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1. Antecedents
L’EMQ 2006 sorgeix de l’acord establert entre el Departament de Política Territorial i
Obres Publiques de la Generalitat de Catalunya (DPTOP) i l’Autoritat del Transport
Metropolità (ATM) per tal d’actualitzar les dades de les edicions anteriors de l’EMQ i
ampliar el seu abast territorial, que fins al moment havia estat la RMB, al conjunt de
Catalunya.

Tot i formar part d’una sèrie estadística (EMQ 1996 i EMQ 2001) l’EMQ 2006 planteja
nous reptes, no només territorials, sinó també metodològics que es fonamenten en els
següents elements:
•

D’una banda, un estudi tècnic promogut per l’ATM i la Direcció General de
Trànsit del Ministeri de l’Interior en què es compararen els dissenys de les
principals enquestes de mobilitat europees. L’estudi incorporava també una
proposta de criteris per al desenvolupament d’una metodologia comuna en els
estudis de mobilitat a Espanya, en els quals s’ha basat el disseny metodològic
de l’EMQ 2006.

•

De l’altra, l’experiència acumulada durant la realització de les diferents edicions
de l’Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner (EMEF, 2003-2005) estudi, de menor
dimensió, promogut per l’ATM i l’Ajuntament de Barcelona (4.700 entrevistes en
cada edició), que ha permès consolidar un model operatiu d’enquesta de
mobilitat amb entrevistes telefòniques.

En conseqüència, el disseny metodològic de l’EMQ 2006 presenta un conjunt de
canvis respecte l’edició anterior (2001):
•

En primer lloc, l’EMQ 2006 és una enquesta telefònica que incorpora les
darreres tècniques en la metodologia CATI (entrevista telefònica assistida per
ordinador). Aquesta tecnologia incorpora l’emissió aleatòria i massiva de
trucades, que comporta un estalvi important de temps en la realització de les
entrevistes. També permet l’enregistrament automàtic de les respostes en les
corresponents bases de dades, fent possible realitzar un seguiment acurat i
pràcticament en temps real de les incidències en les entrevistes.

•

El segon aspecte modificat és la selecció d’unitats mostrals en la darrera etapa:
a diferència de 2001, tots els components de les unitats familiars seleccionades
han estat substituïts per individus. Aquest canvi ha permès reduir els
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problemes derivats de les covariàncies i també ha fet possible aplicar un
control de la mostra més precís en els estrats de territori, gènere i edat.
•

El darrer d’aquests canvis metodològics fa referència a la informació sobre la
qual es pregunta. Així com en l’edició 2001 es va fer referència als
desplaçaments realitzats al llarg de tota la setmana, l’EMQ 2006 recull
informació sobre la mobilitat del dia anterior a la realització de l’entrevista. Amb
aquesta modificació s’evita la repetició estèril d’informació que aporten els
desplaçaments habituals i també es redueix l’efecte de telescopi, és a dir, la
pèrdua o tergiversació de la informació que es produeix a mesura que creix la
distància temporal entre els desplaçaments als quals es fa referència i el
moment de realitzar l’entrevista.

2. Mètode de realització de les entrevistes
Les entrevistes s’han realitzat telefònicament amb metodologia CATI i han enregistrat
informació referida a la mobilitat del dia anterior a l’entrevista. Per tal de recollir també
la informació relativa a dissabte o festiu, en les entrevistes realitzades en dilluns s’ha
preguntat sobre la mobilitat del divendres anterior i, en la mateixa entrevista, s’ha
preguntat també sobre la mobilitat del dissabte anterior en un 50% dels casos i per la
mobilitat del diumenge anterior en el 50% dels casos restants.

3. Disseny mostral
El disseny mostral de l’EMQ 2006 ha estat condicionat per la necessitat de segmentar
els resultats obtinguts en relació als territoris en què la població s’organitza
administrativament. S’han establert dos nivells territorials mínims amb significació
estadística: cadascuna de les comarques de Catalunya (41) i cadascun dels municipis
amb més de 50.000 habitants (23). En el disseny mostral s’ha plantejat realitzar un
mínim de 800 entrevistes per comarca, augmentant aquest número considerablement
en aquelles on hi ha municipis amb més de 50.000 habitants.

