts a Terrassa ,931  Percentatge d'edificis amb tipologia “Colectiva 

amb illa tancada” 

,521 -,310

Percentatge de vots a ERC ,920  Comerç,Terciari i professionals per cada Km 

de carrer

,464 ,355

% Nascuts resta Catalunya ,916  % Exposades a un nivell de soroll  equivalent 

major de 65 dB

,425  

Percentatge de vots a CIU ,909  Index  DP2 de serveis socials -,517  

Percentatge d'estudiants universitaris entre 18 i 26 anys ,905  % Habitatges  amb escalfadors sense 

instalació

-,563 ,567

%  Ingresos familiars superiors a 75.001 € ,902  % Habitatges  ocupats -,572  

%  Ingresos familiars entre 50.001 i 75.000 € ,887  Antiguitat entre 1953 i 1975 -,617 ,479

Percentatge de persones amb estudis mitjans ,875 -,359 Aturats entre 28 i 52 anys -,699  

Valor habitatge segons GWR en el centroide. Base 

CATSA

,851  %  Ingresos familiars inferiors a 15.001 € -,740 ,399

Valor repercusió del sòl (Cadastral) ,843  % No entén el català -,785 ,336

Taxa d'activitat femenina ,788 -,301 % Entén el català -,874  

% families amb un segon habitatge a Catalunya ,785 ,359 Percentatge de persones amb estudis 

insuficients

-,889  

% de Participació ,774 ,301 % Ingresos familiars entre 15.001 i 30.000 € -,902  

Valor mitja per vehicle ,758  % Nascuts a Andalusia -,926  

Edificacions anteriors a 1953 ,681 ,422 Percentatge de vots a PSC -,952  

 

