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RE - ESTRUCTURACIÓ DELS SISTEMES METROPOLITANS  CAP A MODELS 
POLICÈNTRICS?

Bipolaritat o cap a un sistema de ciutat de ciutats metropolitanes. Un model
prospectiu estratègic a la RMB a partir del Pla Territorial Metropolità.



1960_Amb la introducció de mesures liberalitzadores, d’obertura de l’economia, és quan el procés d’urbanitzador
experimenta un avanç extraordinari. FACTORS: la ràpida industrialització, la crisi de la agricultura tradicional,
l’augment general de la població i grans migracions interregionals, les principals àrees urbanes creixen de forma
accelerada.

DE LA CONCENTRACIÓ (1960-1975) A LA DISPERSIÓ (1975-1996)

Contribució a la configuració d’eixos territorials, en els que la població tendeix a concentrar-se: els llocs
de treball, els recursos i els serveis.

1975_Amb l’aparició de nous requeriments del model productiu, el fre a les migracions interregionals, la caiguda
de la natalitat i la millora de les comunicacions, el creixement demogràfic de les grans ciutats tendeix a frenar-se i
la dinàmica concentradora a re-invertir-se.

NOVES DINÀMIQUES: Creixement de la població, concentra corones metropolitanes. Motivacions: Existència
de diferència de preus molt acusats entre els centres metropolitans i la resta de les àrees urbanes; unit a la
diversa oferta de la vivenda i la major accessibilitat del territori.

Entre 1975 i 1996_No s’ha iniciat solament una simple DESCONCENTRACIÓ de la població, sinó que també ha
tingut lloc una vertadera DISPERSIÓ de la urbanització sobre el territori. Però al mateix temps que la població i les
activitats tendeixen a desconcentrar-se i a dispersar-se, l’espai integrat en l’àrea metropolitana s’expandeix.

DINÀMIQUES URBANES EN LA RMB: canvi social, demogràfic; i cicle metropolità
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CONSEQÜÈNCIES: Augment de la massa crítica, increment de les possibilitats per atraure activitat econòmica i
inversions. Major accessibilitat als llocs de treball i els serveis en el conjunt del territori metropolità. PROBLEMES:
de caràcter ambiental (consum sòl) caràcter funcional (sobrecàrrega xarxes transport) caràcter social
(segregació dels grups socials) i de caràcter administratiu (increment despeses de gestió de xarxes i serveis) .

INICI D’UN NOU CICLE RECENTRALITZADOR (1996-2003)

1996-2003_Període que comporta un creixement de la població, acompanyat d’un accentuat increment de
l’activitat econòmica (terciari i construcció). Descentralització, sembla començar a donar símptomes d’esgotament.

BARCELONA, que va perdre 134.737 persones, en el quinquenni anterior, frena les sortides en unes eixugades
pèrdues de 4921 habitants. Correspondència fidedigna amb els models clàssics de les dinàmiques metropolitanes
[Hall y Hay 1980, Van der Berg 1982 i Cheshire 1995] : l’evolució de les metròpolis europees està subjecte a un
determinat cicle o patró, que inclou estadis successius de: concentració absoluta - concentració relativa -
desconcentració relativa i desconcentració absoluta on després prediu l’inici d’una re-centralització.
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DINÀMIQUES URBANES EN LA RMB: canvi social, demogràfic; i cicle metropolità

FACTOR PRINCIPAL EXPLICATIU DEL CANVI EN EL CICLE URBÀ: L' IMMIGRACIÓ EXTRANGERA

1996-2001_En el curt espai de 6 anys, els estrangers residents a Espanya i tripliquen el seu número, passant a
representar el 3,8% de la població total. [Oriol Nel·lo, 2003] : És precisament la irrupció de la població d’origen
estrangera el que explica, l’inici del canvi de cicle demogràfic que experimenten les grans ciutats metropolitanes
durant el període 1996 a 2001. On el municipi central ha perdut població autòctona al mateix temps que la
població estrangera ha augmentat fins el punt de compensar en alguns casos les pèrdues i fins i tot a invertir el
signe del creixement.

RECENTRALITZACIÓ MÉS LA COMBINACIÓ DE LA TENDÈNCIA DE DISPERSIÓ TERRITORIAL

RESUM, DINÀMIQUES DE TRANSFORMACIÓ URBANA METROPOLITANES

Dispersió: Població i activitats, després d’una tendència concentradora, es dispersa sobre el territori metropolità.

