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1. MOTIVACIÓ PERSONAL 

• Aquesta tesi és el resultat d’una inquietud que sempre ha estat present en la vida professional com a 
estadístic i informàtic (una vida laboral de 20 anys treballant a l’Ajuntament de Terrassa), que s’ha 
concretat en treballs parcials sobre la matèria que es tracta en la tesi i que per manca de temps, i per que 
no dir-ho , dels coneixements estadístics i urbanístics adequats a la problemàtica que es presentava, 
sempre ha estat una assignatura pendent 

• No és el resultat, doncs,  d’una situació conjuntural, ans al contrari, és propi de molts anys de reflexió al 
voltant del que es podria anomenar l’estadística de la sociologia urbana, tractant amb grans quantitats 
d’informació procedents de diferents censos i padrons i intentant extreure “coneixement” a partir de les 
dades mitjançant les eines informàtiques tant de “programari” com de “maquinari” que en cada moment 
es disposava 

• Aquests treballs es van concretar o transformar en projectes interns en la forma d’Ajuda a la Presa de 
Decisions ja sia tècniques com polítiques, però la seva projecció pública va ser escassa o nul·la tot i que la 
seva transcendència encara avui esta vigent en treballs com la Ponència de Valors Cadastrals de Terrassa 
(1995) en el Pla d’Orientació per a Equipaments Comercials, (POEC) de Terrassa (2002) en el Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal de Terrassa (POUM) (2003) i en els seus derivats, Projecte pel Metro de 
Terrassa dels Ferrocarrils de la Generalitat (encara en construcció), Pla de Barris de Terrassa (Ca n’Anglada), 
i altres projectes europeus com l’URBAN, que finalment no es van portar a terme, estudis sobre el 
comportament electoral i la seva relació directa amb el territori i finalment en els Anuaris Estadístics 
Municipals i en treballs concrets de col·laboració amb l’equip de l’Observatori Econòmic i Social i de la 
Sostenibilitat de Terrassa3 en molts des seus projectes des del seu naixement. 
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2. PROBLEMES DEL CREIXEMENT URBA 

• El procés d’urbanització dels països fa que la gran majoria de la gent ja visqui en ciutats  

• El creixement de les ciutats consumeix molt sòl  (sòl intersticial entre ciutats) això ocasiona que 

les seves perifèries estiguin més llunyanes del centre urbà i tanmateix més properes a les 

perifèries de les ciutats veïnes. 

• Això implica la creació de contínuums urbans  

• Les ciutats deixen de ser autònomes i es converteixen en interdependents i conformen sistemes 

urbans o regions urbanes on hi ha gran quantitat de fluxos de persones i mercaderies, aprofitant 

les jerarquies urbanes per distribuir els productes o serveis a tota la xarxa de poblacions del seu 

hinterland 

• No obstant, el reconeixement explícit de que les regions metropolitanes son autentiques unitats 

funcionals i que tanmateix són l’objecte de la majoria dels estudis actuals, les ciutats mitjanes són 

encara importants, per se, a l’hora d’estudiar els  problemes intraurbans ja que per la seva escala 

són més fàcilment assumibles des del punt de vista de la investigació i tanmateix presenten el 

grau d'heterogeneïtat suficient per estudiar els fenòmens urbans. 

• Per la finalitat d’aquesta investigació d’aconseguir un indicador socioeconòmic la ciutat de 

Terrassa acompleix els requeriments necessaris ja que tant el seu procés històric com la seva 

diversitat fa que hi hagi diferenciacions residencials força marcades de diferents punts de partida 
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2. PROBLEMES DERIVATS DEL CREIXEMENT URBÀ 

2.1 Definició de ciutat 

2.2 El creixement urbà, motor de canvis morfològics en la ciutat. 

2.3 La demanda de nou sòl. El valor del sòl urbà i la diferenciació residencial 

2.3.1 Teories dels valors de localització o accessibilitat 

2.3.1 Valors de localització de von Thünen a Alonso. La teoria estàndard 

2.3.2 Externalitats, superació del problema del “ceteris paribus” de la teoria  estàndard  

2.3.2.1 Causes ambientals que modifiquen la teoria clàssica de la localització. Els costos 

socials de la densificació urbana. Albert Marshall 

2.3.2.2 Causes socials, culturals i/o ètniques. L’escola de Chicago. Models urbans des de 

la sociologia  i geografia urbana . 

 Sociologia de l’espai: Simmel 

 Ecologia Humana: Park i Burgess, McKenzie, Wirth 

 Model sectorial: Hoyt 

 Model de nuclis múltiples: Harris i Ullman 

 Model de les àrees socials: Shewky i Bell 

 Anàlisi factorial . Ecologia Factorial  : Sweetser 
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2. PROBLEMES DERIVATS DEL CREIXEMENT URBÀ 

2.3.2.3 Els valors de l’ opinió, l’especulació i l’expropiació Notes sobre Maurice Hallbwachs 

2.3.2.4 La importància de la renda diferencial dels serveis(Venuti)  

2.3.2.5 Estudis empírics dels preus del sòl. Els preus hedònics pe Zvi Grilliches 
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2. PROBLEMES DERIVATS DEL CREIXEMENT URBÀ 

 En aquest capítol es recullen les diferents forces que estructuren la ciutat i li donen una morfologia 

especifica a partir del seu creixement en forma de consum de sòl i dels canvis d’usos que generen 

una ampliació, densificació i heterogeneïtat espacial en la morfologia de la ciutat  

