
Un 84% dels catalans de fora de Barcelona ha anat a la 
capital catalana almenys un cop l’any.

� Origen – Destí
• D’on vénen, on van.
• Per on passen / canvis que fan.

� Motivacions per moure’s
• Mobilitat obligada: feina i estudis.

• Mobilitat no obligada: compres, tràmits, oci,
relacions socials...

� Hàbits de mobilitat
• Mitjà de transport utilitzat (públic, privat,

combinacions).

• Número d’ocupants: Vehicles d’Alta Ocupació
(VAO), viatja sol, acompanyat, d’acompanyant...

• Connexions intramunicipals i intermunicipals.

• Distribució horària i setmanal dels desplaçaments.

� Satisfacció / valoració
• Aspectes positius / negatius.
• Els aspectes imprescindibles del servei.
• Satisfacció mobilitat / serveis.
• Satisfacció transport / aspectes.
• Velocitat, comoditat, puntualitat, medi ambient...
• Incidències.

� Altres aspectes de la mobilitat
• Perfils de mobilitat.
• Canvis socials i mobilitat.
• Salut i qualitat de vida.
• Seguretat vial.
• Medi ambient.
• ...

Els indicadors per als estudis de mobilitat poden ser
diversos:

Presentació i objectius

Diàriament es produeixen molts desplaçaments entre i
intra les ciutats i viles del nostre país. Gent que es mou
per estudis o feina i gent que es mou per anar a comprar,
anar al metge o a fer altres tasques menys quotidianes
però necessàries. Hi ha gent amb uns hàbits establerts,
altres amb hàbits canviants; hi ha gent d’aquí i gent de
fora; els que viuen a les ciutats i els que no; els que
vénen d’altres punts del país o de fora del país.

Mobilitat
Mobilitat

Els estudis de mobilitat de GESOP ofereixen una eina
per conèixer els hàbits, les motivacions, el tipus d’usos,
els perfils i les opinions dels col·lectius que es mouen pel
territori. També per estudiar aquells aspectes que d’una
forma o altra incideixen en la mobilitat.

FONT: L’Òmnibus de GESOP (2008).

Durant l’últim any ha anat a la ciutat de Barcelona
(Base: Residents a Catalunya excepte Barcelona ciutat)
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Per quin motiu o motius ha anat a Barcelona
(Base: Residents a Catalunya excepte Barcelona ciutat, que han anat a 

Barcelona el darrer any)

Els col·lectius objecte d’estudi poden ser varis:

• Població general

• Específic d’un col·lectiu concret: gent gran, estudiants, nois i
noies de l’ESO a Batxlillerat, ocupats homes vs. ocupats
dones,...

• Usuaris de transport públic.

• Usuaris de transport privat.

• Turistes, visitants...

Es dissenyarà una investigació ad hoc en funció dels
objectius i interessos del client que inclourà la definició de
les variables d’estudi i la definició del públic objectiu.



Els nostres productes:

Com a resultat de les tasques encarregades, GESOP us 
entregarà:

Els resultats

• Un informe de resultats, on s’exposaran les dades
obtingudes, posant especial èmfasi en la diferenciació
per segments de població.

• Unes tabulacions amb els resultats creuats per les
principals variables de l’estudi.

• Un informe de camp , on s’exposaran les
característiques del treball desenvolupat, l’equip de
treball que hi ha pres part i les possibles incidències
que s’hagin pogut donar.

• Una còpia del qüestionari .

• La base de dades , que incorporarà totes les variables
de l’estudi i us permetrà fer una explotació pròpia dels
resultats.

Mobilitat

Entrevistes telefòniques (CATI): especialment
recomanat si es vol conèixer l’opinió general de la
població o si es disposa de llistats d’usuaris.
Entrevistes presencials (CAPI): recomanada per a
fer enquestes in-situ als usuaris o a col·lectius amb
baixa penetració de telèfon fix.
Observacions presencials: l’ús d’aquesta
metodologia és adequada per fer comptatges,
detectar accions de frau, etc.
Enquestes per internet (CAWI): a usuaris o
col·lectius específics.

Metodologia

La metodologia utilitzada per a la recollida d’informació
s’adaptarà al tipus d’estudi que es vulgui realitzar.

L’Òmnibus de GESOP

Avaluació de la Qualitat d’un Servei

Impacte dels Cursos de Formació

Treball de Camp

Índex de Satisfacció Municipal

Mobilitat

Estudi ExpressCiutadà Anònim

El treball de camp el porta a terme un equip especialitzat
d’entrevistadors. Tots els nostres estudis compten amb
un tècnic responsable del conjunt de la investigació i un
coordinador del treball de camp, així com un equip de
supervisió, que s’encarrega de garantir que el treball de
camp es porta a terme en les condicions estipulades.

Per tal de garantir la màxima qualitat en totes les tasques
desenvolupades, el nostre mètode contempla:

� Formació dels entrevistadors i del conjunt de
l’equip.

� Test del qüestionari.
� Supervisió del treball de camp.
� Depuració de la base de dades.
� Codificació.

Garantia de qualitat
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