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1.- INTRODUCCIÓ

Concepte de policentrisme va deixar

de ser només una interpretació teòrica

per tal d’assumir rellevància normativa

OBJECTIU 

POLÍTIQUES UE

El desenvolupament policèntric prerequisit per un

desenvolupament sostenible i equilibrat per tal de

augmentar els avantatges de localització

“We would like to promote a polycentric territorial

development of the EU, with a view to making better use

of available resources in European regions […]. In this

way we will contribute to a Europe which is culturally,

socially, environmentally and economically sustainable”

INSTRUMENT CLAU

A) Promoure la cohesió territorial (Meijers i Sandverg, 2008)

B) Competivitat territorial (Hague i Kirk, 2003)

C) Desenvolupament sostenible (CSD, 1999)

Existeix una seriosa incertesa amb l’efectivitat

del desenvolupament policèntric com a

instrument de decisions de polítiques espacials

per tal de assolir els objectius mencionats

NATURALESA

MULTIESCALAR

CARÀCTER

MULTIDIMENSIONAL

CONCEPTE DE 

POLICENTRISME

ACTUAL 

INVESTIGACIÓ

Aportar marc teòric i empíric

per mesurar els efectes del

policentrisme, cas estudi: RMB

CONSIDERANT

REALITAT RETROSPECTIVA (1991-2001)

REALITAT PROSPECTIVA (2001-2026)

Per tal d’oferir una visió de la dinàmica de les

transformacions i efectes que exerceix l’estructura

metropolitana en la competivitat i cohesió territorial

Per tal d’esvair-ne la incertesa sobre la

efectivitat per assolir els objectius normatius



Estudiar la dinàmica urbana retrospectiva (1991-2001) i prospectiva (2001-2026) de

la Regió Metropolitana de Barcelona per analitzar a) els canvis d’estructura

metropolitana (p.e: emergència de subcentres, evolució nivell de policentrisme); per tant

com està essent re-estructurada, i b) la seva influència en la competivitat i cohesió

territorial (eficiència econòmica).
De l’assoliment d’aquest objectiu principal,

la investigació doctoral serà capaç de:

Elaborar una memòria tècnica per tal de definir una sèrie de polítiques regionals que

millorin la competivitat i cohesió territorial de la Regió Metropolitana de Barcelona per

tal d’apropar-la a ésser una de les més avançades d’Europa.

OBJECTIU GENERAL

OBJECTIU GENERAL OBJECTIUS ESPECÍFICS

Relacionats amb el marc teòric

Relacionats amb l’estudi de la 

dinàmica metropolitana 

retrospectiva (1991-2001) 

Relacionats amb l’estudi de la 

dinàmica metropolitana 

prospectiva (2001-2026)
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OBJECTIUS ESPECÍFICS Relacionats amb el marc teòric

1. Aprofundir en el concepte de policentrisme atenent tant el seu caràcter multi-escalar (intraurbana, interurbana-regional, i

interregional-internacional) com en les seves dimensions i/o perspectives (morfològica i funcional).

2. Analitzar i discutir el concepte de subcentre (policentrisme a escala regional o intrametropolitana)

3. Discernir el que s’entén per competivitat territorial, cohesió territorial i sostenibilitat des de la visió d’objectiu normatiu

promulgat per la UE (ESDP, 1999).

4. Discutir i desenvolupar el model de interacció espacial per tal d’avaluar posteriorment la dinàmica prospectiva de l’estructura

metropolitana (2001-2026).

5. Revisió de l’evolució de la qüestió metropolitana barcelonina fins a l’actualitat (des del Regional Planning de 1932 fins el Pla

Territorial Metropolità de Barcelona de 2010).

OBJECTIUS ESPECÍFICS
Relacionats amb l’estudi de la dinàmica metropolitana 

retrospectiva (1991-2001) 

6. Identificació de subcentres urbans mitjançant metodologies que tinguin en compte tant la vessant morfològica com funcional.

7. Desenvolupar una metodologia que sigui capaç de caracteritzar els subcentres urbans identificats en subcentres “madurs” i

“emergents”.

8. Analitzar i estudiar la jerarquia dels subcentres urbans identificats.

9. Mesurar el nivell de policentrisme pel període 1991-2001 a partir d’indicadors morfològics i funcionals i establir-ne la seva

correlació.

10. Caracterització i examinació dels canvis produïts (1991-2001) en la configuració del sistema metropolità analitzant els

fluxos de mobilitat a partir d’índexs i/o indicadors d’interacció espacial.

11. Establir els efectes del desenvolupament policèntric (1991-2001) en l’eficiència econòmica del sistema metropolità. És a dir,

analitzar la correlació que existeix entre policentrisme i competivitat territorial, policentrisme i cohesió territorial i finalment,

policentrisme i sostenibilitat.
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OBJECTIUS ESPECÍFICS
Relacionats amb l’estudi de la dinàmica metropolitana 

prospectiva (2001-2026) 

Un cop s’hagi discutit i desenvolupat el model de interacció espacial, es podrà avaluar:

12. Les dinàmiques prospectives de consum de sòl (analitzant l’evolució de sòl artificialitzat fins el 2026).

13. Identificació evolutiva dels subcentres mitjançant les metodologies utilitzades en 6) i del sòl artificialitzat detectat en 12).

14. Caracterització de l’evolució dels subcentres identificats (2001-2026) en “madurs” i “emergents” segons la metodologia

desenvolupada en 7).

15. Analitzar l’evolució de la jerarquia dels subcentres identificats (2001-2026).

16. Evolució del nivell de policentrisme pel període 2001-2026 a partir dels indicadors utilitzats en 9).

17. Examinació de l’evolució de l’estructura metropolitana (2001-2026) analitzant els fluxos de mobilitat prospectius a partir dels

índex i/o indicadors d’interacció espacial utilitzats en 10).

18. Prospecció de l’evolució dels efectes del desenvolupament policèntric (2001-2026) en l’eficiència econòmica del futur

sistema metropolità segons 11) per tal d’identificar aquells municipis (p.e. subcentres) més correlacionats amb la competivitat,

cohesió territorial i sostenibilitat.

HIPÒTESIS

Es postula que la dinàmica prospectiva de l’estructura metropolitana tendirà cap a un reforçament del

policentrisme i que aquest i l’emergència de subcentres exerceixen una influència en la competivitat i cohesió

territorial del sistema.

En aquest sentit, és té com a hipòtesi de treball que el desenvolupament policèntric i els subcentres urbans

mantenen una correlació positiva amb la competivitat i cohesió territorial de tal manera que seran actors claus

en l’objectiu d’intensificar l’eficiència econòmica del sistema metropolità barceloní.