2. 1 DEFINICIÓ DE CIUTAT 

2.2 EL CREIXEMENT URBÀ, MOTOR DE CANVIS MORFOLÒGICS EN LA CIUTAT.  

– L’abandonament dels espais agrícoles, la industrialització i les migracions 

– Els saldos migratoris positius accelerats creen problemes en la ubicació dels migrants 

– El creixement de la població suposa un major consum de sòl i/o la densificació de l’existent 

– Ciutats que tenen el creixement planificat, ciutats de creixement no planificat o de 

planificació laxa  

– El creixement urbà poc o gens planificat és procliu al naixement de zones suburbials 

anàrquiques 
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2. PROBLEMES DERIVATS DEL CREIXEMENT URBÀ 

• 2.3 LA DEMANDA DE NOU SÒL. EL VALOR DEL SÒL URBÀ I LA DIFERENCIACIÓ 

RESIDENCIAL 

– 2.3.1 Teories dels valors de localització o accessibilitat 

2.3.1.1 Valors de localització de Von Thünen a Alonso. La teoria estàndard  
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2. PROBLEMES DERIVATS DEL CREIXEMENT URBÀ 

• Les bases de la teoria estàndard són (Roca,1988) 

– Monocentricitat 

– Espai homogeni 

– Zonificació exclusiva 

– Demanda d’habitatge derivada de la del sòl 

– Mercat competitiu i en equilibri a llarg termini 

La simplificació excessiva de la teoria estàndard del model “trade-off”  no és realista, 

ja que no es capaç d’explicar l’estructura real i complexa de les ciutats  
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2. PROBLEMES DERIVATS DEL CREIXEMENT URBÀ 
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2. PROBLEMES DERIVATS DEL CREIXEMENT URBÀ 

– 2.3.2 Externalitats, superació del problema del “ceteris paribus” de la teoria  estàndard  

• 2.3.2.1 Causes ambientals que modifiquen la teoria clàssica de la localització. Els 

costos socials de la densificació urbana. Albert Marshall 

• 2.3.2.2 Causes socials, culturals i/o ètniques. L’escola de Chicago i l’escola franco-

alemana Models urbans des de la sociologia  i geografia urbana .  
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2. PROBLEMES DERIVATS DEL CREIXEMENT URBÀ 
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2.3.2.3  Els valors de l’ opinió, l’especulació i l’expropiació Notes sobre Maurice Hallbwachs 

 

«Es pot dir que en cada època l'extensió de terrenys que tenen un valor de mercat com a terrenys 

destinats a ser edificats, ve definida no per les necessitats reals, sinó per la imatge que d'aquestes 

necessitats es fa i per la seva eventual extensió» (Hallbwachs, 1909) 

 El resultat és, per tant, un mercat fortament determinat per aspectes socials i psicosocials que 

serien els que determinarien els valors de la propietat. 

Ens trobar-nos, doncs, davant d'una teoria que no té res en comú amb la majoritària entre els 

economistes de la ciutat, sinó que ni tan sols ho fa en l'externalitat, com a principal component dels 

valors. Són simplement els gustos socials (Ia «moda» en la seva versió més exagerada) els que els 

determinen.(Roca, 1988) 

« No insistirem en el que l'enorme desenvolupament del capitalisme ha fet amb tot això. Però a 

mesura que es construïen cases i nous barris, cada parcel·la que perdurava adquiria un valor 

creixent. Els espais sobre els quals s'edificaven les cases representaven any rere any més riquesa. 

Els propietaris de les velles cases, als barris més o menys cèntrics, veien com els seus béns 

s'acreixien cada any sense despeses ni feina per la seva banda, pel simple fet del creixement de la 

ciutat i del seu increment demogràfic. El mateix fenomen té lloc a les grans ciutats de tots els 

països. Al Hausvogtciplatz de Berlín, al barri de negocis de la ciutat, el valor del metre quadrat de 

sòl, que en 1865 era de 115 marcs, es va elevar a 344 marcs a 1880 i quinze anys després va 

aconseguir 990 marcs, en els barris obrers més tard, el metre quadrat de sòl ascendia a 56 marcs 

en 1880 i a102 marcs a 1895 » 

  

2. PROBLEMES DERIVATS DEL CREIXEMENT URBÀ 
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2. PROBLEMES DEL CREIXEMENT URBÀ 

• El nostre propòsit consisteix aquí a estudiar des del punt de vista econòmic li fenòmens 

d'expropiació en una gran ciutat. Admitim, doncs, que hi ha un interès per part de la ciència en 

destacar-los sobre altres fets semblants o propers. Acord també que posseeixen caràcters propis, 

de manera que al acarar podem instituir realment una sèrie homogènia. Però és que en el conjunt 

de les demolicions portades a terme en un barri en una època determinada hi ha motius per 

establir distincions tenint en compte la causa de la demolició? Per ventura és important saber, 

amb vista a un estudi ulterior sobre la variació dels preus de les cases, si els nous habitatges han 

estat construïts sobre un terreny adquirit a un particular o sobre una parcel·la venuda per la ciutat, 

després expropiació, a l'actual constructor? Importa saber si les velles cases han estat destruïdes 

voluntàriament o si la raó de la seva enderroc ha estat l'interès públic? 