En aquest disseny també s’han tingut en compte els set àmbits administratius de
Catalunya (RMB, Comarques gironines, Comarques de Tarragona, Terres de l’Ebre,
Comarques centrals, Ponent i Alt Pirineu i Aran), en els quals l’error mostral s’apropa a
l’1%. Amb aquestes grandàries mostrals queda ben tractada la possibilitat que una
bona part dels desplaçaments d’un àmbit territorial tinguin l’origen o la destinació fora
del mateix. La consideració conjunta de les premisses anteriors ha configurat una
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mostra teòrica propera als 100.000 individus (de 4 i més anys) pel conjunt de
Catalunya.

Des del punt de vista territorial, el disseny mostral ha definit un conjunt de zones de
transport com a segmentació territorial bàsica en l’assignació de la mostra. Aquestes
unitats de segmentació han estat definides pel DPTOP en base a criteris poblacionals i
de dotació d’infraestructures de transport. Les zones de transport coincideixen en la
majoria de casos amb els límits municipals, si bé algunes són de caràcter
supramunicipal quan agrupen diversos municipis de poca població, o bé de caràcter
inframunicipal en aquells municipis que, per la seva grandària poblacional (més de
50.000 habitants), han estat dividits en més d’una zona de transport.

4. Qüestionari
El qüestionari de l’EMQ 2006 s’estructura en quatre blocs que recullen informació de
naturalesa diferent:
•

El primer recull informació relativa a la composició de la llar, a efectes de
realitzar una selecció aleatòria de l’individu a entrevistar, ja que el procediment
d’emissió de trucades selecciona la unitat familiar (unitat mostral de segona
etapa)

però

no

encara

l’individu.

La

selecció

aleatòria

redueix

la

sobrerepresentació mostral dels individus amb menys mobilitat, que són
aquells que es troben amb més freqüència en el domicili.
•

El segon recull la informació referent a tots els desplaçaments efectuats durant
el dia anterior a la realització de l’entrevista, sobre els quals el pregunta l’origen
i la destinació, l’hora d’inici, la durada, la motivació, els mitjans de transport
utilitzats i altra informació complementària en funció del mitjà utilitzat (tipus
d’aparcament, tipus de bitllet emprat, etc.).

•

En el tercer bloc es recullen les variables que permeten la caracterització
sociodemogràfica dels entrevistats (edat, situació laboral, etc.), així com
informació relativa a la disponibilitat de permís de conducció i de vehicle privat.

•

El quart bloc conté un conjunt de preguntes d’opinió amb la finalitat de
descriure alguns dels elements subjectius que incideixen en les decisions que
prenen els ciutadans a l’hora de desplaçar-se.
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5. Disseny operatiu
Les dues institucions promotores de l’EMQ 2006 (DPTOP i ATM) han estat recolzades
per tres entitats en diverses etapes del desenvolupament de l’estudi:
•

L’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) ha aportat assessorament legal i
ha participat en el disseny metodològic i la validació dels resultats. L’Idescat és
responsable del Pla Estadístic de Catalunya 2006-2009, en el qual s’emmarca
l’EMQ 2006.

•

El Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de la Generalitat de Catalunya ha
assessorat en matèries metodològiques i legals, tot garantint l’homogeneïtat de
l’EMQ 2006 amb altres estudis dependents de la Generalitat de Catalunya.

•

L’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) ha realitzat
tasques d’assessorament metodològic, ha supervisat el treball de camp, ha
integrat la base de dades i ha realitzat l’anàlisi de les mateixes per a la
publicació dels resultats.

El fet de comptar amb dues administracions promotores i amb una grandària mostral
considerable ha fet necessari, en el disseny operatiu del treball de camp, dividir el
procés de realització d’entrevistes en vuit lots territorials que s’han concursat
públicament, havent-ne resultat el repartiment següent:
•

L’ATM ha concursat dos lots territorials que corresponen, el primer d’ells, a la
ciutat de Barcelona, i el segon, a la resta de la RMB, amb un total de 40.000
entrevistes, que han estat adjudicats a l’institut DYM.