HIPÒTESI DE TREBALL
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3.- SÍNTESI CONCEPTUAL DELS PROCESSOS DE L’INVESTIGACIÓ

TASCA 

1 – 5

T1. Aprofundir en el concepte de policentrisme

T2. Analitzar i discutir el concepte de subcentre

T3. Aprofundir i discernir competivitat territorial,

cohesió territorial i sostenibilitat

T4. Aprofundir , discutir i desenvolupar model de

interacció espacial per avaluació dinàmica prospectiva

de l’estructura metropolitana (2001-2026)

T5. Aprofundir revisió de l’evolució de la qüestió

metropolitana barcelonina fins a l’actualitat.

TASCA 

6 – 11

T6. Identificació de subcentres urbans (1991-2001) i (2001-2026). ST6.

Determinar dinàmiques prospectives de consum de sòl (2001-2026).

T7. Desenvolupament de metodologia i caracterització evolutiva dels subcentres

identificats en “emergents” i “madurs”

T8. Analitzar i estudiar la jerarquia retrospectiva i prospectiva dels subcentres

identificats (1991-2001) i (2001-2026)

T9. Mesuració del nivell de policentrisme (1991-2001) i la seva evolució (2001-

2026)

T10. Caracterització i identificació dels canvis produïts en l’estructura

metropolitana (1991-2001) i examinació de l’evolució de les transformacions

d’aquesta

T11.Establir efectes del desenvolupament policèntric (1991-2001) i (2001-2026)

en l’eficiència econòmica del sistema metropolità

ASSOLIMENT 

OBJECTIU GENERAL

OBJ.G. Estudiar la dinàmica urbana retrospectiva (1991-2001) i

prospectiva (2001-2026) de la RMB per tal de a) analitzar els

canvis d’estructura metropolitana i b) la seva influència en la

competivitat i cohesió territorial (eficiència econòmica).

CONCLUSIONS

T11

T1
INPUTS

CONCLUSIONS TRANSVERSALS

a) Revisió dels resultats 

i del mètode proposat

APARTAT METODOLÒGIC (T1-T11)

b) Anàlisi crític dels 

resultats

c) Anàlisi crític 

BASAT

CONCLUSIONS LONGITUDINALS

ELABORAR

una memòria tècnica 

per tal de definir una 

sèrie de polítiques 

regionals que millorin 

la competivitat i 

cohesió territorial de 

la RMB per tal 

d’apropar-la a ésser 

una de les més 

avançades d’Europa

a) Realitat retrospectiva RMB (1991-2001)

b) Realitat prospectiva RMB (2001-2026)

Un cop identificades les polaritats (CBD-subcentres-resta

municipis) que han intensificat (1991-2001) i que

intensificaran (2001-2026) l’eficiència econòmica de la

RMB; el policentrisme esdevindrà una eina útil de

planejament per avaluar la conveniència de si el procés de

descentralització concentrada projectada (fins el 2026) on

indica una potent concentració al Vallès creant una

bipolaritat metropolitana, és d’eficiència econòmica o no i

per tant si s’ha de reforçar-ne la oferta de sòl (en el cas que

l’actual no pugui assolir-ne la demanda projectada).

PER EXEMPLE



4.- ANTECEDENTS

TESINA DE MÀSTER - MGVU

PARTICIPACIÓ I COL·LABORACIÓ

“Re-estructuració dels sistemes metropolitans cap a models policèntrics?. Bipolaritat o cap un

sistema de ciutat de ciutats metropolitanes. Un model prospectiu estratègic per la RMB a partir del

Pla Territorial Metropolità.”

“¿Hacia un sistema de metrópolis españolas policéntricas?. Evolución, caracterización e influencia

de los subcentros metropolitanos sobre la eficiencia de la urbanización.”

Projecte de Investigació Fonamental (Ref:CS0 2009 7218)

“Modelo de evaluación de la eficiencia energética i ambiental, de la movilidad y de la estructura de

usos del suelo, para la RMB.”

Projecte de Investigació Científica (Ref:E8/08)

1. L’avaluació del nivell de policentrisme de la Regió Metropolitana de Barcelona.

2. Per a la Regió Metropolitana de Barcelona, l’aplicació d’una metodologia per caracteritzar, tipificar i

mitjançant l’anàlisi de les relacions entre els subcentres i amb el CBD establir una jerarquia entre ells

(definir tipologia del sistema: sistema policèntric jeràrquic vertical, o sistema policèntric equipotencial).

3. L’anàlisi diacrònic de l’evolució de la Regió Metropolitana de Barcelona per discernir fins a quin punt

s’està creant una estructura policèntrica, o per el contrari predomina la dispersió.

1. Model demogràfic (població, vivenda i ocupació)

2. Model de localització d’activitats

3. Model de consum de sòl REFERENT A: SUBTASCA 6. APARTAT METODOLÒGIC

REFERENT A: TASCA 4. APARTAT METODOLÒGIC.



5.- ESTAT DE L’ART

CONCEPTE DE POLICENTRISME

ESCALA ESPACIAL NIVELL ESPACIAL DIMENSIÓ D'ESTAT (MORFORLÒGICA) DIMENSIÓ DE FLUX (FUNCIONAL)

GLOBAL Chase-Dunn (1985); Friedmann (1986); Sassen 

(1995); Taylor (1997); Beavestock et al., (1999); Hill 

i Kim (2000); Taylor i Walker (2001); Sassen (2002); 

Derudder et al., (2003); Alderson i Beckfield 

(2004); Taylor (2004) Derudder i Taylor (2005); 

Rossi i Taylor (2005); Taylor (2005)

Snyder i Kick (1979); Steiber (1979); Smith i White 

(1992); Smith i Timberlake (1995); Shin i 

Timberlake (2000); Kick i Davis (2001); Smith i 

Timberlake (2001); Shin (2002); Derudder i Witlox 

(2005)

EUROPEA INTERMETROPOLITANA Daniels et al.,(1992); Bruninsma i Rietveld (1993); 

Lever (1993); Meijer (1993); Cheshire (1995); 

Hohenberg i Lees (1995); Rubalcaba-Bemejo i 

Cuadrado-Roura (1995); Dupuy i Stranky (1996); 

Taylor i Hoyler (2000)

Catten (1995); Nordic Centre for Spatial 

Development (2004)

NACIONAL Preston (1971); Stephans i Holly (1981); Meyer 

(1986); Huff i Lutz (1995); Dematteis (1997); 