• Fem notar que en comparar dos casos particulars és possible fer cas omís de les seves 

diferències: que la causa sigui fortuïta (un incendi) o normal (l'antiguitat) o artificial, almenys en 

aparença (l'especulació), sembla no afectar la naturalesa mateixa de l'efecte, que segueix sent 

una demolició o una construcció pura i simple. L'economista no s'ocupa de la causa -

climatològica, meteorològica, política, etc. - De l'escassetat o de l'abundància de blat en un país; li 

és suficient, en aparença, considerar aquests fenòmens sota la  seva forma general i abstracta 

per estudiar la naturalesa o I 'acció eficient. Així mateix, es pot pensar que a l'inici de l'estudi 

sobre la condició del sòl d'una ciutat seria útil no remuntar-se més enllà del fet de la demolició, de 

la construcció, de l'apropiació privada d'una finca, del transmissió de la propietat, qualsevol que 

sigui la seva forma. i això és, en general és el que han fet la majoria dels economistes que han 

estudiat els problemes del sòl urbà. 
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2. PROBLEMES DEL CREIXEMENT URBA 

• Un detall particular de Terrassa 

• Si l'any 1947 una parcel·la de 90 m2 a les Arenes costava 50 cèntims el pam quadrat si es 

pagava al comptat, i 1 pesseta si era a terminis, deu anys més tard  el preu havia pujat a 4 i 6,50 

pessetes el pam, respectivament.  Considerant que el sou d'un peó era d'unes 50 pessetes per 

una jornada de 12 hores diàries, no sorprèn l’esforç que havia de fer un veí del barri quan ens 

explica que li va costar 750 pessetes la compra d'un tros de terreny on construir les cimentacions 

de la seva casa, però  

«después de pagar la entrada ya no teniamos dinero para más. Con un préstamo 

compramos los ladrillos y el material para levantar la casa. Primero hicimos una habitacion 

en que dormiriamos el matrimonio nuestra hija, y, además, servía de cocinas."  La garantía 

de tenir un treball-encara  que fos a base de fer «más horas que un reloj»-, 

la il·lusió d'anar prosperant i la perspectiva de millorar socialment, compensava els enormes 

sacrificis que implicava autoconstruir-se un habitatge després d'haver esmerçat llargues jornades 

de treball a la fabrica. Aquest sentiment d'haver fet un esforç per millorar la vida quotidiana esta 

present en la memòria de molts terrassencs 

  (Josep Lluís Lacueva) 
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2. PROBLEMES DERIVATS DEL CREIXEMENT URBÀ 

• 2.3.2.4 La importància de la renda diferencial dels serveis(Venuti)  

En conclusió, el procés d'urbanització accelerada del país, subseqüent a la revolució 

industrial, va trobar un territori-ciutats i camp-relativament homogeni i equilibrat i, en particular, 

unes ciutats morfològicament indiferenciades, un hàbitat lentament sedimentat i en lenta 

transformació oferia a la població escasses possibilitats, però bastant similars per a tots els 

membres de la comunitat. 

La ràpida i violenta transformació de la societat ha implicat la perspectiva d'augmentar 

considerablement les possibilitats que l'hàbitat ofereix a l'home. Però aquesta perspectiva, 

lluny d'orientar cap a un increment equilibrat i dispers de les «llibertats urbanes», s'ha vist 

truncada per quant, a les diferències morfològiques, han correspost diferències socials i 

econòmiques favorables als residents al centre urbà i alguns barris privilegiats , a costa de la 

perifèria i en major mesura, fins i tot, del camp. 

El sòl a part de dependre de la seva accessibilitat al CBD també dependrà, segons Venuti, de 

la «situació de cada terreny dins de l'agregat urbà, virtut que permet obtenir més o menys 

favors per part dels possibles adquirents».  

En qualsevol cas, aquestes diferències entre diferents terrenys edificables d'una ciutat-que 

són naturals pel que fa a la posició física de cada terreny, però certament artificials (i evitables 

com hem pogut assenyalar) pel que fa al seu ús edificatori no representen el factor de major 

importància en la d'acabament dels valors de situació a la ciutat. El major factor de 

diferenciació és, sens dubte, la diferent densitat de serveis dels barris i, per tant, la incapacitat 

per part de tots i cadascun dels mateixos de proporcionar a tots els ciutadans la possibilitat de 

satisfer les «llibertats urbanes» (Venuti,1967) 
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2. PROBLEMES DERIVATS DEL CREIXEMENT URBÀ 

 

2.3.2.5 Estudis empírics dels preus del sòl. Els preus hedònics pe Zvi Grilliches 

 

Grilliches, entre d’altres autors, desenvoluparà la tècnica de l'anàlisi de preus 

hedònics, com a mitjà per determinar els preus «implícits» de les diverses 

característiques que componen un servei. Per mitjà de l'anàlisi de regressió 

múltiple es pot arribar a determinar  (en el cas de que els efectes que 

composen els diferents components siguin separables i independents entre si) 

els valors dels diferents components. Aplicat al cas dels preus d'habitatge o de 

sòl: 

 

 P=a1x1+a2x2+ ……anxn +e  

 

On xi, i=1,…..,n , són les quantitats de les i característiques determinants dels preus i ai el 

preu implícit de cadascuna d’elles. El preu implícit és, doncs, la contribució marginal d’una 

variable al preu total, si es mantenen constant totes les demés.  