Extensió: Al mateix temps que es dispersa sobre el territori, l’àrea metropolitana tendeix a expandir-se
progressivament per integrar dins l’àmbit que pot ser considerat com a metropolità sempre més extens.

Especialització: Aquesta ciutat que es dispersa i s’expandeix tendeix a més a especialitzar-se funcionalment i
socialment cada una de les àrees que la integren en funció del conjunt.
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QUESTIÓ METROPOLITANA I EL SISTEMA DE CIUTATS METROPOLITANES

REGIONAL PLANNING_RUBIO 1932 i DIVISIÓ TERRITORIAL 1936, marquen les pautes a partir de les quals es
desenvoluparà el debat posterior.

En tots dos discursos es comença a marcar quins són els principals arguments:
Qüestió Metropolitana: S’enfronta aplicant criteris generals i respectant les limitacions geografia: determina
necessitats, ordena el desenvolupament i buscar l’equilibri; criteris que no tenen forma. En contraposició del
sistema de ciutats sembla ser una construcció que ha madurat més lentament, que necessita d’un territori propi i
un espai de diferència.

PLA DIRECTOR DE L’ÀREA METROPOLITANA 1966, model teòric que defensa, un model ciutat-territori. La
proposta física respon a criteris que no s’expliciten.

“En definitiva la proposta física, maldava per una imatge de ciutat-paral·lela assentada sobre un hipotètic,
canemàs d’infraestructures i operacions, que a més que articular el sistema de ciutats que hi havia a la Regió
Metropolitana, interpretava les oportunitats que ofereix la geografia del rere del país barceloní per projectar una
ciutat alternativa” [sobre aquesta qüestió A.Font, M. De Torres, R.Pié o J.Esteban]

PLA COMARCAL DEL 1953 va representar el primer reconeixement del fenomen plurimunicipal metropolità dels
municipis de la conurbació de Barcelona. Per primer vegada es feia un pla que regulava l’ordenació urbanística de
diversos municipis de forma conjunta.

FINALS DELS 70, QUEDA FORMULADA LA DICOTOMIA SISTEMA DE CIUTAT VS PROJECTE METROPOLITÀ

1977 “Macrocefalia barcelonina o ciutats catalanes? [Joan Busquets], des de una anàlisi de l’evolució
demogràfica de les poblacions de Catalunya desenvolupa un discurs alternatiu al “desenvolupament dels suburbi
comarcal, per defensar la capacitat d’altres ciutats catalanes per a un creixement més racional. Defensava que hi
havia un grup d’unes 30 ciutats entre 10.000 i 100.000 habitants i situades fora del continuum barceloní.
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QUESTIÓ METROPOLITANA I EL SISTEMA DE CIUTATS METROPOLITANES

PLA GENERAL METROPOLITÀ 1976 DE BARCELONA, representa un canvi de model en la manera de fer
planejament. Va ajustar previsions de creixement de l’entorn metropolità de Barcelona, va dibuixar una estructura
de comunicacions que relligava els diversos municipis d’aquesta conurbació, va fixar un sistema integrat de parcs i
equipaments i va definir la forma de ciutat amb un detall inusual per l’època. Tot adoptant una visió més
estratègica del territori, entent-lo com una peça de planificació, com ho demostra la coherència territorial.

ACTUALITAT

Molt pel contrari, en el període actual; on sembla haver una miopia municipal en la redacció i execució dels
processos de planificació derivats, on des de l'aprovació del PGM al 1976, ha estat modificat més de 3.000
ocasions, per tal d’ajustar-se als nous requeriments i estratègies localistes; que en moltes ocasions resulten ésser
una repetició mimètica de municipi rere municipi. El perfil urbanístic a més de resultar repetitiu no sembla
respondre a les necessitats reals de la població en la qual s’intenten; creant d’aquesta manera una doble paradoxa
caracteritzada per la falta de coherència local i a la vegada metropolitana.
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POTENCIAL DEL DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC EN LA RMB– visió del 2005 i 2007-
POTENCIAL URBANÍSTIC RMB (2005)