Gordon et al., (1998); Du (2001); Hall er al., (2001); 

Lin (2002); Meijers et al., (2005)

Nystuen i Dacey (1961); Reed (1970); Pred (1980); 

Fisher i Mitchelson (1987); Mitchelson i Wheeler 

(1994); Van der Laan (1998)

METROPOLITANA INTRAMETROPOLITANA Gordon et al., (1986); McDonald (1987); Heikkila et 

al., (1989); McDonald i Prather (1994); Fujii i 

Hartshorn (1995); Gordon i Richardson (1996); 

Forstall i Grenne (1997); Gordon et al., (1998); 

Ingram (1998); McMillen i McDonald (1998); Wu 

(1998); Atzema i Lambooy (1999); White (1999) 

Bogart i Ferry (1999); Kloosterman i Lambregts 

(2001); Coffey i Shearmur (2002); Shearmur i 

Coffey (2002); Lang i LeFurgy (2003); Glaeser i Kahn 

(2003); Boiteux-Orain i Guillain (2004); García 

López (2007,2008), Meijers (2008)

Berry (1960); Taaffe et al., (1980); Plane (1981); 

Giuliano i Small (1991); Irwin i Hughes (1992); 

Clark i Kuijpers-Linde (1994); Song (1994); 

Brotchie et al., (1995); Levinson i Kumar (1997); 

Cervero i Wu (1998); Lowe (1998); Van der Laan 

(1998); Morrill et al., (1999) Rain (1999); 

Vandersmissen et al., (2003); Roca et al., (2004); 

Nordregio (2004); Calafati (2005); Nielsen et al., 

(2005); Sohn (2005); Van Nuffel (2005); Meijers 

(2007); Limtanakool et al., (2009); Roca et al., 

(2009, 2011)

DIFERENTS ESCALES DE POLICENTRISME DIMENSIONS DEL POLICENTRISME

En el quadre a continuació es resumeixen els principals estudis que fan referència als sistemes urbans

segons l’escala espacial i dimensions considerades:

L’actual investigació es focalitzarà en l’escala metropolitana (intrametropolitana) atenent tant la seva

dimensió morfològica i funcional d’acord amb l’objectiu principal plantejat.

Font: Elaboració pròpia



5.- ESTAT DE L’ART

POLICENTRISME A ESCALA INTRAMETROPOLITANA: SUBCENTRES URBANS

DEFINICIÓ DE SUBCENTRES URBANS

METODES IDENTIFICACIÓ SUBCENTRES URBANS

MUTH (1961)

ALONSO (1964)

BERRY (1964)

PRED (1977)

CLARK I KUIJPERS-LINDE (1994)

ANNAS et al. (1998)

VAN DER LAAN (1998)

RUEDA (1998)

KLOOSTERMAN I MUSTERD (2001)

NEL·LO (2001)

MCMILLEN (2001)

MCMILLEN (2003)

BERTAUD (2004)

MEIJERS (2007)

RIGUELLE et al. (2007)

GARCIA-LÓPEZ I MUÑIZ (2008)

ROCA et al. (2009)

MCDONALD (1987)

MCDONALD I MCMILLEN (1990)

GIULIANO I SMALL (1991)

SONG (1992)

CERVERO I WU (1997)

MCMILLEN I MCDONALD (1998)

BOGART I FERRY (1999)

MCMILLEN I LESTER (2003)

GARCÍA-LÓPEZ (2007)

MCDONALD I PRATHER (1994)

ROCA et al. (2009)

MCMILLEN I MCDONALD (1998)

MCMILLEN (2001)

GORDON I RICHARDSON (1986)

BURNS et al. (2001)

ROCA (2004)

ROCA et al. (2009)

PICS DE 

DENSITAT

CUT-OFF

PARAMÈTRICS

NO 

PARAMÈTRICS

MOBILITAT



5.- ESTAT DE L’ART

MESURACIÓ DEL NIVELL DE POLICENTRISME

INDICADORS MORFOLÒGICS (D’ESTAT)

INDICADORS FUNCIONALS (DE FLUX)

POLICENTRISME I EFICIÈNCIA ECONÒMICA

COHESIÓ TERRITORIAL
COMPETIVITAT TERRITORIAL, 

EFICIÈNCIA ECONÒMICA
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

Index de Gini GDP (Gross Domestic Product) Percentatge de superficie artificialitzada

Index de Theil Taxa de creixement del GDP
Creixement del percentatge de superficie 

artificialitzada

Productivitat

Taxa de creixement de la Productivitat

INDICADORS DE LES 

DIMENSIONS

Font: Elaboració pròpia

CAPELLO I CAMAGNI (2002)

CAMAGNI et al. (2002)

PARR (2002)

PHELPS I OZAWA (2003)

YU-HSIN (2005)

MUNIZ et al. (2006)

DE GROOT et al. (2007)

GLAESER I GOTTIELB (2009)

BARCA (2009)

MEIJERS I BURGER (2010)

GABAIX (1999)

ANDERSON I BOGART (2001)

NORDREGIO (2004)

GABAIX I IONNIDES (2004)

CALAFATI (2005)

MEIJERS (2008)

MEIJERS I SANDBERG (2008)

LIMTANAKOOL (2007)



6.- METODOLOGIA, PLA DE TREBALL

TASCA 1 a la TASCA 5 Aprofundir en el concepte de policentrisme (objectiu 1)

Analitzar i discutir el concepte de subcentre (objectiu 2)

Aprofundir Discernir competivitat territorial, cohesió 

territorial i sostenibilitat (objectiu 3)

Aprofundir Discutir i desenvolupar model de interacció 

espacial per avaluació de la dinàmica prospectiva de 

l’estructura metropolitana (2001-2026) (objectiu 4)

Aprofundir Revisió de l’evolució de la qüestió metropolitana 

barcelonina fins a l’actualitat (objectiu 5)

OBJECTIUS ESPECÍFICS

Relacionats amb el marc 

teòric

METODOLOGIA COMUNA

Basada en una reflexió produïda a partir 

d’anàlisi bibliogràfic de fons relacionades amb

URBANISME, GEOGRAFIA I ECONOMIA URBANA

OBJECTIU 1, OBJECTIU 2, OBJECTIU 5

PERSPECTIVA DE LES POLÍTIQUES NORMATIVES

PROMULGADES DES DE LA UNIÓ EUROPEA (ESDP)

OBJECTIU 3

DISCUSSIÓ I CRÍTICA MODEL PROSPECTIU (2001-2026)