En definitiva, s'assumeix generalitzadament en els treballs que el sòl destinat a habitatge 

és un bé compost. D'aquí que hagi de ser quantificat no com a magnitud simple, sinó com 

un vector de característiques.(Roca, 1988) 
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3. TERRASSA UNA CIUTAT INDUSTRIAL D’UNA LLARGA HISTÒRIA  

 

Foto de Jordi Ballart. Alcalde de Terrassa 
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3. TERRASSA UNA CIUTAT INDUSTRIAL D’UNA LLARGA HISTÒRIA 

• 3.1 Una mica d'història  

– 3.1.1  Des del segle IV a.C fins el segle XIX 

– 3.1.2 El naixement de la fàbrica moderna segle XIX 

– 3.1.3  El cicle de creixement i decreixement de la industria tèxtil en el  segle XX 

• 3.2 Demografia  

– 3.2.1 El creixement demogràfic accelerat. Les onades migratòries  

– 3.2.2. Situació demogràfica actual  

• 3.3. La planificació urbana 
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3. TERRASSA UNA CIUTAT INDUSTRIAL D’UNA LLARGA HISTÒRIA 

 

• 3.1 Una mica d’història  

– 3.1.1  Des del segle iV a.C fins el segle XIX 

• El primer poblat estable que apareix documentat a Terrassa és el poblat 

ibèric d’Egosa situat on ara hi ha el conjunt monumental de la Seu d’Egara 

entre els segles IV i II a.C amb diferents “villae” 

• Posteriorment amb la conquesta romana s’establí sobre el poblat ibèric el 

municipi flàvi d’Ègara al voltant del segle II a.C. 

• Després de les invasions visigòtiques sembla que Ègara s’anava estenent 

cap on ara hi ha el nucli històric de l’antiga muralla de Terrassa. 

• Després de la invasió àrab s'arrasa la ciutat visigòtico-romana d’Egara però 

es mantingué part de la Seu d’Egara en peu, especialment  l’Esglesia de 

Sant Miquel, el Bisbat dÈgara està documentat fins el’any 693 d. C. 

• Les diferents invasions sarraïnes van marcar els segles IX i X i el segle XI 

torna a consolidar-se amb el nom de Terrassa derivat del Terracium 

Castellum citat com a element de defensa franco-cristiana i documentada 

per Carlemany i Lluís el Calv 

• El començament medieval de la industria tèxtil comença al segle XVI   

• Durant el segle XVIII es consolida una classe empresarial moderna 
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3. TERRASSA UNA CIUTAT INDUSTRIAL D’UNA LLARGA HISTÒRIA 

– 3.1.2  El naixement de la fàbrica moderna segle XIX 

• L’any 1802 neixen els fonaments d’una indústria tèxtil moderna aes produeix mb la 

mecanització 

• Des de 1833 a 1870 es comencen a utilitzar font d'energia alternativa a l'animal, es 

produeixen innovacions tecnològiques i el canvi d’estructura industrial 

– Energia animal 

– Hidràulica (1831) 

– Els Vapors (1833) 

– Generalització de l’energia elèctrica (1913) que supera ja a la del vapor l’any 1917 

• L’any 1856 arriba el ferrocarril a Terrassa 

• Comença l'expansió de Terrassa cap els nous eixamples limitats per les barreres 

naturals i artificials  els gairebé 200 torrents que travessen la ciutat, especialment el de 

Vallparadís , les rieres concretament la del Palau i la via del ferrocarril limiten l’espai 

disponible 
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3. TERRASSA UNA CIUTAT INDUSTRIAL D’UNA LLARGA HISTÒRIA 
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3. TERRASSA UNA CIUTAT INDUSTRIAL D’UNA LLARGA HISTÒRIA 

3.1.3  El cicle de creixement i decreixement de la industria tèxtil en el  segle XX 

• La industria tèxtil domina totalment l’ocupació dels terrassencs  

• Terrassa junt amb Sabadell són les ciutats més importants en la indústria tèxtil 

espanyola 

• Un creixement amb entrebancs, les guerres i les diferents crisis produeixen daltabaixos 

en la indústria tèxtil terrassenca fins l’any 1975 en que comença la davallada definitiva 

• L’any 1990 el sector terciari o de serveis supera en ocupats al sector secundari 
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3. TERRASSA UNA CIUTAT INDUSTRIAL D’UNA LLARGA HISTÒRIA 

• 3.2 Demografia  

– 3.2.1 El creixement demogràfic accelerat. Les onades migratòries  

El creixement no ha  estat constant sinó que s’ha produït bàsicament en tres etapes, tal i 

com  es veurà en la gràfica de la següent diapositiva, això no obstant hi ha hagut 3 

episodis importants de creixement : 

• Entre 1900 i 1935 va créixer en 30.232 persones, de les quals 24.887 ho van ser 

fruit del saldo migratori es a dir va triplicar en 35 anys el nombre de ciutadans  

• Entre 1950 la ciutat comptava amb 58.880  habitants i fins 1975 va créixer en 

102.779 habitants dels quals 62.202 eren procedents del saldo migratori, és a dir 

en 25 anys va doblar el nombre d’habitants 

• Des del padró de 2001 fins el de 2012 la ciutat ha crescut un 23%, és a dir, hi ha 

hagut un saldo migratori positiu de 40.179 habitants, segons dades municipals 

• Així doncs,  ha tingut tres etapes de fort creixement demogràfic que han deixat una 

forta petjada en la morfologia urbana 

– 3.2.2. Situació demogràfica actual  

– Terrassa actualment te 216.045 habitants, segons en el padró de 2012, però l’any 

1900 només comptava amb 15.956 , és a dir, ha multiplicat per 13 el nombre 

d’habitants en 113 anys. 