Component
 

Component

Matriu de components

TERCERA FASE. PUNT 3 .- RESULTAT FINAL DE L’ANÀLISI FACTORIAL 



TERCERA FASE. PUNT 5 .- CORRELACIÓ ENTRE LES TRES PUNUACIONS 

Correlacions 

  
Factor 1 Valor DP2 

Factor 1 Correlació de Pearson 1 ,993 

Sig. (bilateral)   ,000 

Valor DP2 Correlació de Pearson   1 

Sig. (bilateral) ,000   

  
DP2 

Factor 1 RHO Correlació d'Spearman 0,992 

Sig. (bilateral) 0 



MAPA DE DISTRIBUCIÓ DEL VALOR DEL FACTOR 1 AMB FORMAT COROPLETES I 
KRIGING 



MAPA DE DISTRIBUCIÓ DEL VALOR DE DP2 AMB FORMAT COROPLETES I KRIGING 



RESULTAT FINAL DEL CÀLCUL DE LA DP2 PER SECCIÓ 

DS F1 DP2 DS F1 DP2 DS F1 DP2 DS F1 DP2 

101 2,66 35,27 214 -0,88 12,42 411 -0,81 12,84 519 -0,17 16,47 

102 2,08 31,13 215 -1,59 7,30 412 -0,01 17,92 520 0,61 21,07 

104 1,94 30,17 301 0,35 20,84 413 0,76 22,02 521 0,04 18,79 

105 1,61 27,22 302 0,49 21,19 414 1,70 28,27 522 -0,08 17,15 

106 2,10 30,61 303 -0,31 16,48 415 1,93 30,62 523 1,21 23,67 

107 1,82 29,46 304 -0,51 14,65 416 1,78 28,38 524 0,89 23,83 

108 1,86 28,86 305 0,30 18,51 417 1,45 25,65 525 0,39 20,94 

109 1,83 29,48 306 1,05 23,25 418 0,72 21,82 601 -0,58 15,26 

110 1,76 27,67 307 1,18 25,06 419 0,15 19,72 602 -0,15 17,66 

111 0,16 19,51 308 -1,16 10,14 420 -1,57 7,92 603 -0,70 14,31 

112 0,54 20,78 309 0,29 18,65 421 -0,82 14,08 604 -0,65 13,98 

113 -0,21 18,10 310 -0,99 11,15 422 -0,09 16,96 605 -0,56 14,52 

114 0,06 19,10 311 -1,08 11,61 423 -0,17 17,19 606 -0,42 15,98 

115 0,47 20,63 312 -0,26 15,34 424 -0,40 14,03 608 0,21 19,28 

116 1,10 24,06 313 -1,04 10,81 501 0,63 22,04 609 -0,10 18,53 

117 1,46 26,85 314 -0,57 14,03 502 -0,91 11,20 610 -0,42 15,73 

118 1,26 24,69 315 0,11 19,18 503 0,66 21,73 611 -0,95 10,82 

119 0,22 20,09 316 -1,05 11,62 504 0,81 22,79 612 -0,32 16,77 

120 1,49 27,11 317 -0,87 12,20 505 0,73 21,24 613 -0,72 14,28 

121 0,70 22,17 318 -0,74 13,89 506 1,11 24,08 614 -0,85 12,75 

201 -0,42 16,40 319 -0,81 14,90 507 1,24 24,62 616 -1,18 10,03 

202 -1,38 8,74 320 -0,20 16,59 508 1,10 24,50 618 -1,52 8,24 

203 -1,33 9,30 401 1,84 29,39 509 0,46 20,97 619 -1,38 9,98 

204 -1,14 10,72 402 1,26 24,29 510 -0,89 12,47 620 -1,43 8,79 

205 -0,89 12,61 403 0,88 22,80 511 0,40 20,45 621 -1,47 8,52 

206 -0,38 15,89 404 0,37 19,85 512 -0,24 16,86 623 -0,48 15,99 

207 -1,00 11,13 405 0,21 18,23 513 -0,70 14,08 624 -0,66 13,88 

208 -0,71 13,40 406 -0,24 16,83 514 -0,33 15,67 625 -0,67 14,85 

209 -0,64 14,76 407 -0,40 15,69 515 -0,72 13,27 626 -0,93 12,30 

210 -0,66 14,82 408 -0,44 14,73 516 -0,35 16,36 627 -1,16 10,94 

211 -0,62 15,12 409 -1,19 10,40 517 0,52 21,16 628 -0,37 16,34 

212 -1,39 8,00 410 -1,43 9,66 518 -0,50 13,33       



RELACIO LINIAL ENTRE FACTOR 1 I DP2 



EFECTE SIMILAR AL E.GUTTMAN (EN ACS I ACM) ENTRE EL 
PRIMER I EL SEGON FACTOR 



Alguns exemples del SOM 



SOM .  DISTRIBUCIÓ EN LA MALLA  HEXAGONAL D’ALGUNES 
VARIABLES I 



SOM . DISTRIBUCIÓ EN LA MALLA  HEXAGONAL D’ALGUNES 
VARIABLES II 



SOM. DISTRIBUCIÓ EN LA MALLA  HEXAGONAL D’ALGUNES 
VARIABLES III 



SOM.- DISTRIBUCIÓ EN LA MALLA DE LES DISTÀNCIES ENTRE 
NEURONES O NODES DE SORTIDA (U-MATRIX) 



SOM . DISTRIBUCIÓ EN EL MAPA D’ATRIBUTS DE LES SECCIONS 
CENSALS 



CÀLCUL DE L’ÍNDEX DE DAVIES-BOULDIN PER  A LA XARXA SOM 



RESULTAT ÒPTIM 3 CLÚSTERS 



DISTRIBUCIÓ DE LA CIUTAT AMB ELS TRES CLÚSTERS 



Estudi temporal 



1. L’Estudi que es presenta com a model de seguiment  és la comparació de l’evolució en el 

temps d’un conjunt de dades que son relativament «homologables» en els censos de 

1981, 1991, 1996 i 2001)  

2. El primer problema que es presenta es la diferència entre les demarcacions de les 

seccions censals, en el cas concret de Terrassa en 20 anys s’han de comptabilitzar 24 

seccions més, però en realitat hi ha seccions que han desaparegut per tant després de 

unir seccions que s’han separat i treballar amb totes aquestes dades s’han obtingut 97 

zones que es podria dir que geogràficament no han canviat (algunes engloben fins a 3 

seccions ) per tant es podria dir que si s’hagués dividit Terrassa l’any 1981 en aquestes 