•

El DPTOP ha concursat els sis lots restants amb un total de 60.000 entrevistes,
resultant

l’adjudicació

de

Comarques

gironines,

Camp

de

Tarragona,

Comarques centrals i Ponent a l’institut Opinòmetre, el lot de l’Alt Pirineu i Aran
a l’institut TNS, i el lot de les Terres de l’Ebre la UTE Opina/Apolda.
La realització del treball de camp per part de diferents empreses ha fet imprescindible
un procés d’homogeneïtzació en tots els procediments metodològics. Aquesta tasca ha
estat assumida per l’IERMB mitjançant un equip de supervisors del treball de camp
que ha controlat les incidències sorgides. Aquest equip ha treballat in situ amb els
responsables de les empreses adjudicatàries, donant així més agilitat a la resolució de
les incidències, que en un 99% del casos s’han resolt mitjançant retrucades emeses
en menys de dos dies hàbils (48 hores) després de la realització de l’entrevista.
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6. Fitxa tècnica
Univers.- Residents a Catalunya de 4 i més anys.
Mostra.- Mostreig aleatori estratificat polietàpic. En el conjunt de Catalunya la mostra
està integrada per 106.091 individus (24. 789 en cap de setmana), 45.184 individus a
la Regió Metropolitana de Barcelona (10.251 en cap de setmana). En aquest àmbit,
amb un nivell de confiança del 95,5% i sota el supòsit de mostratge aleatori simple i
màxima indeterminació (p=q=0,5), l’error màxim és: ±0,47% en dia feiner i ±0,99% en
cap de setmana. La mostra i l’error relatiu de cada un dels municipis estudiats es
mostra a la taula següent:

Àmbit territorial
Regió Metropolitana de Barcelona
Comarques gironines
Camp de Tarragona
Terres de l'Ebre
Comarques centrals
Ponent
Alt Pirineu i Aran
Total Catalunya
Àmbit Regó Metropolitana de Barcelona
Barcelona
Hospitalet de Llobregat (L')
Badalona
Sabadell
Terrassa
Santa Coloma de Gramenet
Mataró
Cornellà de Llobregat
Sant Boi de Llobregat
Sant Cugat del Vallès
Rubí
Prat de Llobregat (El)
Vilanova i la Geltrú
Viladecans
Granollers
Castelldefels
Cerdanyola del Vallès
Mollet del Vallès
Sant Feliu de Llobregat
Vilafranca del Penedès
Total Regió Metropolitana de Barcelona
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Entrevistes Error relatiu
45.184
± 0,47%
12.648
± 0,89%
10.706
± 0,97%
8.020
± 1,12%
11.482
± 0,93%
10.651
± 0,97%
7.400
± 1,16%
106.091
± 0,31%
Entrevistes Error relatiu
11.303
± 0,94%
2.004
± 2,23%
2.006
± 2,23%
999
± 3,16%
995
± 3,17%
999
± 3,16%
1.000
± 3,16%
797
± 3,54%
1.824
± 2,34%
599
± 4,09%
592
± 4,11%
602
± 4,08%
1.815
± 2,35%
601
± 4,08%
597
± 4,09%
1.641
± 2,47%
597
± 4,09%
588
± 4,12%
399
± 5,01%
356
± 5,30%
45.184
± 0,47%
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Recollida d’informació.- Entrevista telefònica amb metodologia CATI.
Treball de camp.- Realitzat per Instituto DYM, Institut Opinòmetre, UTE Opina/Apolda
i TNS. Les entrevistes dels residents a l’àmbit de la RMB han estat realitzades per
Instituto DYM.
Direcció de l’estudi.- Lluís Herran (DPTOP) i Mayte Capdet (ATM).
Grup tècnic EMQ 2006.- DPTOP: Lluís Herran i Santi Ribas.
- ATM: Mayte Capdet, Xavier Roselló i Maria Montaner.
- Idescat: Dolors Olivares.
- IERMB: Josep M. Aragay, Daniel Polo i Meritxell Perramon.
Coordinació del treball de camp i anàlisi de resultats.- Realitzat per l’IERMB- Direcció de l’equip investigador: Carme Miralles-Guasch i Josep M. Aragay.
- Direcció tècnica: Meritxell Perramon
- Coordinació del treball de camp: Elisabet Queralt.
- Anàlisi de resultats: Manel Pons, Gemma Solé, Aina Pedret i Martí Rovira.
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Model de qüestionari
P1. Quina és la seva situació professional?
1
2
3
4