– Actualment és la quarta ciutat de Catalunya en nombre d’habitants després de 

Barcelona, l’Hospitalet i a molt boca distància de Badalona  i la 24 d’Espanya, té més 

habitants que algunes províncies (segons cens de 2011). 
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3. TERRASSA UNA CIUTAT INDUSTRIAL D’UNA LLARGA HISTÒRIA 
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3. TERRASSA UNA CIUTAT INDUSTRIAL D’UNA LLARGA HISTÒRIA 
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3. TERRASSA UNA CIUTAT INDUSTRIAL D’UNA LLARGA HISTÒRIA 

• 3.3. La planificació urbana 

• Un dels grans problemes de la ciutat ha estat la manca d’un verdader planejament urbanístic 

• Des del primer planejament urbanístic de Curet l’any 1876 fins el primer pla d’Ordenació de 

l’època democràtica el de l’any 1983. Els plans, tot i que s’han contemplat idees que després 

s’han desenvolupat, generalment no s’han executat correctament per les pressions dels 

propietaris, els interessos de la burgesia, la manca de recursos o de voluntat política. 

• El creixement urbà orfe de pautes i de directrius ha estat víctima de la pressió de les onades 

migratòries i dels especuladors produint-se un creixement anàrquic a base d'autoconstrucció 

i d'habitatge social de mala qualitat, ambdós situats a les perifèries de la ciutat deixant 

immensos espais buits al voltant del primer eixample que els especuladors es van reservar 

per obtenir més beneficis 

• Així, doncs, els plans d’ordenació no han ajudat massa al creixement racional de la ciutat. El primer 
pla d’ordenació de la democràcia va arribar l’any 1983 i planeja la cicatrització de les ferides 
produïdes pels espais intersticials de sòl vacant, juntament amb operacions de renovació urbana, 
especialment de la gran quantitat d'indústries que ocupaven les zones més cèntriques de la ciutat, i 
planejant amb alguns operacions de creixement  

• L’any 2013 s’aprova el darrer pla d’ordenació de la ciutat  dirigit per Manuel Solà Morales i Pere 
Montaña en el que hi ha accions molt importants sobre la ciutat, però que la falta de disponibilitat 
econòmica ha frenat en gran part, ja que la falta de recursos propis i la manca de motivació 
promotora privada  
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3. TERRASSA UNA CIUTAT INDUSTRIAL D’UNA LLARGA HISTÒRIA 

Pla de reforma i eixample de Terrassa .  

Miquel Curet any 1876 

Primer pla d’ordenació de Melcior Vinyals l’any 1919 
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3. TERRASSA UNA CIUTAT INDUSTRIAL D’UNA LLARGA HISTÒRIA 

Revisió del Pla Vinyals de 1933 per 

 Pratmarsó l’any 1949 

Darrer pla d’ordenació 2003 
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3. TERRASSA UNA CIUTAT INDUSTRIAL D’UNA LLARGA HISTÒRIA 
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4. REPÀS DE LES TÈCNIQUES UTILITZADES I FONTS DE DADES 

 
• En aquest capítol es fa un breu repàs de les tècniques utilitzades en la determinació de 

l’indicador 

• 4.1 Les dades disponibles, la seva projecció espacial i la seva importància estadística 

– 4.1.1 Dades disponibles  

– 4.1.2 Objecte d’estudi, la secció censal  

– 4.1.3 Els GIS i la Visualització i l’anàlisi espacial de dades  

• 4.2 Efectes de l’espai sobre les dades estadístiques  

– 4.2.1 L’heterogeneïtat espacial (HE)  

– 4.2.2 L’ Autocorrelació espacial o dependència espacial (AE)  

– 4.2.3 Matriu de pesos espacials  

– 4.2.4 L'heterogeneïtat espacial  

– 4.2.5 Consideracions teòriques finals  

– 4.2.6 El ús pràctic de les tècniques d'Estadística i d'Econometria Espacial  

• 4.2.6.1 Aplicacions informàtiques per a l'estimació de models espacials  

• 4.2.6.2 Passos previs a l'estimació de models espacials  

– 4.2.7 Dependència o autocorrelació espacial  

• 4.2.7.1 L'heterogeneïtat espacial.  

• 4.2.7.2 Efectes i dades espacials en models de regressió lineal  

• 4.2.7.3 Efectes espacials en models de variables dependents limitades  

• 4.2.7.4 Efectes espacials en models espacio-temporals  
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4. REPÀS DE LES TÈCNIQUES UTILITZADES I FONTS DE DADES 

• 4.3 Dades espacials  

– 4.3.1 Naturalesa de les dades espacials  

– 4.3.2 El Problema de la Unitat Espacial Modificable (MAUP)  

– 4.3.3 Sistemes d'Informació Geogràfica (GIS)  

– 4.3.4 Fonts estadístiques d'informació microterritorial  

– 4.3.5 Model Estàndard de regressió i tests de dependència espacial  

• 4.3.5.1 Autocorrelació espacial i heterogeneïtat  

• 4.3.5.2 Econometria espacial i econometria convencional  

• 4.3.5.3 Matrius de ponderació espacial  

– 4.3.6 Mètode d'estimació  

– 4.3.7 Matrius de distàncies  

– 4.3.8 Contrastos d’autocorrelació globals i locals I de Moran, C de Geary  

– 4.3.9 Models de Regressió en el cas d’autocorrelació  espacial  

– 4.3.10 La Regressió geogràficament ponderada (GWR)  

– 4.3.11 Introducció al Kriging  

• 4.4 Anàlisi Factorial i tècniques multivariant  

– 4.4.1 El model de regressió multivariant per mínims quadrats (OLS)  