OBJECTIU 4

CRITICA: 1) Consideració del procés de convergència

cap als països Europeus; 2) Referència del model de

interacció espacial tant en l’oferta com en la demanda en la

mesura que les autocontencions dels protosistemes en

els períodes projectats fossin variables en el temps



6.- METODOLOGIA, PLA DE TREBALL

TASCA 6 (Part1)
Identificació de subcentres urbans (1991-2001) i (2001-2026) 

(objectius 6 i 13)

OBJECTIU I DESCRIPCIÓ DE LA TASCA: L’objectiu bàsicament
és el de identificar i validació dels subcentres urbans
existents pel cas d’estudi: realitat de la Regió Metropolitana
de Barcelona pel període retrospectiu (1991-2001) com
considerant la seva evolució pel període (2001-2026). En
aquest sentit, els criteris que l’actual investigació
considerarà per tal d’aplicar una metodologia que identifiqui
els subcentres urbans és que per una banda sigui una
metodologia capaç de ser replicada retrospectivament
(1991-2001) i prospectivament (2001-2026) i per l’altra
banda que a la vegada proporcioni resultats comparables en
ambdues realitats per tal de poder analitzar posteriorment
(tasca de la 7 a la 11) els canvis a l’estructura metropolitana.

METODOLOGIA: La metodologia que s’aplicarà farà
referència a dos famílies de mètodes; per una banda aquell
grup de mètodes relacionats amb la densitat (laboral i
demogràfica) dels municipis i per l’altra banda aquell que
està relacionat amb la interacció dels municipis en funció de
la seva mobilitat. La metodologia finalment adoptada serà
aquella que satisfaci els criteris anteriorment descrits, a la
vegada, que sigui aquella que millori el coneixement local del
que qualitativament pugui ser acceptat com a subcentre.

Des de la perspectiva dels models relacionats amb la
densitat s’assajaran els següents respecte els exposats en la
secció de l’estat de l’art:

cxx BDkLnD

BMR

BMRAverageltl

LTLLTL

DD
%1

_

a) Aproximació paramètrica clàssica:

b) Aproximació cutt-off (García-López, 2007):



6.- METODOLOGIA, PLA DE TREBALL

TASCA 6 (Part2)
Identificació de subcentres urbans (1991-2001) i (2001-2026) 

(objectius 6 i 13)

Des de la perspectiva dels models basats en la interacció
funcional, s’utilitzarà la metodologia proposada per (Roca et
al., 2009) i (Roca et al., 2011) per la detecció de protosistemes
i subcentres. Aquesta metodologia es fonamenta en el valor
de interacció de (Coombes & Openshaw, 1982) a més de 2
criteris de massa crítica, contigüitat i autocontenció.

c) Aproximació des de la mobilitat:

SUBTASCA 6 
Determinar dinàmiques prospectives consum de sòl (evolució 

del sòl artificialitzat durant el període 2001-2026) (objectiu 12)

VIij= Fij
2 / (PORi x LTLj) + Fji

2 / (PORj x LTLi)

OBJECTIU I DESCRIPCIÓ DE LA TASCA: L’objectiu d’aquesta tasca és la determinació del consum de sòl (evolució del sòl artificialitzat durant
el període 2001-2026) per tal d’una banda poder completar la identificació dels subcentres urbans fins el 2026 a partir dels mètodes de
densitat (tasca 6) i per altra banda, per poder tal i com es veurà més endavant (tasca 11) poder trobar la correlació entre el
desenvolupament policèntric i el desenvolupament sostenible del sistema metropolità barceloní.

METODOLOGIA: La metodologia que bàsicament s’emprarà per tal d’assolir l’objectiu de la tasca és la considerada que consisteix en: un 
cop s’hagi determinat la superfície construïda per activitat en el model d’activitats econòmiques, en el model de consum de sòl, es rebrà el 
resultat de la superfície de sostre per activitat cadastral i es farà la previsió de la superfície de sòl artificialitzat.
(Desenvolupada en el projecte de investigació científica en el qual l’autor participa: “Modelo de evaluación de la eficiencia energética i ambiental, de la 
movilidad y de la estructura de usos del suelo, para la RMB” (Ref:E8/08))

1. Agregar els municipis en funció del seu màxim valor
d'interacció
2. Conformar aquestes agrupacions en “protosistemes”.
3. Els protosistemes solament es consoliden si són físicament
continus. En cas contrari es corregeixen les discontinuïtats,
forçant els diferents municipis a integrar-se al protosistema en
el que tinguin un major valor de interacció (VI).
4. Així mateix, la consolidació requereix un grau de
autocontenció mínim del 50%. (subsistemes urbans)



6.- METODOLOGIA, PLA DE TREBALL

TASCA 7 (Part1)
Desenvolupament de metodologia i caracterització 

evolutiva dels subcentres identificats en “emergents” i 

“madurs”  (1991-2001) i (2001-2026) (objectius 7 i 14)

Esquema interpretatiu, caracterització de subcentres en “emergents” i “madurs”. Masip, J. (2011).
“Polycentrism and emerging sub-centres in the restructuring of metropolitan systems. The Case of
Barcelona Metropolitan Region (RMB)”. Ponència 24th ERSA Summer School. Luxembourg 2011. Font:
Elaboració pròpia

OBJECTIU I DESCRIPCIÓ DE LA TASCA: L’objectiu és el
desenvolupament d’una metodologia que sigui capaç de
caracteritzar en “madurs” i “emergents” els subcentres
identificats mitjançant les metodologies utilitzades en la
(tasca 6) i segons la definició reformulada de subcentre
segons la (tasca 2). D’aquesta manera, la metodologia
aportada s’aplicarà primerament per tal de caracteritzar
retrospectivament (objectiu 7) els subcentres durant el
període 1991-2001 i ulteriorment per caracteritzar-ne la seva
evolució des del 2001 fins el 2026. En aquest sentit, la
caracterització dinàmica, aportarà conclusions en referència
a tres direccions: a) caracterització dels subcentres que
apareixen durant els períodes considerats; b) les
transformacions en el temps dels subcentres, per exemple
“¿els subcentres “madurs” sempre han estat madurs?” i c)
malgrat que la metodologia aportada no serà un mètode per
la identificació de subcentres si que serà rellevant per la
identificació del potencial de les unitats espacials d’anàlisi
(municipis i protosistemes) que tenen per tal de ser-ho.

