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Necessitat d’informació socioeconòmica a nivell 
inframunicipal 



La prosperitat que reflexen les xifres (1) és una dada mitjana que prové del
conjunt de les situacions individuals de tots i cadascun dels barcelonins i
barcelonines, des dels que tenen les rendes més altes fins els que tenen les
rendes més baixes.
Conèixer aquestes disparitats és una necessitat de primer ordre si es volen
desplegar polítiques que tinguin en compte les necessitats socials ....
El govern local pot exercir un poder reequilibrador cabdal, tot posant a l’abast
dels ciutadans un conjunt molt ampli de béns públics en matèria d’acció social,
d’urbanisme i de dotació d’equipament i serveis urbans , i pot fer-ho amb els
valors afegits del coneixement precís de la realitat i la proximitat d’actuació.
Jordi Hereu (2007)
(1) Es refereix a les macromagnituts a nivell de ciutat que són les que subministra l’IDESCAT
via l’INE com són la RFD (a nivell de comarques-2005, menys Barcelona ciutat) o de l’ IRPF (a
nivell municipal-1998) o del Patrimoni (a nivell municipal-1996)



El projecte



El projecte que s’afronta en aquesta tesi és l’estimació d’un índex
socioeconòmic que expliqui una part important de la variància en les
tendències que a nivell supraindividual conformen espais sociourbanístics,
internament homogenis, però diferenciats en el context urbà. Per tant, es
tracta de poder quantificar a partir d’un índex sintètic la diferenciació
residencial, i conseqüentment el nivell de renda a nivell d’unitats territorials
inferiors al de ciutat.
El gran problema existent per a realitzar aquesta recerca és la informació.
Molta informació que és necessària es dóna cada 10 anys i a un nivell
d’agregació que generalment no és l'adequat per fer l’anàlisi. Aquesta
síndrome de la informació insuficient persegueix tots els intents de fer
quelcom i es un pròleg de tots o gairebé tots els estudis en el camp
socioeconòmic.
La Tesi, però, té la intenció afegida de que un cop assegurat el valor escalar
assignat a cada unitat territorial, aquest es pugui estimar gràcies a altres
variables de que disposen els municipis a temps real, mitjançant un
modelització a partir d’una simple regressió múltiple, A més això permetria
baixar a nivells territorials inferiors, com per exemple el d’illa.



La primera part d’aquest objectiu, es materialitzà en la tesi del màster
utilitzant el sistema clàssic de la factorització de l’espai urbà, mitjançant
l’anàlisi factorial de components principals, o el que s’anomena quan es
parla de la ciutat, Ecologia Factorial.
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Les dades



Una aportació important en aquesta tesi, consisteix en
el tractament de la informació a nivell de microdades,
en lloc de fer-ho a partir de dades agregades , la qual
cosa possibilita més capacitat de maniobra per obtenir
sinergies d’informació, entre d’altres, i potser la més
important és l’assignació d’un salari potencial a partir de
la ocupació, el nivell d’estudis i el sexe, la qual cosa
seria impossible a nivell agregat en seccions censals.
El fet de poder disposar d’aquesta informació i que
estigui íntimament correlada a la puntuació factorial del
primer factor fa que pugui afirmar-se que aquesta
puntuació factorial pugui ser etiquetada com a factor de
renda a part de socioeconòmic o de rang social, ja que
les respectives variables que intervenen en l’anàlisi
mesuren altres dimensions de tipus sociodemogràfic



Procés d’anàlisi 

• Censos de Población y viviendas de 2001 INE
– Edificis: 28.566 Microdades
– Llars 78.895 Microdades
– Persones 173.775 Microdades

• BBDD Cadastre de Terrassa 2001. AJUNTAMENT
– Subparcel·les 46.337 Microdades
– Ponència de valors 1.031 Microdades
– Valors de repercussió 2.248 Microdades
– Parcel·les 27.901 Microdades
– Locals 109.752 Microdades

• BBDD Vehicles de Terrassa l’any 2001. AJUNTAMENT
– Vehicles  110.861 MIcrodades

• Taules de valoració de vehicles. O. MINISTERIAL
– Taula valoració 3.253 MIcrodades

• Enquesta d'estructura salarial 2002 INE
– Salaris 288 Macrodades
– Salaris 27.301 MIcrodades - Nova incorporació