OFERTA METROPOLITANA POTENCIAL “99 milions m2 de sostre total, 40 d’habitatge, 32 d’activitat econòmica i
prop de 8 per a equipaments”. “A la RMB ús industrial és el predominant dins del sostre per activitat” “Al centre
dominen els usos terciaris (oficines); a la perifèria no hi ha sostre expressament destinat a aquest darrer ús”

FIGURA 4.- IMPACTES POTENCIALS DEL SOSTRE EN PLANEJAMENT
impactes del sostre potencial

llocs de habitacions habitatges hipòtesi d'hab. habitatges
treball d'hotel a sòl urbà TOTALS

A B .=A+B
Barcelona-municipi 145.622      964              57.000        - 57.000          
Resta Pla Estratègic 159.045      3.322           42.766        14.084            56.850          
Arc Metropolità (7 c-s) 236.231      2.232           186.387      5.265              191.653        
Resta Arc Metropilità 233.847      1.389           109.814      11.531            121.345        

RMB 774.745      7.907           395.967      30.880            426.848        

IMPACTES EN EL PLANEJAMENT

El centre metropolità, encara que concentra relativament poc sostre, té més capacitat d'acollida de llocs de treball

FIGURA 5.- COMPOSICIÓ DELS LLOCS DE TREBALL DEL SOSTRE SOBRE RASANT
llocs per a activitat sobre rasant sota rasant sostre total

Oficines Terciari, comer- Industrial, logís- equipaments i aparcament llocs totals
cial i Hotels tic i parc tecno. serveis tècnics

A B C D E SUMA (A...E)
Barcelona-municipi 91.204        21.789               26.793                 4.610               1.226            145.622                 
Resta Pla Estratègic 76.932        35.149               26.590                 18.900             1.473            159.044                 
Arc Metropolità (7 c-s) - 72.316               143.854               16.628             3.433            236.231                 
Resta Arc Metropilità 31.096        61.543               114.738               24.044             2.426            233.847                 

RMB 199.232      190.797             311.975               64.182             8.558            774.744                 

L'oferta de sostre d'activitat sembla sobredimensionada respecte de la residencial
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POTENCIAL DEL DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC EN LA RMB– visió del 2005 i 2007-
POTENCIAL URBANÍSTIC RMB (2005)

En la figura de l’esquerra, posa de relleu que a
Barcelona, per cada habitatge potencial hi ha
2,55 llocs de treball. A la resta de l’EMT, la cosa
es molt diferent perquè aquesta ràtio es de
3,06llocs/hab. Però és el territori amb centre
gravitant 16,6 Km de Barcelona, eix B-30, al
que arriba el seu màxim 3,12llocs/hab.
Contràriament a la darrera corona metropolitana
és de 0,84llocs/hab als 51,3Km

Els sistemes urbans reals, amb major nombre
de llocs de treball es troben en el Vallès
Occidental, Oriental i tot el Baix Llobregat. És
Cerdanyola del Vallès, el sistema amb més
llocs de treball per habitatge (7,5) seguit per
Parets del Vallès (6,4), Mollet del Vallès (4,2) i
Sant-Cugat (3,1). Barcelona-sistema, és a dir,
la ciutat de les rondes té 3 llocs de treball per
habitatge
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POTENCIAL DEL DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC EN LA RMB– visió del 2005 i 2007-
POTENCIAL URBANÍSTIC RMB (2005)

Malgrat la suficiència bàsica del planejament en curs a 2005; per tal d’atendre les necessitats de la demanda
residencial i d’activitat econòmica, es produeixen de manera més o menys generalitzada situacions de desequilibri
global i espacial que aconsellen abordar la revisió dels planejaments municipals en el marc d’objectius de la
planificació territorial del conjunt de la Regió Metropolitana.

ACONSEGUIR TERRITORIS amb dimensions d’habitatge i d’activitat congruent amb la seva situació
territorial, així com i sobretot equilibrat per tal d’evitar fonamentar situacions d’insostenibilitat.

COM ES VEURÀ A CONTINUACIÓ; EN EL POTENCIAL URBANÍSTIC 2007, LES SITUACIONS
D’INSOSTENIBILITAT S’INCREMENTEN I L’ESTRUCTURA POLICÈNTRICA DE LA RMB S’AFEBLEIX.