METODOLOGIA: La metodologia que s’aporta està
bàsicament centrada en la construcció de indicadors basats
en l’estructura dels fluxos de mobilitat. Es realitzarà la
caracterització tant considerant com a unitat d’anàlisi
espacial els municipis com els protosistemes. Així un cop
definit subcentre “madur” i “emergent”, havent validat els
subcentres identificats (1991-2001) i (2001-2026) la
proposta metodològica per tal de classificar els subcentres
és la següent:
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TASCA 7 (part2)
Desenvolupament de metodologia i caracterització 

evolutiva dels subcentres identificats en “emergents” i 

“madurs”  (1991-2001) i (2001-2026) (objectius 7 i 14)

Resultats per l’any 20011991 2006 2011 2016 2021 Evolució fins al 2026

Model Summary
Model: 1
R: 0,918
R square: 0,843
Adjusted R square: 0,843

Candidate to “Consolidated” 
Subcentres
Barcelona (CBD)
Terrassa
Sabadell
Badalona
Hospitalet de Llobregat (L’)
Mataró
Rubí
Granollers
Prat de Llobregat (L’)
Santa Coloma de Gramanet
Sant Boi de Llobregat
Sant Cugat del Vallès
Cornellà de Llobregat
Cerdanyola del Vallès
Candidate to “Emerging” Subcentres
Martorell
Sant Feliu de Llobregat
Santa Perpètua de Mogoda
Esplugues de Llobregat

Subcentres “emergents” i “madurs”: 
Entropia de RW i FE. 

Masip, J. (2011). “Polycentrism and  
emerging sub-centres in the 
restructuring of metropolitan 
systems. The Case of Barcelona 
Metropolitan Region (RMB)”. 
Ponència 24th ERSA Summer 
School. Luxembourg 2011. Font: 
Elaboració pròpia



6.- METODOLOGIA, PLA DE TREBALL

TASCA 8
Analitzar i estudiar la jerarquia retrospectiva i prospectiva 

dels subcentres identificats (1991-2001) i (2001-2026) 

(objectius 8 i 15)

OBJECTIU I DESCRIPCIÓ DE LA TASCA: L’objectiu d’aquesta tasca
és el d’analitzar i estudiar la jerarquia retrospectiva i prospectiva
dels subcentres identificats (tasca 6) durant els períodes (1991-
2001) i (2001-2026). En aquest sentit, en la present tasca
s’estudiarà les relacions que articulen el conjunt dels subcentres
dins de l’àrea metropolitana. En aquest sentit, es tracta de veure
si l’estructura que conformen els subcentres és complexa i “en
forma d’arbre”, és a dir, uns subcentres depenen d’altres abans
de dependre del CBD, generant d’aquesta manera un sistema
vertical jeràrquic o és simple: les relacions entre el CBD i els
subcentres són lineals, generant d’aquesta manera un sistema
equipotencial horitzontal. A més per una banda degut a anàlisi
dinàmic, es podrà observar els canvis evolutius de jerarquia de
l’estructura que conformen els subcentres fins el 2026; i per
l’altra banda aquesta tasca permet establir una relació entre
jerarquia i caracterització dels subcentres en la mesura que
siguin “emergents” o “madurs” (tasca 7) apart que serveix com a
punt de partida per posteriorment realitzar la caracterització i
identificació dels canvis produïts en l’estructura metropolitana
(1991-2001) i examinació de l’evolució de les transformacions
de l’estructura metropolitana (2001-2026) (tasca 10).

Relacions jeràrquiques entre sistemes territorials en base a la mobilitat obligada
Font: Roca i Moix (2005)

METODOLOGIA: Es tracta d’un anàlisi funcional basat en les
relacions de mobilitat que s’originen entre els diferents
subcentres amb el CBD. La metodologia que es proposa és la
utilització d’un sistema d’anàlisi basat en el valor de
interacció desenvolupat per (Roca i Moix, 2005) i (Roca et al.,
2009). L’expressió és la següent:

VIij= Fij
2 / (PORi x LTLj) + Fji

2 / (PORj x LTLi)



6.- METODOLOGIA, PLA DE TREBALL

TASCA 9 (part1)
Mesuració del nivell de policentrisme (1991-2001) i la seva 

evolució (2001-2026) (objectius 9 i 16)

Exemple de correlació entre indicadors morfològics (d’estat) i funcionals (de flux): Rank-size versus Entropia.
Font: Elaboració pròpia

OBJECTIU I DESCRIPCIÓ DE LA TASCA: L’objectiu és la
mesuració del nivell de policentrisme i la seva evolució
retrospectiva (1991-2001) i prospectiva (2001-2026) per tal
d’esbrinar a) si la dinàmica prospectiva de l’estructura
metropolitana tendeix cap un re-estructuració on es reforci
el nivell de policentrisme i b) identificar quines són les
unitats urbanes espacials (CBD, subcentres, o resta de
municipis) que han tingut i que tindran més a veure en
aquest procés de transformació de l’estructura
metropolitana (1991-2026). En aquest sentit, en el cas que
siguin els subcentres, els que tenen més a veure en aquest
procés de re-estructuració, es podrà contrastar degut a
l’assoliment de la (tasca 7), de quin tipus de subcentre es
tracta i com han evolucionat en el temps.

METODOLOGIA: La metodologia prevista és triple.
Primerament centrada en la construcció de indicadors basats
en la dimensió morfològica (d’estat) del policentrisme.
Posteriorment, en la utilització de indicadors basats en la
seva dimensió funcional (de flux). Finalment, es construeix
una dimensió integrada que intenta considerar
simultàniament la dimensió morfològica (d’estat) i funcional
(de flux). En aquest sentit, s’aplica les metodologies
proposades considerant tant com a unitat d’anàlisi els
municipis com els protosistemes i es determina la correlació
entre els indicadors morfològics (d’estat) i funcionals (de
flux). A priori s’espera que la correlació entre els indicadors
morfològics i funcionals sigui positiva, doncs se centren en
explicar al mateix fenomen malgrat que sigui des de
perspectives diferents.
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TASCA 9 (part2)
Mesuració del nivell de policentrisme (1991-2001) i la seva 

evolució (2001-2026) (objectius 9 i 16)

Exemple de matriu de correlacions  entre indicadors morfològics (d’estat) i funcionals (de flux)
Font: Elaboració pròpia

Rank size (RS)
Pes Ciutat 

Capçalera (PC)
Entropia (EI)

Rank size (RS) 1 xxx xxx

Pes Ciutat 

Capçalera (PC)
- 1 xxx

Entropia (EI) - - 1

La tercera metodologia intenta la construcció d’una dimensió
integrada que intenti explicar a la vegada les dos dimensions
(d’estat i de flux) inherent en el desenvolupament
policèntric. En la literatura especialitzada, (Meijers i Burger,
2010) proposa que les dimensions de la forma urbana
regional és pot explicar a partir de la centralització-dispersió
i a partir del monocentrisme-policentrisme.