Previs

• Depuració i filtració de dades (informacions incorrectes no corresponen a 
l’estructura de les metadades)

• Comprovar la consistència de les taules i la de seva  la relació amb altres 
l informació 

Anàlisis de 
la 

informació

• Selecció de variables interessants per a l’estudi després de l’anàlisi en 
profunditat d’estudis previs

• Possibilitat d’aportar noves variables significatives mitjançant 
encreuaments  amb variables d’altres taules

Matriu de 
dades

• Agregació  de la informació individual al nivell mes baix del que es té 
informació georeferenciable, en aquest cas a nivell de secció censal

Indicadors

• Elaboració d’indicadors a partir de les matrius de dades  consistents
• Construcció d’indicadors utilitzats en altres estudis previs
• Nous indicadors que es poden formular a partir del nivell d’informació 

existent (microdades) 
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Matriu d’ 
indicadors

• Matriu final d’indicadors

Depuració 
final

• Estudi de la matriu per evitar col·linealitats 
• Estudi de la matriu de correlacions entre els indicadors
• Eliminar indicadors excessivament correlats 

Càlcul

• Anàlisi factorial
• Distancia DP2
• Regressió múltiple ( Model estimat  d’us municipal)

PR
OC

ÉS
 D

’ E
LA

BO
RA

CI
Ó 

DE
LS

 IN
DI

CA
DO

RS
XS



Indicadors

Demogràfics

Demogràf
ic(7)

Família 
(4)

Socioeconòmics

Nivell 
instrucció 

(4)
Socioeco
nòmic (6)

Renda 
salarial  

(3)
Estil de 
vida (11)

Residencials

Mobilitat 
residencia

l (3)

Caracterí
stiques de 
l’Habitatg

e (9)

Edificis 
(14)

Índexs
Puntuació factorial- F1 Distància DP2



Valors d’indicadors sobre l’espai i correspondència entra 
renda i densitat habitacional (Louis Wirth)



Una primera aproximació l’anàlisi 
factorial de components principals



La metodologia d’estudi del AFCP s’ha utilitzat històricament
per contrastar de forma empírica l’existència de les àrees
socials (Shevky). El seu ús es va difondre a finals dels
50’s, i rep la denominació oficial d’Ecologia Factorial (com a
anàlisi factorial adaptat a la ciutat) a partir de Sweetser a
meitat dels 60’s, a partir d'aquí es produeix un creixement
espectacular dels estudis d’EF fora dels Estats Units :
Helsinki, Roma. El Caire, Calcuta, Auckland, etc.

A Espanya el primer estudi d’ecologia factorial arriba,
concretament a l’ETSAB, de la mà de Manuel Solà Morales
l’any 1970 amb un estudi de la zona del Besòs, després del
creixement desordenat dels anys precedents. Aquest tipus
d’estudi es generalitzà a Espanya en els 80’s i 90’s però la
manca d’informació a partir del Padró Municipal d’habitants i
el Cens de 1991 ha fet que cada vegada sigui més difícil
continuar amb aquest tipus d’estudis



Gairebé en tots els estudis d’Ecologia Factorial realitzats
arreu, el primer factor i més important és un factor que om
anomena “Rang Social” o “Socioeconòmic”. Per aquest motiu
sorgeix l' hipòtesi de que aquesta tècnica podria ser útil per a
la finalitat de l’estudi. Ja que la distància segons l’ACP entre
dos casos (seccions censals) (i,i*) es podria definir com la
distància de Mahalanobis que defineix la inèrcia del núvol de
punts entre altres motius per l’ortogonalitat dels eixos en un
hiperplà d’ n-dimensions.

D2=(x-m)T C-1 (x-m)
on

D2 =Distància de Mahalanobis
x= Vector de dades
m= Mitjana dels valors de les variables independents
C-1=Inversa de la matriu de covariàncies de les variables independents
T = Indica el vector que ha de ser incorporat



Distància de Mahalanobis

Per tant la distància representada per la diferència entre puntuacions factorials
de dos espais geogràfics (considerats homogenis per ser la unitat mínima de la
que es disposen dades) es pot considerar com a la distància existent entre els
dos espais . Això no obstant, no es pot considerar com a un índex sintètic de
distància perquè no compleix les premisses que s’exigeixen als índex sintètics,
per aquest motiu es decideix adoptar un altre índex, que si compleixi aquestes
premisses, concretament , la distància DP2



A partir d’aquesta informació de caràcter
escalar, es construeix un model del tipus

I = K+ α·a+β·b+......+ω·z
On K és el terme constant , α,β,ω, els valors
estimats de ponderació i a,b,z els indicadors,
procedents de dades municipals, que
formaven part de l’anàlisi factorial previ i que
s’han considerat més discriminants en el
procés de regressió múltiple.