Estudiant
Tasques de la llar
Jubilat
Pensionista

5
6

P4. Quina és la seva professió?
1 Taxistes i xofers d'automòbils
2 Conductors d'autobús/autocar
3 Conductors camió/furgoneta

Ocupat
No ocupat

6a Ha treballat abans

4
5
6
7

6b Busca la 1a feina

7 Altres
9 Ns/Nc

4a Invalidesa permanent
4b Sense invalidesa permanent

P2. Va sortir de casa ahir?
1 Sí (núm. D dslaçaments)

Conductors motocicleta/ciclomotor
Representants de comerç i tècnics de vendes
Altres professions______
Ns/Nc

P5. Quants desplaçaments fa de promig en un dia feiner?

___
Si en fa més de 9 i és persona ocupada passa a P3

a. Municipi de residència

___

b. Resta de seva comarca
c. Catalunya, fora de la seva comarca
d. Fora de Catalunya

___
___ Indicar els desplaçaments segons comarca
___

En altre cas passa a P8

2 No (per quin motiu)
(Passa a P16 )
(Si és dilluns començar de nou P2)

1
2
3
4
5
9

P6. Com es desplaça habitualment en aquesta activitat professional?
1 A peu
5 Cotxe (particular)
2 Transport públic (metro, bus, taxi usuari)
6 Cotxe (empresa)
3 Moto (particular)
7 Furgó/camió (particular)
4 Moto (empresa)
8 Furgó/camió (empresa)
9. Ns/Nc

Indisposició o baixa
Treballa al propi domicili
Vacances o dia de festa
No surt habitualment
No vol contestar
Altres:__________

P3. Va fer 7 o més desplaçaments relacionats amb la feina?
1 Sí (Passa a P4, qualificació "professional de la mobilitat")
2 No (Passa a P8)

Anada a la feina

P7. Com a professional de la mobilitat com va accedir al seu lloc de treball?

Va sortir des
de casa?

(en cas de no
sortir de casa)

________

Tornada de la feina

Municipi
origen i
adreça
origen

Origen del
desplaçamen
t en acabar
jornada
labora

________

________

Municipi
origen i
adreça
origen

________

Municipi lloc
de treball i
adreça
(en cas de no
tenir seu de
treball passa a
P9)

Hora sortida Minut sortida

________

________

Temps

(per ordre )

________

________

Municipi lloc
de treball i
adreça (en
Hora sortida Minut sortida
cas de no
tenir seu de
treball passa
a P9)
________

Mitjans de
transport
emprats

________

________

________

On va
aparcar el
cotxe?
(per a cadascun
(en cas
dels mitjans de
d'haver
(en cas d'haver transport públic
emprats)
utilitzat el
utilitzat cotxe
transport públic)
conductor)
Mitjans de
transport
públics
emprats

________

________

Mitjans de
transport
Mitjans de
públics
transport
emprats (en
emprats (per cas d'haver
ordre )
utilitzat el
transport
públic)

Temps

________

________

________

Opció vial
(en cas
d'haver
utilitzat el
cotxe
conductor)

Títol

Títol
(per a
cadascun
dels mitjans
de transport
públic
emprats)
________

________

________

On va
aparcar el
cotxe? (en
cas d'haver
utilitzat cotxe
conductor)
________

Opció vial
(en cas
d'haver
utilitzat el
cotxe
conductor)
________

Desplaçament

P8. Origen, motiu, destinació, horia d'inici, minuts i mitjà de transport per a cada desplaçament que va realitzar

1
2
Etc.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
98
99

Municipi
El 1er despl.
origen i
el va
adreça origen
realitzar des
(en cas de no
de casa?
sortir de casa)