– 4.4.2 L'anàlisi factorial  

– 4.4.3 L’agrupació (Clustering)  

– 4.4.4 La classificació . Arbres de decisió 
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4. REPÀS DE LES TÈCNIQUES UTILITZADES I FONTS DE DADES 

Simulació d’error de mesura 

en la lectura de dades 

referenciades a l’espai 

Mostres d’autocorrelació negativa, aleatoria i positiva 

Mapa raster diferents zooms 

relatius, 1:1000,1:100, 1:1 
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4. REPÀS DE LES TÈCNIQUES UTILITZADES I FONTS DE DADES 

Sistemes de contigüitat del veïnatge, Reina, 

Torre i Alfil (Queen, Rock, Bishop) Matriu de pesos espacials 

Mapa en 3D de la distribució 

de la RFD a Espanya per 

provincies. Aparentment hi ha 

una alta correlació espacial 
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5. DE LES DADES MACROTERRITORIALS A LES MICROTERRITORIALS. ESTIMADOR DE LA RENDA 
FAMILIAR DISPONIBLE 

 

• 5.1 Estat de l’art  

– 5.1.1 Estat de l’art de les extrapolacions fetes a nivell inferior a la província  

– 5.1.2 Alguns models d’extrapolació inframunicipal  

• 5.1.2.1 Indicador de renda familiar disponible territorialitzada 1997, per municipis, 

districtes, barris i seccions censals de la Comunitat Autònoma de Madrid  

• 5.1.2.2 Aproximació a un Indicador de nivell de renda dels Barris de la Ciudad de 

València  

• 5.1.2.3 Distribució territorial de la renda familiar per càpita a Barcelona  

• 5.2 Anàlisi sobre els components de la RFD  

• 5.3  Càlcul del Sou Estimat Personalitzat (SEP)  

• 5.4 Construcció del model de la RFD  

– 5.4.1 Problema de la Unitat Espacial Modificable MAUP  

– 5.4.2 Anàlisi de l’autocorrelació espacial  

– 5.4.3 Model final 
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5. DE LES DADES MACROTERRITORIALS A LES MICROTERRITORIALS. ESTIMADOR DE LA RENDA 
FAMILIAR DISPONIBLE 

Estimacions per unitats 

microterritorials de la RFD a 

Madrid, València i Barcelona   
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5. DE LES DADES MACROTERRITORIALS A LES MICROTERRITORIALS. ESTIMADOR DE LA RENDA 
FAMILIAR DISPONIBLE 

Components de la RFD Espanyola 
Relació entre el component assalariats i 

la RFD per províncies 38 



5. DE LES DADES MACROTERRITORIALS A LES MICROTERRITORIALS. ESTIMADOR DE LA RENDA 
FAMILIAR DISPONIBLE 

Procés de càlcul del 

Sou Estimat 

Personalitzat (SEP) 
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5. DE LES DADES MACROTERRITORIALS A LES MICROTERRITORIALS. ESTIMADOR DE LA RENDA 
FAMILIAR DISPONIBLE 
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5. DE LES DADES MACROTERRITORIALS A LES MICROTERRITORIALS. ESTIMADOR DE LA RENDA 
FAMILIAR DISPONIBLE 

Pesos Factor1 Factor2 Factor3 

1. IHabitatge 
  0,68   

2. Isouh_actius 
  0,73 0,65 

3. Isouh_treb 
  0,97   

4. IPtreb 
0,33 0,31 0,89 

5. IPatur 
-0,58   -0,68 

6. IPpensio 
    -0,60 

7. IPestudis 
    -0,67 

8. IGrau 
  0,71   

9. Isouempres 
0,53     

10. Isouautono 
0,94     

11. Isouassala 
-0,94     

12. IPjoves 
-0,69 -0,41   

13. IPgrans 
0,93     

14. IOcupdona 
  0,51 0,66 

SS loadings 
4,05 3,23 3,17 

Proportion Var 
0,29 0,23 0,23 

Cumulative Var 
0,29 0,52 0,75 

KMO 
0,57454   

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Uniquenesses: 
0,367 0,005 0,005 0,005 0,167 0,606 0,529 0,431 0,595 0,029 0,036 0,346 0,134 0,303 

Comunalitats 
0,633 0,995 0,995 0,995 0,833 0,394 0,471 0,569 0,405 0,971 0,964 0,654 0,866 0,697 

Constant IHabitatge Isouh_actius Isouh_treb IPtreb IPatur IGrau IOcupdona 

-61,719 0,0014 0,4217 0,5629 0,6511 -0,0027 0,0011 0,0070 

Coefficients: 

            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     

(Intercept)   97.606      0.930   104.9  < 2e-16 *** 

Factor1       11.660      0.942    12.4   < 2e-16 *** 

Factor2        9.954       0.942    10.6     5.3e-14 *** 

Residual standard error: 6.58 on 47 degrees of freedom 

Multiple R-squared: 0.85,       Adjusted R-squared: 0.843  

F-statistic:  133 on 2 and 47 DF,  p-value: <2e-16  
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5. DE LES DADES MACROTERRITORIALS A LES MICROTERRITORIALS. ESTIMADOR DE LA RENDA 
FAMILIAR DISPONIBLE 
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5. DE LES DADES MACROTERRITORIALS A LES MICROTERRITORIALS. ESTIMADOR DE LA RENDA 
FAMILIAR DISPONIBLE 