Valors de la puntuació factorial del primer factor i els 
resultats obtinguts a partir del model de regressió



Valors dels resultats 
obtinguts a partir del model 
de regressió aplicat a illes i 
amb dades de 2007. 

Es pot observar 
l'heterogeneïtat dins la 
homogeneïtat del model 
aplicat  a les seccions 
censals



Com es pot veure a Terrassa s’ha conservat la centralitat com a indicador
de rendes altes, si comparem la Terrassa de 1900 amb el mapa de
ingressos salarials potencials per persona ocupada i ha exercit la seva
influència en les zones veïnes del primer eixample



Una segona aproximació: l’Índex 
sintètic de distància DP2



L'anàlisi precedent, si bé es capaç de valorar numèricament els diferents
potencials de renda i configuren una distribució espacial de diferenciació
residencial que correspon als mapes mentals de les persones consultades,
no es pot considerar un índex sintètic, segons les definicions dels
organismes oficials (OCDE, ONU, INE, etc). Per aquest motiu es pretén
utilitzar una metodologia de càlcul que pugui superar les mancances que
poden tenir els components principals.

De tots els possibles índex analitzats es consideren com a més adequats
els indicadors de distància ja que és això precisament el que es pretén
valorar.

Dins els indicadors de distància s’estudien el de la distància I d’Ivànovic i la
DP2 de Pena Trapero, encara que es farà més èmfasi en la darrera.



La distància DP2 està basada en la d’Ivanovic amb algunes diferències
que podrien ser substancials en el cas de la tesi.

Es un índex “espanyol”, ja que s’utilitza, bàsicament, a Espanya i en algun
estudi sud-americà. Es un indicador que s’ha utilitzat per calcular índex de
benestar social a nivell provincial (Pena, Zarzosa, Chasco, Lopez, etc) o per
calcular índex mediambientals (Chasco, Castro, Escobar)

La distància DP2 entre dos unitats espacials (Països, regions, províncies,
municipis o com en el cas de la tesi seccions censals ( a aquest nivell no hi
ha bibliografia la mínima unitat territorial que s’ha empleat fins el moment és
el de municipi (CES de Murcia)

On és el coeficient de determinació de la variable xj sobre xj-1,
xj-2......x1



Aquest índex té l’inconvenient (també el d’Ivanovic) que no
està implementat en cap paquet estadístic i per tant o es pot
recórrer al programa tancat que ofereix Felix Zarzosa, o al
desenvolupament d’un software propi que permeti fer petites
modificacions en el procés de càlcul, per exemple en lloc
d’utilitzar el vector de Frechet com a primera referència de
DP2 provisional a la primera iteració es podria utilitzar el
vector de les puntuacions factorials obtingudes un com
normalitzades i estandarditzades o substituir la matriu de
coeficients de determinació per la de correlacions com en el
cas de la distància d’Ivanovic.

Tot i que el càlcul en matrius petites, especialment amb pocs indicadors es podria fer amb
Microsoft Excel, a partir de 15 indicadors el càlcul ja es complica molt, doncs es tracta
d’un procés iteratiu que s’acaba quan les diferencies amb l’entrada de nous indicadors, ja
no varia la DP2, per tant es desenvoluparà un software específic pel càlcul i el codi font
formarà part de la tesi.



Renda – Unitat Territorial i Habitatge



En un sistema de mercat per a l’assignació de cases, la segregació
residencial es inevitable, probablement perquè el lloc on viu la gent depèn
en gran part del lloguer o del preu de la casa que paguen. També té una
base social, doncs la gent escull els seus veïns d’acord amb els seus
atributs personals i socials, utilitza la renda com a índex d’aquests atributs i
considera el preu de la casa com a una mesura desconeguda dels seus
veïns.