En l’actual investigació l’autor aporta que la dimensió
monocentrisme-policentrisme sigui analitzada a partir de
l’entropia (EI) del sistema metropolità que és un indicador
funcional (de flux) i que la dimensió centralització-dispersió
sigui analitzada a partir de la concentració de LTL (llocs de
treball localitzats) o població existent en els subcentres
identificats que fa referència a un indicador morfològic
(d’estat, d’atribut del node en qüestió, no de la interacció).
Vegem-‘ho:
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Evolution of the Polycentrism Level  (2001-2024)

2001

2009

2014

2019

2024

50,46%  
LTL-CBD

44,32%  

LTL-CBD

40,47%  
LTL-CBD

36,45%  

LTL-CBD

32,25%  

LTL-CBD

LTL  in  

subcentres
 LTL  in  CBD

 %  LTL  in  

subcentres
 % LTL  in  CBD

Entropy (EI) in 

subcentres

Entropy (EI) in 

CBD

Entropy (EI) 

Metropolitan 

System

2001 696676 1016736 34,58% 50,46% 0,321 0,091 0,608

2009 967912 1106086 38,79% 44,32% 0,348 0,095 0,658

2014 1026194 1001060 41,49% 40,47% 0,363 0,097 0,687

2019 1126318 926603 44,31% 36,45% 0,379 0,097 0,714

2024 1263852 862572 47,25% 32,25% 0,394 0,096 0,741

Note: Candidate Subcentres JR+CL (way 4, page 8 of the paper)

Source: Own Elaboration

Masip, J. (2011). “Polycentrism and emerging sub-centres in the restructuring of metropolitan systems. The Case
of Barcelona Metropolitan Region (RMB)”. Ponència 24th ERSA Summer School. Luxembourg 2011.

Map: Evolution of the Polycentrism Level (2001-2024). Table: Evolution of localized workers (LTL), the
employment share and Entropy Index in the central city of Barcelona (CBD) and in the sub-centres beyond it
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TASCA 10
Caracterització i identificació dels canvis produïts en 

l’estructura metropolitana (1991-2001) i examinació de 

l’evolució de les transformacions de l’estructura 

metropolitana  (2001-2026) (objectius 10 i 17)

Caracterització dels sistemes metropolitans
Font: Elaboració pròpia 

OBJECTIU I DESCRIPCIÓ DE LA TASCA: L’objectiu de la tasca, bàsicament és la
caracterització i identificació dels canvis produïts en el sistema metropolità
barceloní que s’han produït (1991-2001) i que es produiran (2001-2026) posant
l’atenció en qüestions d’estructura, dimensió i intensitat, fent referència tant a la
totalitat del sistema com en els nodes (CBD-subcentres i resta de municipis) que
el composen com els vincles existents entre ells. D’aquesta manera després de
l’assoliment de les tasques anteriors (tasca 6 a la 9) en aquesta tasca es serà
capaç de determinar a la vegada que es té una lectura dinàmica de per exemple si
els nodes que tenen un paper dominant en el sistema són subcentres (tasca 6), de
quin tipus són (tasca 7) quina jerarquia tenen (tasca 8), i si reforcen el grau de
policentrisme (tasca 9) apart de determinar si les relacions entre els nodes (entre
subcentres, entre CBD i subcentres, entre subcentres i resta del territori
metropolità) és jeràrquica o equipotencial.

METODOLOGIA: La metodologia es basa a partir d’indicadors d’interacció
espacials a partir de les dades de la matriu de mobilitat obligada (cens 1991, cens
2001) i de les matrius prospectives (model d’interacció espacial, tasca 4).

ESTRUCTURA:

INTENSITAT:

SIMETRIA:



6.- METODOLOGIA, PLA DE TREBALL

TASCA 11
Establir efectes del desenvolupament policèntric (1991-2001) 

i (2001-2026) en l’eficiència econòmica del sistema 

metropolità (competivitat i cohesió territorial i 

desenvolupament sostenible) (objectius 11 i 18)

Exemple de correlació entre indicadors de policentrisme i cohesió territorial: Index de Gini versus Entropia.
Font: Elaboració pròpia

Correlacions entre policentrisme i competivitat territorial, cohesió territorial i desenvolupament sostenible

Dimensió Indicadors
Rank size 

(RS)

Pes Ciutat 

Capçalera (PC)

Entropia 

(EI)

Índex de 

Dominància (DI)

Índex de Gini xxx xxx xxx xxx

Índex Theil xxx xxx xxx xxx

GDP xxx xxx xxx xxx

Creixement GDP xxx xxx xxx xxx

Productivitat xxx xxx xxx xxx

Creixement Productivitat xxx xxx xxx xxx

Desenvolupament 

sostenible

Percentatge de superfície 

artificialitzada
xxx xxx xxx xxx

Creixement percentatge 

superfície artificialitzada
xxx xxx xxx xxx

Cohesió Territorial

Competivitat territorial

OBJECTIU I DESCRIPCIÓ DE LA TASCA: L’objectiu d’aquesta tasca
és el d’establir els efectes del desenvolupament policèntric de la
realitat retrospectiva (1991-2001) i de l’evolució prospectiva
(2001-2026) en l’eficiència econòmica de la realitat de la RMB.
Establir-ne els efectes és trobar la correlació entre: a)
policentrisme i competivitat territorial, b) policentrisme i
cohesió territorial i c) policentrisme i desenvolupament
sostenible per tal de identificar aquelles unitats urbanes (CBD-
subcentres i resta de municipis) que reforcen i intensifiquen
l’eficiència econòmica del sistema i així poder elaborar una sèrie
de polítiques regionals que millorin l’eficiència econòmica de la
RMB per tal que puguin ésser considerades des de l’òptica de la
planificació estratègica metropolitana. En aquest sentit, degut al
caràcter longitudinal de la investigació, aquesta és capaç
d’identificar les unitats urbanes que reforcen i intensifiquen
l’eficiència econòmica del sistema i poder-les caracteritzar tant a
nivell d’atributs d’estat com de flux. És a dir, si es tracta per
exemple de subcentres, de quin tipus són, quines jerarquies
tenen i quines interaccions i vincles desenvolupen entre ells,
amb el CBD i amb la resta de municipis metropolitans.