3.4.- El contrast entre l'oferta i la demanda metropolitana
           Oferta CPSV+DGU                     Demanda "model 6"       Oferta_Demanda

Sistema Funcional LTLS (01-,,,) HAB TOT (01-.....) LTLS (01-11) LTLSS*(01-11) HAB PP (01-11) LTLS HAB PP (01-...) A. s.act A. s.hab.
Cerdanyola del Vallès 51.908        6.886                    7.474         6.801               7.065                  45.107        179 -                 76 9,7
Mataró 12.680        8.754                    8.689         7.733               8.868                  4.947          113 -                 16 9,9
Barcelona 256.709      85.314                  85.494       76.945             79.092                179.764      6.222              33 11
Martorell 41.639        13.678                  18.701       17.205             12.091                24.434        1.588              24 11
Granollers 17.976        11.337                  9.277         8.350               8.477                  9.626          2.861              22 13
Sabadell 29.398        24.260                  19.043       17.329             17.006                12.069        7.254              17 14
Terrassa 62.839        33.465                  16.096       14.487             12.255                48.352        21.209            43 27
Vilanova i la Geltrú 22.549        36.447                  8.514         7.492               8.466                  15.057        27.982            30 43
Vilafranca del Penedès 30.419        27.924                  5.453         4.799               5.041                  25.620        22.883            63 55
RMB 774.744      426.844                281.142     251.460          253.236              522.284      173.615          31           17         
LTLSS són els llocs de treball que consumeixen sostre immobiliari.

FIGURA 19.Balanç entre l'oferta potencial i la demanda 2001-11
                       Demanda                                             Oferta       Oferta_Demanda
Llars (01-11) LTLS (01-11)                      LTLs cons. sostre Habitatges Llocs de Treball LTLS (01-...) HAB PP (01-...) A. s.act. A. s.hab.

Barcelona 42.915        61.887          90% 55.586       57.000        145.622               90.036          14.085               26 13
Resta Pla Estratègic 93.483        86.059          90% 77.332       92.965        256.504               179.171        519                    33 10
Resta RMB 115.636      133.777        90% 120.011     276.884      372.619               252.608        161.247             31 24
RMB 252.034      281.723        252.929     426.849      774.745               521.815        175.851             31       17        
Resta Cat 120.535      126.206        86% 108.638     
Catalunya 372.569      407.929        
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POTENCIAL DEL DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC EN LA RMB– visió del 2005 i 2007-

POTENCIAL URBANÍSTIC RMB (2007)

OFERTA METROPOLITANA POTENCIAL “91 milions m2 de sostre total, 40 d’habitatge, 29 d’activitat econòmica i
una mica més de 8 per a equipaments”. “A la RMB ús industrial és el predominant dins del sostre per activitat” “Al
centre dominen els usos terciaris (oficines); a la perifèria no hi ha sostre expressament destinat a aquest darrer ús”

FIGURA 4.- TAULA SOSTRE PER ACTIVITAT ECONOMICA PER USOS, COMARQUES I RATIO DE TERCIARI/INDUSTRIA
                    SOSTRE PER ACTIVITAT SOBRE RASANT TOTAL RANKING RATIO

NOM DE LA COMARCA OFICINA TERCIARI, CO- INDUSTRIA, LO- total sobre Ranking m2st act terc
MERÇ I HOTELS GÍSTIC I PARC TEC. rasant / m2st indus

A B C D=A+B+C D E=A+B/C
Alt Penedès - 210.291               1.700.541             1.910.832      6              0,12               
Baix Llobregat 1.063.046   1.398.271           4.011.827             6.473.144      2              0,61               
Barcelonès 2.242.914   1.196.781           1.314.734             4.754.429      4              2,62               
Garraf - 569.540               662.761                1.232.301      7              0,86               
Maresme - 964.274               2.006.389             2.970.663      5              0,48               
Vallès Occidental 605.094      1.643.753           4.803.291             7.052.138      1              0,47               
Vallès Oriental 48.576         578.723               4.132.872             4.760.171      3              0,15               
RMB_2007 3.959.630   6.561.633           18.632.415           29.153.678    0,56               