Richardson, h.W. , Urban economics (1971)



La ciutat residencial que ens interessa estaria composada per
diferents “tipus” de famílies(o treballadors) diferenciats pels
recursos de que disposen per a fer front a les seves despeses.
Precisem, en primer lloc, que acceptem la hipòtesi ortodoxa
segons la que la dinàmica mercantil que resulta en la
configuració de l’ordre espacial es restringeix a la competència
dels diferents “tipus” de famílies, però també vam suposar que
les famílies ambicionen llocs de residència urbana on estan
absents les famílies de rendes més baixes. Tindrem, llavors,
decisions de localització formulades en base a una “cerca
d’aglomeració” entre les famílies del mateix tipus, deguts als
efectes positius de la “sinergia” produïda , així es prenen
decisions bolcades per a “externalitats de veïnatge”.

Renda – Unitat territorial - Habitatge

Descendint des del més nivells més alts de la distribució de recursos familiars als nivells més baixos,
seguint la mateixa lògica de cerca d’externalitats. En cada nivell, les famílies que tenen rendiments més
elevats expulsen a les de rendes més baixes, creant una dinàmica de exclusió que produirà una ciutat
segmentada.

Pedro Abramo. La ciudad Caleidoscópica 



El supòsit de partida és que la diferència existent en els
preus de l'habitatge, una vegada que se'ls ha despullat dels
efectes de la centralitat, reflecteixen les diferències
econòmiques i socials dels seus habitants, de manera que la
distància en valor entre dues zones equidistants i amb
característiques similars pel que fa al seu equipament, no
és sinó l'expressió de la diferent valoració social de les
zones en les quals s'assenten aquests habitatges.

Jesus Leal. “Segregación social y mercados de vivienda en las grandes
ciudades”



Comparació entre valors de l’AFCP i Preu habitatge

Distribució puntuació factorial Distribució preus habitatge (CATSA)



Preus de l’habitatge. Anàlisi Mitjançant la tècnica de 
la Regressió Geogràficament Ponderada (GWR).
Anàlisi dels resultats i Relació amb l’Ìndex



Anàlisis espacial del valor de l’habitatge 

Per a realitzar l’anàlisi espacial del valor de l’habitatge s’utilitzarà la
Regressió geogràficament ponderada GWR.

Les dades que s’utilitzaran com a valors d’habitatge corresponen a
1574 taxacions immobiliàries fetes a Terrassa els anys 2005(789) i
2006 (785)

Després d’un procés de filtratge del total de dades només 1520 han
resultat coherents geogràficament i tenien tota la informació
necessària

Degut a l’increment de preus entre 2005 i 2006 s’inclou una
variable que val 1 per l’any 2006 i 0 per l’any 2005



La regressió múltiple ordinària per mínims quadrats estima una única
equació per a tota la matriu de dades i determina una fórmula del tipus

I = K+ α·a+β·b+......+ω·z

On K és el terme constant , α,β,ω, els valors estimats de ponderació i
a,b,z els indicadors, procedents de dades municipals, que formaven
part de l’anàlisi factorial previ i que s’han considerat més discriminants
en el procés de regressió múltiple.

La regressió geogràficament ponderada estima una equació per cada
element (fila de la matriu de dades) per tant el resultat són N equacions
amb M+1 paràmetres, essent N el número de punts o de files de la
matriu i M el número de variables que s’entren en la regressió i el
paràmetre que falta és el que s’anomena Intersect que és un escalar
que no pondera a cap de les variables, és el que s’anomenaria constant.



Sigui la matriu de dades de n unitats i m variables

La sortida de la GWR entre altres dades dóna n equacions amb m+1
paràmetres del tipus:

1 1 1 ... 1
2 2 2 ... 2

.... .... .... .... ....

a b c z
a b c z

an bn cn dn en



Els paràmetres de cada cas són estimats a partir de la regressió
ordinària calculada a partir dels seus valors veïns. Per tant és important
el que es coneix com a bandwith (ampla de banda) que pondera els
valors veïns en funció de la distància al cas que s’està calculant, una de
les fórmules més utilitzades és :

wij=exp(-d2
ij/h2)