Procés de decisió en la regressió espacial 
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5. DE LES DADES MACROTERRITORIALS A LES MICROTERRITORIALS. ESTIMADOR DE LA RENDA 
FAMILIAR DISPONIBLE 

REGRESSION DIAGNOSTICS   

MULTICOLLINEARITY CONDITION NUMBER   1,031122    >30 multicolinealitat per tant no n’hi ha 

  

TEST ON NORMALITY OF ERRORS 

TEST                  DF          VALUE            PROB 

Jarque-Bera            2            1,64772        0,4387349 = Normalitat dels errors 

  

DIAGNOSTICS FOR HETEROSKEDASTICITY   

RANDOM COEFFICIENTS 

TEST                  DF          VALUE            PROB 

Breusch-Pagan test     2          0,2818521        0,8685535 

Koenker-Bassett test   2           0,501403        0,7782546 

SPECIFICATION ROBUST TEST 

TEST                  DF          VALUE            PROB 

White                  5           7,077349        0,2149511    = Homocedasticitat 

  

  

•   
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5. DE LES DADES MACROTERRITORIALS A LES MICROTERRITORIALS. ESTIMADOR DE LA RENDA 
FAMILIAR DISPONIBLE 

DIAGNOSTICS FOR SPATIAL DEPENDENCE    

FOR WEIGHT MATRIX : SpainGeoda.gal    (row-standardized weights) 

TEST                            MI/DF      VALUE          PROB   

Moran's I (error)             0,166360     2,3597813      0,0182857    significatiu al 2% 

Lagrange Multiplier (lag)         1           5,8226618       0,0158210  

Spatial Lag model 

Robust LM (lag)                   1           3,0713838       0,0796816 

Lagrange Multiplier (error)        1          2,8578225       0,0909305 

Robust LM (error)                  1         0,1065445       0,7441130 

Lagrange Multiplier (SARMA)       2           5,9292063       0,0515809 
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5. DE LES DADES MACROTERRITORIALS A LES MICROTERRITORIALS. ESTIMADOR DE LA RENDA 
FAMILIAR DISPONIBLE 

• Coeficients de correlació entre l’estimació feta per cada institució i la estimada pel mètode 

economètric. Comprovació de la bondat d’ajust del model 

– Municipis de la província de Barcelona  0,930 

– Municipis de la província de Madrid:   0,938 

– Districtes de Barcelona     0,924 

– Zones Recerca Petites Barcelona:    0,761 

– Zones de Recerca Grans Barcelona:   0,763 

– Districtes de Madrid    0,954 
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6. CONTRASTACIÓ DE L’ESTIMACIÓ DE LA RFD A NIVELL DE SECCIÓ CENSAL MITJANÇANT  
L’ANÀLISI FACTORIAL I LA DP2 COM A INDICADOR SINTÈTIC QUASI-ÒPTIM 

• 6.1 Elecció de variables  

– 6.1.1 Demografia 

• 6.1.1.1 Grups d’ Edats  

• 6.1.1.2 Lloc de Naixement  

• 6.1.1.3 Nivell d’estudis  

– 6.1.2    Relació amb l’activitat 

– 6.1.3    Accessibilitat a serveis públics, zones verdes i centres escolars 

– 6.1.4  Característiques dels habitatges habituals i segones residències 

– 6.1.5 Valor dels habitatges a Terrassa a partir de les Taxacions 2006-2007 i 

comparació amb les ofertes d’Habitaclia d’habitatges per barris a juny de 2013 

– 6.1.6  Comportament electoral 

– 6.1.7 Contaminació acústica 

 

47 



6. CONTRASTACIÓ DE L’ESTIMACIÓ DE LA RFD A NIVELL DE SECCIÓ CENSAL MITJANÇANT  
L’ANÀLISI FACTORIAL I LA DP2 COM A INDICADOR SINTÈTIC QUASI-ÒPTIM 
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6. CONTRASTACIÓ DE L’ESTIMACIÓ DE LA RFD A NIVELL DE SECCIÓ CENSAL MITJANÇANT  
L’ANÀLISI FACTORIAL I LA DP2 COM A INDICADOR SINTÈTIC QUASI-ÒPTIM 

• 6.2. Anàlisi Factorial  

– 6.2.1 Variables escollides finals per a extreure les variables latents  

– 6.2.2 Procés d’elecció de variables  

– 6.2.3 Resultats  

• 6.3 Comprobació amb la distància DP2 

• 6.4 Conclusions 

• 6.5 Aplicacions de  l’indicador per avaluar la mobilitat intramunicipal a partir de les dades 
històriques del padró continu des de 1997 fins a 2011 
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6. CONTRASTACIÓ DE L’ESTIMACIÓ DE LA RFD A NIVELL DE SECCIÓ CENSAL MITJANÇANT  
L’ANÀLISI FACTORIAL I LA DP2 COM A INDICADOR SINTÈTIC QUASI-ÒPTIM 

    Factor1 Factor2 Factor3     Factor1 Factor2 Factor3     Factor1 Factor2 Factor3 

X1001 
Empresari que emplea 

personal 
0,74 -0,07 -0,06 X1029 Envelliment 0,4 0,22 0,82 X1061 SR Municipis propers veïns 0,66 0,05 0,26 

X1004 Estudiants 0,79 0,15 -0,05 X1030 
Sobre 

envelliment 
0,59 -0,05 0,48 X1063 SR Pirineus i pre 0,71 -0,04 -0,03 

X1005 Pensionistes -0,65 0,41 0,42 X1032 PN Terrassa 0,96 -0,08 0,07 X1064 SR Resta de Catalunya 0,74 0,02 0,06 

X1006 Actius 0,41 -0,68 -0,17 X1033 
PN R. 