En el Barcelonès com és lògic existeix una major proporció d’activitats terciàries en relació a les industrials: en
concret hi ha 2,62 m2st terciari per cada m2st residencial. Denotar, l’interessant expansió que s’observa de les
activitats terciàries cap a la comarca del Baix Llobregat (0,61m2st), així com també la del Vallès Occidental
(0,47m2st)

A ESCALA MUNICIPAL, és interessant ressaltar que en quan a la localització d’oficines s’observa que les àrees
més especialitzades corresponen a les situades al continu urbà de Cerdanyola, municipi on es localitzarà uns dels
majors centres direccionals de la metròpoli i que complementarà el conjunt de parcs empresarials i tecnològics
situats al voltant de la B-30 i de l’autopista E-9 (sortida dels túnels de Vallvidrera)
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POTENCIAL DEL DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC EN LA RMB– visió del 2005 i 2007-

POTENCIAL URBANÍSTIC RMB (2007)

IMPACTES EN EL PLANEJAMENT

El centre metropolità, encara que concentra relativament poc sostre, té més capacitat d'acollida de llocs de treball
L'oferta de sostre d'activitat sembla sobredimensionada respecte de la residencial

FIGURA 4.- IMPACTES POTENCIALS DEL SOSTRE EN PLANEJAMENT
impactes del sostre potencial

llocs de habitacions habitatges hipòtesi d'hab. habitatges
treball d'hotel a sòl urbà TOTALS

A B .=A+B
Barcelona-municipi 119.117     1.942          40.324      - 40.324        
Resta Pla Estratègic 135.238     4.096          49.998      14.148               64.146        
Arc Metropolità (7 c-s) 223.088     1.347          160.678    5.254                 165.932      
Resta Arc Metropilità 205.418     1.664          124.939    11.082               135.121      
RMB 682.861     9.049          375.939    30.484               405.523      

FIGURA 5.- COMPOSICIÓ DELS LLOCS DE TREBALL DEL SOSTRE SOBRE RASANT
llocs per a activitat sobre rasant sota rasant sostre total

Oficines Terciari, comer- Industrial, logís- equipaments i aparcament llocs totals
cial i Hotels tic i parc tecno. serveis tècnics

A B C D E SUMA (A...E)
Barcelona-municipi 75.409       22.191              16.486                4.328                 79.977        198.391        
Resta Pla Estratègic 56.869       38.039              22.186                17.379               694              135.167        
Arc Metropolità (7 c-s) 400            55.640              140.885              23.626               2.530          223.081        
Resta Arc Metropilità 25.747       30.542              118.915              28.144               2.070          205.418        
RMB_2007 158.425     146.412            298.472              73.477               85.271        762.057        
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POTENCIAL DEL DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC EN LA RMB– visió del 2005 i 2007-

POTENCIAL URBANÍSTIC RMB (2007)
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En la figura de l’esquerra, que a Barcelona per cada
habitatge potencial hi ha 2,95 llocs de treball
potencials (màxim RMB). A la resta de l’ETM fins a
l’eix de la B-30 (1a corona) la situació es presenta de
forma diferent perquè aquí la ràtio varia lleument entre
2,37 i 2,10 llocs per cada habitatge.

Això ratifica que quan més centrals estan els àmbits
de planejament major és la tendència a destinar-los
a activitat econòmica. No obstant el desequilibri
espacial entre el nombre potencial d’ocupats/residents
pot tenir conseqüències negatives sobre la
mobilitat metropolitana, i en aquest sentit
implicacions socials i ambientals importants.

En general la quantitat de llocs de treball augmenta en
relació a la quantitat d’habitatges, per aquesta raó la
línia puja a tota la RMB; però no s’observa un
procés de reestructuració cap al policentrisme
(reforçament dels subcentres) sinó tot el contrari.