________
________
________

________
________
________

Motiu

________
________
________

Codificació motius
Tornada a domicili
Anar a la feina
Anar a l'escola / universitat
Formació complementària no reglada
Compres
quotidianes
Compres
no
quotidianes
Metge
Visita amic / familiar
Acompanyar a altres persones
Gestions de feina
Gestions personals
Àpat, no d'oci
Activitats esportives
Activitats culturals
Altres activitats d'oci
Passeig
Tornada a segona residència
Tornada hotel
Tornada a domicili d'altres
Altres motius _________
Ns/Nc

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
98
99

Municipi i
adreça
Hora sortida
destinació

________
________
________

________
________
________

Minut
sortida

Temps

________
________
________

________
________
________

Codificació mitjans de transport
A peu
Autobús urbà
Autobús interurbà
Metro
Tramvia
FGC
Renfe rodalies
Autobús empresa
Autobús escolar
Autobús (excursions)
Taxi
Cotxe conductor
Cotxe acompanyant
Moto conductor
Moto acompanyant
Bicicleta
Furgoneta /
camióregional / llarg recorregut
Tren
Avió
Altres _________
Ns/ Nc

1
2

Mitjans de
Títol
On va
transport
(per a
Mitjans de
aparcar el
públics
cadascun
transport emprats (en
cotxe? (en
dels mitjans
emprats
cas d'haver
cas d'haver
de transport
(per ordre )
utilitzat cotxe
utilitzat el
públic
conductor)
transport
emprats)
públic)
________
________
________

________
________
________

Codificació Títols de transport públic
Bitllet senzill
Títol integrat

2a

T-10

2b

títols mensuals (T-50/30,T-mes, T-familiar)

2c

títols trimestrals (T-Trimestre, T-Jove)

2d

altres títols integrats

3

Títol multiviatge d'un operador

3a

de 10 viatges

3b

mensual

3c

trimestral

3d

altres títols d'un operador

4
5
9

Títols socials (jubilats, famílies nombroses…)
Altres títols (bitllets turístics...)
NS/NC
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
99

________
________
________

________
________
________

Opció vial
(en cas
d'haver
utilitzat el
cotxe
conductor)
________
________
________

Codificació aparcament
Aparcament lliure al carrer
Aparcament en propietat, lloguer o concessió
Pàrking de pagament (per hores o minuts)
Zona blava
Àrea verda
Aparcament d'intercanvi
Aparcament només permès en nocturn o
festiu
Aparcament gratuït en destinació (empleats, etc.)
No aparca, només para un moment
Ns/Nc
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P9. Durant una setmana sense festes, quants
dies va (anar a la feina/ a classe)?

___

De mitjana, quantes vegades a de casa (a
la feina/classe) o torna?

Només a estudiants i actius ocupats

P10. Any i mes de naixement

_______

___

P11. Gènere
1 Home
2 Dona

P12. Situació pforessional actual o anterior per a persones aturades, jubilats i pensionistes
1 Assalariat contracte indefinit
5 Empresari amb personal al seu càrrec
2 Assalariat contracte temporal
6 Membre cooperativa
3 Assalariat sense contracte
7 Presta ajut a activitat familari
4 Professional autònom
8 No ha treballat mai (passa a P15)
9 Altres ______

P20. Quin ús fa dels mitjans de transport?
___

0: mai o quasi mai / 1: de vegades / 2: sovint

1 A peu
2 Autobus urbà
3 Autobús interurbà
4 Metro
5 Tramvia
6 Renfe Rodalies
7 FGC
8 Tren regional / llarg recorregut
9 Taxi
10 Cotxe conductor
11 Moto conductor
12 Bicicleta
P21. Valori la satisfacció en l'ús dels mitjans que n'és usuari esporàdic o
habitual: (0: nul.la satisfacció / 1: plena satisfacció)

P13. Càrrec actual o anterior per a persones aturades, jubilats i pensionistes
1 Directiu / tècnic
4 Treballador no qualificat
2 Venedor / administratiu
5 Altres _____
3 Treballador qualificat

P22. Utilitza més el vehicle privat o el transport públic?
Estudiants i ocupats es refereix als desplaçaments per estudis o feina
Per a la resta de situacions professionals desplaçaments en dia feiner