Catalunya 
0,89 -0,28 -0,05 X1065 SR No en te -0,73 -0,07 -0,11 

X1007 Aturats -0,56 0,26 0,27 X1034 PN Andalusia -0,94 0,15 -0,01 X1066 Viu Menys de 4 0 -0,88 -0,24 

X1008 Actives 0,59 -0,62 -0,09 X1036 Autòctons 0,82 -0,06 -0,2 X1067 Viu de 4 a 12 0,12 -0,37 -0,55 

X1009 Aturades -0,64 0,17 0,2 X1038 
Vivia Terra10 

Anys 
0,05 0,79 0,12 X1068 Viu de 13 a 27 -0,08 0,74 -0,35 

X1010 Mestresses -0,65 0,44 -0,11 X1039 No entén Cat -0,71 0,27 0,32 X1069 Viu més de 27 0,02 0,25 0,84 

X1011 Classe alta  mitjana alta 0,93 -0,27 -0,02 X1040 Si entén Cat -0,82 0,26 0,12 X1070 Menys de 71 m2 -0,5 -0,04 0,43 

X1012 Noves classes mitjanes 0,64 -0,22 -0,01 X1041 Parla Català 0,89 -0,24 -0,2 X1073 Més de 98 m2 0,76 -0,03 -0,1 

X1014 Obrers qualificats -0,92 0,24 -0,02 X1042 
Valor 

Repercussió 
0,85 -0,03 0,05 X1074 Propietat per compra pagada -0,27 0,7 0,28 

X1015 Obrers no qualificats -0,65 0,35 0,18 X1043 Antic LE 1952 0,72 0 0,25 X1075 
Propietat per compra 

hipoteca 
-0,08 -0,88 -0,37 

X1017 Sense estudis -0,67 0,33 0,29 X1044 
Antic 1953- 

1975 
-0,48 0,46 0,52 X1076 

Propietat per herència o 

donació 
0,66 0,06 0,33 

X1018 Primer grau -0,74 0,43 -0,05 X1045 
Antic 1976- 

1993 
0,08 0,2 -0,67 X1078 LT EQ 25 m2/pers -0,77 0,34 -0,1 

X1020 Batxillerat superior 0,88 -0,28 -0,05 X1053 CIU 0,96 -0,05 0,07 X1080 GT EQ 45 m2/pers 0,81 0,02 0,29 

X1022 FP Grau superior 0,63 -0,58 -0,12 X1054 ERC 0,91 -0,23 -0,01 X1087 CF Vehic 0,58 -0,12 -0,29 

X1023 Diplomatura 0,93 -0,27 -0,02 X1057 PSC -0,96 0,16 -0,01 X1088 Antiguitat -0,13 0,56 0,45 

X1025 Doctorat 0,76 -0,21 -0,02 X1055 IC -0,49 -0,31 -0,24 X1089 CF Cond 0,52 -0,09 -0,57 

X1027 Joves -0,14 -0,29 -0,62 X1058 Participació 0,8 -0,03 0,27 X1090 TAP Cond 0,74 -0,01 -0,1 

X1028 Grans 0,33 0,29 0,88 X1060 SR Platja 0,71 0,04 0,02 

  Factor1 Factor2 Factor3 

SS loadings 18,981 7,645 5,549 

Proportion Var 0,422 0,17 0,123 

Cumulative Var 0,422 0,592 0,715 

KMO 0,92745     
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6. CONTRASTACIÓ DE L’ESTIMACIÓ DE LA RFD A NIVELL DE SECCIÓ CENSAL MITJANÇANT  
L’ANÀLISI FACTORIAL I LA DP2 COM A INDICADOR SINTÈTIC QUASI-ÒPTIM 

Representació gràfica dels dos primers factors 
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6. CONTRASTACIÓ DE L’ESTIMACIÓ DE LA RFD A NIVELL DE SECCIÓ CENSAL MITJANÇANT  
L’ANÀLISI FACTORIAL I LA DP2 COM A INDICADOR SINTÈTIC QUASI-ÒPTIM 

Relació entre l’estimació de la RFD i el Factor 1 de l’anàlisi factorial  
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6. CONTRASTACIÓ DE L’ESTIMACIÓ DE LA RFD A NIVELL DE SECCIÓ CENSAL MITJANÇANT  
L’ANÀLISI FACTORIAL I LA DP2 COM A INDICADOR SINTÈTIC QUASI-ÒPTIM 
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6. CONTRASTACIÓ DE L’ESTIMACIÓ DE LA RFD A NIVELL DE SECCIÓ CENSAL MITJANÇANT  
L’ANÀLISI FACTORIAL I LA DP2 COM A INDICADOR SINTÈTIC QUASI-ÒPTIM 

• Comparació entre el Factor 1 i la RFD Estimada 

– Les zones numerades  de l’1 al 16 corresponen als polígons d’obra social  

– Les zones numerades del 20 al 25 van ser barris d’autoconstrucció 
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 ESTAT ACTUAL I FUTUR 

• Concreció tesi     95% 

• Recol·lecció de dades cartogràfiques  

       i alfanumèriques – Filtratge     95% 

• Càlculs i programació    85% 

• Documentació      85% 

• Redacció      50% 

 

 

• Temps estimat per acabar la tesi 4-6 mesos  
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