Perquè a Barcelona la quantitat de llocs de treball
és encara pitjor i la darrera corona casi es manté el
dèficit de llocs de treball en relació als habitatges.
Amb la qual cosa la situació empitjora perquè les
diferencies s’accentuen.
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POTENCIAL DEL DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC EN LA RMB– visió del 2005 i 2007-

POTENCIAL URBANÍSTIC RMB (2007)

FIGURA 11.- CONTRAST ENTRE L'OFERTA I DEMANDA HABITATGE PRINCIPAL A LA RMB
                          Demanda agregada 2016               Oferta-Demanda 2016

OFERTA ESCENARI ESCENARI ESCENARI ESCENARI
TOTAL MITJÀ ALT MITJÀ ALT

Alt Penedès 68.654                 42.088                 43.594                26.566                      25.060                   
Baix Llobregat 318.086               350.609               362.663              32.523 -                     44.577 -                  
Barcelonès 873.050               911.600               940.700              38.550 -                     67.650 -                  
Garraf 94.879                 58.643                 60.741                36.236                      34.138                   
Maresme 192.087               186.946               196.412              5.141                        4.325 -                    
Vallès Occidental 338.811               364.160               377.189              25.349 -                     38.378 -                  
Vallès Oriental 196.725               168.439               174.466              28.286                      22.259                   
RMB_2007 2.082.292            2.082.485            2.155.765           192 -                          73.472 -                  

El contrast entre oferta i demanda apunta que a l’escenari mitjà existeix un equilibri global, però no cap l’interior
de la RMB. Per tant s’augura un procés de descentralització, on les comarques actualment més poblades
perdrien pes demogràfic a favor de les comarques amb menor desenvolupament urbà. A l'escenari alt,
s’originaria degut al dèficit existent (-73.472), un desbordament funcional de la RMB cap a les comarques
gironines i tarragonines.

PRINCIPALS CONCLUSIONS

Revisió i reflexió en el planejament existent sobre dos eixos:

El primer eix, seria la relació habitatges i llocs de treball dels microsistemes funcionals, per tal de reforçar les
relacions funcionals existents i evitar el desbordament cap altres territoris; doncs això comporta un augment
de la mobilitat i dels costos socials i ambientals.

La segona reflexió s’hauria de versar sobre l’estructura funcional de la RMB, actualment basada en un
sistema monocèntric amb certs trets de policentrisme, però que en un futur pot estar basada en un
sistema amb un domini superior de Barcelona (debilitament policèntric), i el que és pitjor amb una
perifèria d’activitat industrial dispersa.
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PROPOSTA MODEL METROPOLITÀ 2020 –juliol 2008-

DIAGNÒSTIC

a. Canvi d’escala i de cicle
b. Manca model clar
c. Dèficits d’infraestructures
d. Falta empreses tractores
e. Dificultats per generar, man-

tenir i atraure talent
f. Educació/ Formació / Recerca

vs. Creativitat / Emprenedoria

LES PROPOSTES

a. Refer governança metropolitana
b. Visió metropolitana conjunta
c. Optar per ser referent mundial
d. Suport innovadors / emprenedors
e. Connectivitat física i virtual orien-

tada als usuaris
f. Qualitat social, respecte al medi i

al model urbanístic

LES EVIDÈNCIES DE L'ANÀLISI

a. Un cicle amb senyal d’esgotament
per seguir consolidant l’RMB com a
motor de competivitat internacional.

b. Un canvi d’escala.
c. Nous esquemes espacials globals:

dels centres a les xarxes.
d. L’RMB requereix una definició i una

governabilitat més adequada als
nous temps. La fragmentació
municipal afecta negativament la
presa de decisions.

e. L’RMB ha d’estar entre les àrees
metropolitanes més importants del
món i ha de ser referent en alguna
activitat.
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PROPOSTA MODEL METROPOLITÀ 2020 –juliol 2008-

UN MODEL QUE PROPOSA: línies i mesures

ESTRATÈGIESLÍNIES

Governança
i Xarxa

Referent global

Qualitat social

Infraestructures

Sostenibilitat

Governança metropolitana i relacions 
amb l’RMB, Catalunya i el Món

Reforçar posició de l’àrea: Node de la 
xarxa d’innovació i tecnologia

Humanitzar el territori

Planificar infraestructures a l’RMB i 
amb la resta del Món

Sostenibilitat

ELEMENTS AMB INFLUÈNCIA  SOBRE LES 
TENDÈNCIES TERRITORIALS EUROPEES

Actual

Futur

DESENVOLUPAMENT POLICÈNTRIC
2N LLOC I EN AUGMENT 35% AL 45%

Projecte Espon 2.4.2
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PLA TERRITORIAL METROPOLITÀ DE BARCELONA – abril 2010-

El pla territorial metropolità de Barcelona, és un catalitzador de processos de desenvolupament econòmic, ja
que proporciona el marc general on assentar un creixement econòmic equilibrat, harmònic i sostenible, i pot
suposar un factor diferencial positiu respecte a d’altres territoris on s’està competint a l’hora d’atraure activitats.