METODOLOGIA: La metodologia proposada és trobar les
correlacions existents entre policentrisme amb a) competivitat
territorial, b) cohesió territorial, i c) desenvolupament sostenible
mitjançant una matriu de correlacions on es disposin els
indicadors morfològics (d’estat) i funcionals (de flux) que
expressen el desenvolupament policèntric per una banda i
indicadors que expliquin a) la competivitat territorial, b) cohesió
territorial, i c) desenvolupament sostenible per l’altra banda.
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9.- PRIMERS RESULTATS DE L’ACTUAL INVESTIGACIÓ:

9.1.- Presentació i publicació a 24th ERSA Summer School 2011 Luxembourg:

“Polycentrism and emerging sub-centres in the restructuring of metropolitan systems. 

The Case of Barcelona Metropolitan Region (RMB)”.

Identificació subcentres Metodologia - Tasca 6 

Caracterització subcentres 

“emergents” i “madurs
Metodologia - Tasca 7 

Evolució nivell de 

policentrisme 2001-2026
Metodologia - Tasca 9 

Unitat espacial: 

protosistemes

Perspectiva: Morfològica 

(estat) + Funcional (flux)

LTL en els subcentres

(EI) sistema metropolità

Observacions

Segons l’escenari de demanda, concentració de la

descentralització al Vallès (protosistemes Terrassa,

Sabadell i Rubí). (distàncies intermèdies respecte CBD).

Qui absorbeix un dels majors increments de LTL i

d’entropia fins el 2026 és el protosistema de Martorell,

subcentre caracteritzat com a emergent i posteriorment

Rubí.

¿Sabadell, Terrassa i Rubí són els que estan més

correlacionats positivament amb la eficiència econòmica

del sistema metropolità (tasca 11, en procés) per tal que

des de l’òptica de les polítiques de desenvolupament

regional s’intensifiqui la seva oferta per tal de satisfer la

demanda considerada?

Graphic: “Emerging” and “consolidate” subcentres by using RW and IF Entropy

Figure: Interpretive scheme of classifying sub-centres into “emerging” and “consolidated”

Masip, J. (2011). 
“Polycentrism and  emerging 
sub-centres in the 
restructuring of metropolitan 
systems. 
The Case of Barcelona 
Metropolitan Region (RMB)”. 
Ponència 24th ERSA Summer 
School. Luxembourg 2011.
Font: Own Elaboration

Candidate to “Consolidated” 
Subcentres
Barcelona (CBD)
Terrassa
Sabadell
Badalona
Hospitalet de Llobregat (L’)
Mataró
Rubí
Granollers
Prat de Llobregat (L’)
Santa Coloma de Gramanet
Sant Boi de Llobregat
Sant Cugat del Vallès
Cornellà de Llobregat
Cerdanyola del Vallès
Mollet del Vallès
Viladecans

Candidate to “Emerging” 
Subcentres
Martorell
Sant Feliu de Llobregat
Santa Perpètua de Mogoda
Esplugues de Llobregat
Sant Andreu de la Barca
Barberà del Vallès
Sant Joan Despí
Sant Just Desvern

In blue municipalities that are 
above of standard deviation 
but they aren’t candidates to 
sub-centre in any used 
methodology in order to 
identify them
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Table 6: Employment structure in the Barcelona Metropolitan Region by protosystems 1991-2024

Masip, J. (2011). “Polycentrism and emerging sub-centres in the restructuring of metropolitan systems.
The Case of Barcelona Metropolitan Region (RMB)”. Ponència 24th ERSA Summer School. Luxembourg 2011.

Protosystem
Barcelona 

Distance

%  LTL1991 

(model 

origen)         

(a)

% LTL 2001 % LTL 2009 % LTL 2014 % LTL 2019 LTL 2024             
 % LTL 2024         

(b)

 %      LTL 

2024-1991      

(b-a)

Barcelona   (CBD)                    0,00 57,34% 50,46% 44,32% 40,47% 36,45% 862572 32,25% -25,08%

Cornellà de Llobregat                     10,50 3,02% 2,96% 2,77% 2,44% 2,11% 46916 1,75% -1,26%

Sant Feliu de Llobregat                   11,52 1,64% 1,82% 2,02% 2,12% 2,22% 62135 2,32% 0,68%

Sant Boi de Llobregat                     14,43 3,09% 3,58% 4,08% 4,41% 4,75% 136578 5,11% 2,02%

Rubí                                      16,54 2,07% 2,90% 3,29% 3,55% 3,82% 109787 4,10% 2,03%

Sant Vicenç dels Horts                    16,79 0,52% 0,61% 0,68% 0,73% 0,77% 21980 0,82% 0,30%

Masnou (el)                               17,29 0,38% 0,46% 0,51% 0,55% 0,58% 16443 0,61% 0,24%

Cerdanyola del Vallès                     18,66 2,26% 2,34% 2,64% 2,83% 3,02% 86218 3,22% 0,96%

Santa Perpètua de Mogoda                  18,86 0,79% 1,06% 1,17% 1,22% 1,27% 35450 1,33% 0,53%

Mollet del Vallès                         20,67 1,04% 1,14% 1,28% 1,35% 1,42% 40125 1,50% 0,46%

Premià de Mar                             21,29 0,76% 0,93% 1,04% 1,10% 1,17% 33044 1,24% 0,47%

Sabadell                                  22,30 5,79% 5,97% 6,95% 7,76% 8,61% 253771 9,49% 3,70%

Parets del Vallès                         22,49 0,91% 1,01% 1,13% 1,20% 1,28% 36341 1,36% 0,45%

Sant Andreu de la Barca                   22,79 0,84% 1,14% 1,28% 1,36% 1,44% 40613 1,52% 0,67%

Corbera de Llobregat                      23,77 0,07% 0,12% 0,19% 0,20% 0,22% 6175 0,23% 0,16%

Montornès del Vallès                      24,74 0,61% 0,65% 0,74% 0,79% 0,84% 23924 0,89% 0,29%

Palau-solità I Plegamans                  25,81 0,64% 0,83% 0,94% 1,01% 1,08% 30747 1,15% 0,51%

Martorell                                 26,75 1,34% 2,58% 2,93% 3,17% 3,43% 98711 3,69% 2,35%

Terrassa                                  28,01 3,41% 3,93% 4,52% 4,96% 5,42% 157886 5,90% 2,49%

Begues                                    28,31 0,04% 0,07% 0,07% 0,08% 0,08% 2381 0,09% 0,05%

Mataró                                    29,91 2,69% 2,76% 3,13% 3,65% 105118 3,93% 1,24%

Vallirana                                 30,00 0,19% 0,24% 0,27% 0,29% 0,31% 8880 0,33% 0,14%

Granollers                                30,04 2,16% 2,41% 2,73% 2,94% 3,16% 90545 3,39% 1,23%