97 zones geogràfiques i no hi hagués hagut cap canvi de seccionat l’any 2001 es tindrien 

les mateixes zones però amb major nombre d’habitants 

 

EVOLUCIÓ TEMPORAL DE LA DISTRIBUCIÓ SOCIAL EN EL MAPA D’ATRIBUTS 

DEL SOM I A LA DP2 



CONFECCIÓ DE ZONES DE RECERCA PETITES COMPARABLES EN L’ESPAI I EN 

EL TEMPS  

Exemple la zona de recerca 9 (en vermell) ZRP=9 correspon a les seccions 115, 120 i 121 de l’any 

2001 i correspon a la secció 204 de l’any 1981 

 



OBTENCIÓ I PRE-TRACTAMENT DE LES DADES 

• Les Dades procedeixen dels censos de 1981(registres inviduals procedent de l’IDESCAT), les dades del 

1991 de les dades agregades per secció censal del CD Municipios Cerca+100, de l’INE, les dades 

individuals  de l’enquesta poblacional de l’IDESCAT coincidint amb el padró municipal d’habitants de 

1996 i les dades del 2001 són les dades individuals que s’ha utilitzat en la primera part de la tesi 

• D’aquests censos només s’han pogut «homologar» 6 variables per cadascun dels tres anys, que poden 

tenir una relació socioeconòmica. En el  pre-procés de les dades es va treballar amb 64 variables per 

cadascun dels tres anys però paulatinament van ser eliminades per poca representativitat o que no es 

podien considerar socioeconòmiques.  

• Les dades finalment escollides són: 

– Percentatge de població amb estudi primaris o  menys 

– Percentatge de població amb estudis secundaris o superiors 

– Percentatge d’aturats 

– Percentatge d’empresaris 

– Percentatge d’assalariats 

– Percentatge d’estudiants després de la escolarització obligada 

• La base de dades final té les 6 variables per cascuna de les 97 ZRP i per cadascun dels quatre anys, en 

total són 388  observacions i 2.328 ítems 

 

 



COMPONENTS PRINCIPALS DE LES DADES PER SEPARAT   



 CALCUL DE LA DP2 DE CADASCUN DELS ANYS 

Amb aquest quadre ja es pot veure la gran diferencia entre les DP2 de 1991, 1996 i 2001 respecte a 

la de 1981.  

La de 2001 és una mica major, però té una desviació estàndard una mica superior, més variància i 

per tant més rang (Heterogenització ?) 

Estadístics de la DP2 segons cadascun dels anys 

  DP281 DP291 DP296 DP201 

Zones ZRP 
97 97 97 97 

Mitjana 2,7512 4,3134 4,3351 4,7812 

Desv. típ. 1,74968 ,83803 ,96131 ,88677 

Asimetria 1,276 1,280 ,401 1,008 

Curtosis 1,171 2,064 ,417 1,761 



DISTRIBUCIO DE DE LA DP2 DE CADASCUN DELS ANYS 



UNIFICACIÓ EN LA MATEIXA MALLA DE LES 388 OBSERVACIONS (97 ZONES X 4 

ANYS) 



PROCÉS DE TREBALL SOBRE U-MATRIX 

1 

2 

4 

3 

7 
5 

6 



  

Clústers 

1 6 2 3 7 5 4 

Secundària 1,40 ,42 -,10 -,51 -,59 -,83 -,97 

Estudiants 1,35 ,14 -,04 -,30 -,49 -,83 -,87 

Empresaris 1,35 ,23 -,55 ,23 -,54 -1,00 -,45 

Primària -1,52 -,32 ,22 ,54 ,62 ,80 ,88 

Aturats -1,15 -,54 -,37 ,38 ,51 ,68 1,55 

Assalariats -1,19 -,23 ,60 -,50 ,36 1,17 ,21 
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