P14. Sector d'activitat actual per a persones aturades, jubilats i pensionistes
1 Agricultura, ramaderia, pesca
5 Sanitat i serveis socials
2 Construcció
6 Educació
3 Indústria
7 Administració pública
4 Comerç i serveis fiancers
8 Altres _____

P15. Nivell d'estudis acabats
1 Sense estudis
2 Estudis primaris abats

P16. Té permís de conduir?
a. Ciclomotor
b. Moto
c. Cotxe

1. Vehicle privat
2. Transport públic
3. Els usa igualment
4. No els usa
P23. Quines qüestions fan que utilitzi la moto/cotxe com a mode de
transport habitual en lloc del tranport públic? (si utilitza més el vehicle privat)

3 Estudis secundaris acabats
4 Estudis universtaris acats
5 Altres _____

1
1
1

Sí
Sí
Sí

No
No
No

2
2
2

P17. Disposa dels següents vehicles, i quants?
a. Ciclomotor/ moto
1
b. Cotxe
1
c. Bicicleta
1
d. Altres ________

Sí
Sí
Sí

No
No
No

2
2
2

0: No és un motiu 1: és un motiu (0 molt poc important a 10 molt important)

a L'estalvi de temps
b Haver de desplaçar-se a diferents llocs de forma consecutiva
c La disponibilitat d'aparcament en destinació
d La seguretat o la sensació de protecció
e El menor cost
f No hi ha cap alternativa en transport públic
g Les alternatives en transport públic tenen poca freqüència
h Les alternative en tranport públic tenen massa transbordaments
i El confort o benestar de viatjar en vehicle privat
Altres:_________ ( passa a P25)

P18. Ingresos mensuals familars
1 Inferiors a 1.000!
2 Entre 1.000 i 2.000!
3 Entre 2.000 i 3.000!

4 Entre 3.000 i 4.000!
5 Entre 4.000 i 5.000!
6 Més de 5.000!
7 Ns/Nc

P19. Nombre de membres de la familia

___

P24. Quines qüestions fan que vostè utilizi el tren, metro,
tramvia, bus com a mode habitual de transport en lloc d'un
0: No és un motiu 1: és un motiu (0 molt poc important a 10 molt important)

P26. En els darrers 12 mesos, ha sol.licitat informació sobre serveis de
transport públic?
Freqüència
Canal
1 Sí

a. El menor temps de desplaçament amb transport públic

6

No

1

Molt de tant en tant

1 Tel. informació Gencat (012)

5

Web ajuntaments

b. La freqüència de pas

(passa P27)

2

Entre 1 i 4 cops al mes

2 Tel.d'informació local

6

Web operador de transport

3

Més de 4 cops al mes

3 Tel. operador de transport

7 TV / Ràdio

4

8 Revistes o diaris

c. La fiabilitat i puntualitat del servei
d. La distància d'accés a les parades/estacions

Web Gencat

e. La seguretat o el baix risc de tenir un accident és un motiu

9 Altres______

f. El menor cost és un motiu

h. La dificultat per trobar aparcament o la congestió

P27. En els darrers 12 mesos, ha sol.licitat informació sobre com anar en algun lloc o sobre l'estat del
trànsit?
Freqüència
Canal
1 Sí

i. El confort o benestar de viatjar en transport públic

6

g. El menor impacte ambiental

Altres__________

No

1

Molt de tant en tant

1 Tel. informació Gencat (012)

5

Web ajuntaments

2

Entre 1 i 4 cops al mes

2 Tel.d'informació local

6

Web operador de transport

3

Més de 4 cops al mes

3 Tel. operador de transport

7 TV / Ràdio

4

8 Revistes o diaris

P25. Quant acostuma a gastar mensualment?
1
2
3
4
5
6

Transport públic (si usa algun transport públic)
Taxi (si usa taxi)
Benzina o gasoil (si usa vehicle privat conductor)
Aparcament fix prop de casa (si usa vehicle privat a conductor)
Aparcaments diversos llunys de casa (si usa vehicle privat conductor)
Peatges (si usa vehicle privat conductor)
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Web Gencat

9 Altres______
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