Gelida                                    34,14 0,11% 0,15% 0,17% 0,18% 0,19% 5382 0,20% 0,10%

Garriga (la)                              37,56 0,33% 0,41% 0,46% 0,49% 0,52% 14836 0,55% 0,22%

Bigues i Riells                           37,64 0,11% 0,17% 0,19% 0,21% 0,22% 6237 0,23% 0,12%

Sant Vicenç de Montalt                    39,16 0,05% 0,08% 0,09% 0,09% 0,10% 2851 0,11% 0,05%

Cardedeu                                  39,56 0,36% 0,42% 0,47% 0,50% 0,54% 15291 0,57% 0,22%

Arenys de Mar                             40,40 0,46% 0,49% 0,55% 0,59% 0,63% 17869 0,67% 0,21%

Sant Sadurní d'Anoia                      42,69 0,38% 0,40% 0,45% 0,49% 0,52% 14731 0,55% 0,17%

Sant Antoni de Vilamajor                  43,29 0,07% 0,10% 0,12% 0,12% 0,13% 3755 0,14% 0,07%

Piera                                     44,21 0,19% 0,23% 0,25% 0,27% 0,29% 8212 0,31% 0,12%

Vilanova i la Geltrú                      45,39 1,52% 1,86% 2,11% 2,27% 2,43% 69693 2,61% 1,08%

Sant Pol de Mar                           47,47 0,06% 0,09% 0,11% 0,11% 0,12% 3389 0,13% 0,07%

Vilafranca del Penedès                    47,50 1,13% 1,31% 1,48% 1,59% 1,71% 48913 1,83% 0,70%

Pineda de Mar                             54,48 0,61% 0,64% 0,72% 0,76% 0,80% 22716 0,85% 0,24%

Sant Celoni                               56,64 0,47% 0,50% 0,56% 0,59% 0,63% 18064 0,68% 0,20%

Malgrat de Mar                            58,93 0,48% 0,65% 0,73% 0,78% 0,83% 23648 0,88% 0,40%

Arboç (l')                                59,28 0,17% 0,16% 0,18% 0,19% 0,20% 5665 0,21% 0,04%

Vendrell (el)                             63,22 0,69% 0,97% 1,10% 1,17% 1,25% 35788 1,34% 0,65%

Breda                                     64,16 0,08% 0,10% 0,11% 0,12% 0,12% 3552 0,13% 0,05%

Blanes                                    64,41 0,97% 1,14% 1,28% 1,37% 1,46% 41754 1,56% 0,59%

Hostalric                                 64,84 0,13% 0,15% 0,17% 0,18% 0,20% 5589 0,21% 0,08%

Pontons                                   67,64 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 278 0,01% 0,00%

Total LTL Barcelona Metropolitan Region 1621451 2014738 2495534 2473496 2542025 2674554

Candidate Subcentres JR+GL

Source: Own Elaboration

Localized workers (LTL) in the candidates 
sub-centres in 2001

Localized workers (LTL) in the candidates 
sub-centres in 2024
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Evolution of the Polycentrism Level  (2001-2024)

2001

2009

2014

2019

2024

50,46%  
LTL-CBD

44,32%  

LTL-CBD

40,47%  
LTL-CBD

36,45%  

LTL-CBD

32,25%  

LTL-CBD

LTL  in  

subcentres
 LTL  in  CBD

 %  LTL  in  

subcentres
 % LTL  in  CBD

Entropy (EI) in 

subcentres

Entropy (EI) in 

CBD

Entropy (EI) 

Metropolitan 

System

2001 696676 1016736 34,58% 50,46% 0,321 0,091 0,608

2009 967912 1106086 38,79% 44,32% 0,348 0,095 0,658

2014 1026194 1001060 41,49% 40,47% 0,363 0,097 0,687

2019 1126318 926603 44,31% 36,45% 0,379 0,097 0,714

2024 1263852 862572 47,25% 32,25% 0,394 0,096 0,741

Note: Candidate Subcentres JR+CL (way 4, page 8 of the paper)

Source: Own Elaboration

Masip, J. (2011). “Polycentrism and emerging sub-centres in the restructuring of metropolitan systems. The
Case of Barcelona Metropolitan Region (RMB)”. Ponència 24th ERSA Summer School. Luxembourg 2011.

Map: Evolution of the Polycentrism Level (2001-2024). Table: Evolution of localized workers (LTL), the
employment share and Entropy Index in the central city of Barcelona (CBD) and in the sub-centres beyond it

Protosystem

LTL 1991 (model 

origen)                

(a)

LTL 2024                 

(b)

 % Rate LTL Growth 

2024-1991                             

[(b-a)/(a)]

Entropy 1991 

(model origen)        

(c)

Entropy 2024             

(d)

 % Rate Growth 

Entopia 2024-1991  

[(c-d)/(c)]

Barcelona   (CBD)                    929672 862572 -7,2% 0,084278937 0,096443160 14,43%

Cornellà de Llobregat                     48930 46916 -4,1% 0,027915901 0,018742018 -32,86%

Sant Feliu de Llobregat                   26668 62135 133,0% 0,017852670 0,023097045 29,38%

Sant Boi de Llobregat                     50117 136578 172,5% 0,028397337 0,040141221 41,36%

Rubí                                      33566 109787 227,1% 0,021212006 0,034635852 63,28%

Cerdanyola del Vallès                     36708 86218 134,9% 0,022662268 0,029258804 29,11%

Santa Perpètua de Mogoda                  12856 35450 175,7% 0,010135125 0,015143239 49,41%

Mollet del Vallès                         16900 40125 137,4% 0,012569936 0,016649317 32,45%

Sabadell                                  93859 253771 170,4% 0,043584774 0,059051105 35,49%

Sant Andreu de la Barca                   13688 40613 196,7% 0,010651147 0,016803200 57,76%

Martorell                                 21664 98711 355,6% 0,015236509 0,032178694 111,19%

Terrassa                                  55366 157886 185,2% 0,030472758 0,044142234 44,86%

Mataró                                    43558 105118 141,3% 0,025676612 0,033614112 30,91%

Granollers                                35028 90545 158,5% 0,021892530 0,030289125 38,35%

Source: Own Elaboration

Table 7: Relationship between % Rate LTL Growth 1991-2024 and % Rate Growth Entropy 1991-2024

Spatial distribution of % Rate Growth of localized 
workers (LTL) for 1991-2024

Spatial distribution of % Rate Growth of Entropy 
Index (Limtanakool, 2007, 2009) for 1991-2024
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