On dij és la distància entre els dos punts i h és l’ample de banda, com es
pot veure en la forma de la funció, és monòtona i decreixent
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A
Una primera aproximació a l'anàlisi de la relació renda-espai-preu
habitatge es farà a partir de l’anàlisi de regressió per mínims
quadrats sense ponderar geogràficament (incloent paràmetres
espacials amb i sense la puntuació factorial)







Valors estimats de euros/metre quadrat per Regressió múltiple

Valors estimats permetre quadrat sense la Puntuació 
Factorial

Valors taxats  per metre quadrat

Coeficient de  determinació= 0,601



Valors estimats de euros/metre quadrat per Regressió múltiple

Valors estimats permetre quadrat amb la Puntuació 
Factorial

Valors taxats  per metre quadrat

Coeficient de  determinació= 0,616



Primers Resultats de la GWR
*** Analysis method ***
*** Geographically weighted multiple regression
** Cartesian coordinates: Euclidean Distance
*****************************************************
*                                                             *
*        GEOGRAPHICALLY WEIGHTED GAUSSIAN REGRESSION          *
*                                                             *
******************************************************
Number of data cases read: 1520
Observation points read,,,

Dependent mean=  2570,73608
Number of observations, nobs= 1520
Number of predictors,   nvar= 10
Observation Easting extent:   4956,99414
Observation Northing extent:  6017,49512
*Finding bandwidth,,, 
,,, using all regression points

This can take some time,,,
*Calibration will be based on  1520 cases
*Adaptive kernel sample size limits:      76   1520
*AICc minimisation begins,,,

Bandwidth                     AICc
522,220540780000       20906,765920370093
798,000000000000       20931,275303685539
351,779461238221       20892,588129491160
246,441080789108       20898,237063389257
416,882160330887       20898,352099585805
311,543780358212       20890,587397961284
286,676761963572       20890,507305409432
271,308099365730       20892,792908483101
296,175117760369       20890,514513809379
280,806455232038       20891,331087367027

** Convergence after    10 function calls
** Convergence: Local Sample Size=    287

• ************************************************
********** 
************************************************
**********

**********************************************************
*           GLOBAL REGRESSION PARAMETERS                 *
**************************************************************

*
Diagnostic information,,,
Residual sum of squares,,,,,,,,,     89365308,151685
Effective number of parameters,,           11,000000
Sigma,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,          243,354767
Akaike Information Criterion,,,,        21030,081973
Coefficient of Determination,,,,            0,593955
Adjusted r-square,,,,,,,,,,,,,,,            0,590993

Parameter               Estimate                Std Err                     T
--------- ------------ ------------ ------------
Intercept      2784,954758663955        36,100638186398        

77,144195556641
ndorm          -32,889051690908        11,012028210698        -2,986648082733
nbany           16,158886009559        18,497610863253         0,873566091061
FReform         -0,684926431779        20,358660968613        -0,033642999828
FQual          149,535476125580        40,140414127062         3,725309848785
FAnyTax        479,529548488459        12,552398751418        38,202224731445
m2              -1,450169900433         0,399803867639        -3,627203226089
FAntic          -4,978086472617         0,791931292115        -6,286007881165
FAntic2       -190,887328271544        24,463214453328        -7,803035259247
FAscen          84,934941715891        15,809486321871         5,372403621674
FNoCalef       -48,286442701692        16,606160685407        -2,907742738724

**********************************************************
*                GWR ESTIMATION                          *
**********************************************************
Fitting Geographically Weighted Regression Model,,,
Number of observations,,,,,,,,,,,, 1520
Number of independent variables,,, 11
(Intercept is variable 1)

Number of nearest neighbours,,,,,, 287
Number of locations to fit model,, 1520

Diagnostic information,,,
Residual sum of squares,,,,,,,,,     66570083,205528
Effective number of parameters,,          142,831826
Sigma,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,          219,859918
Akaike Information Criterion,,,,        20876,229678
Coefficient of Determination,,,,            0,697529
Adjusted r-square,,,,,,,,,,,,,,,            0,666135





Resultat de l’estimació per zones

Valors taxats  per metre quadrat Valors estimats  per metre quadrat en GWR

Coeficient de  determinació= 0,698



Anàlisi de la distribució espacial dels paràmetres

Distribució de la constant de les equacions de regressió Distribució de l’increment en els preus de taxació 
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