CRITERIS D’ORDENACIÓ TERRITORIAL PTMB

1.- afavorir la diversitat del territori
2.- protegir els espais naturals
3.- preservar el paisatge com un valor social
4.- moderar el consum de sòlC
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5.- cohesió social del territori
6.- protegir patrimoni urbanístic
7.- política habitatge eficaç i integrada
8.-convivència d’activitats i habitatge.
racionalitzar implantació polígons industrials
9.- regulació i ordenació 2ª residència
10.- creixements compactes i en continuïtat
11.- reforçament de l’estructura nodal del
territori
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12.- mobilitat és un dret i no una obligació
13.- facilitar transport públic mitjançant la
polarització i compacitat dels sistemes
14.- atendre a la vialitat que estructura terri-
torialment els desenvolupaments urbans
15.- integrar els espais de transport i la lo-
gística en la matriu territorial
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PLA TERRITORIAL METROPOLITÀ DE BARCELONA – abril 2010-

L’àmbit de planejament de la RMB és un dels set en què s’ha dividit Catalunya a fi i efecte de facilitar la redacció
dels diferents plans territorials parcials, i compren els 164 municipis de les següents comarques: Alt Penedès, Baix
Llobregat, Barcelonès, Garraf, Maresme, Vallès Occidental, i el Vallès Oriental. Té una extensió de 3.200 km2 i
concentra el 75% de la població catalana, una rellevància que també es manifesta en l’àmbit econòmic ja que el
pes de la RMB sobre el conjunt català es situa al voltant del 70% tant en termes de ocupació com de producció.

ACTUALITZACIÓ DE LES DADES SOCIOECONÒMIQUES – PRIMERS ANYS DEL SEGLE XXI -

Les dades utilitzades per a l'anàlisi del context socioeconòmic de la RMB acaben l’any 2001. Tot i això, es
necessari oferir una actualització, en la mesura del possible, de les dades de mercat de treball, PIB, població i
habitatge que tinguin en compte l’evolució més recent fins l’any 2008 o 2009.

MODEL V15CAT

Estimacions, per l’escenari de síntesi.
Aquest se situa entre 2 escenaris
diferents: un que suposa una RMB
amb 5,5 milions al 2026 i un altre que
estima que una RMB de 5 milions
d’habitants. L’escenari de síntesi
estima una RMB de 5,25 milions, i en
base a aquesta dada, s’estableix un
màxim de treballadors i habitatges
pel horitzó 2026.
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PLA TERRITORIAL METROPOLITÀ DE BARCELONA – abril 2010-

ACTUALITZACIÓ DE LES DADES SOCIOECONÒMIQUES – PRIMERS ANYS DEL SEGLE XXI -

Entre 2001 i 2009, la RMB ha crescut en 509.570 persones. Aquesta xifra no supera les previsions del model, ja
que segons aquest entre 2001 i 2006 la RMB hauria de créixer al voltant de 1 milió. Aquest fet corrobora el
creixement previst pel model.

POBLACIÓ

HABITATGES

El parc d’habitatges totals l’any
2008 se situava en 2.281.654.
Aquesta xifra representa el 45% de
les necessitats d’habitatges
principals que es deriven de
l’escenari de síntesi del
planejament per tot el període 2001-
2026 (486.486 hab.)
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PLA TERRITORIAL METROPOLITÀ DE BARCELONA – abril 2010-

Per tal d’especificar escenaris de futur, primer de tot cal reflexionar cap a quin model de regió metropolitana
europea pot anar Barcelona. Quin es el model desitjable per a la ciutat i el seu entorn metropolità de tal
manera que els apropi a les regions més avançades d’Europa?

POSICIONAMENT DE LA RMB I ESCENARIS DE FUTUR

Regions amb un sector serveis molt desenvolupat: Amsterdam, Estocolm, Frankfurt, Paris i Londres

Regions amb serveis elevats i indústria encara activa: Dublín, Madrid, Munic i Rotterdam

Regions amb sector industrial important: Barcelona, Birmingham i Milà

ES POT CONCLOURE: Que l’estructura productiva de l’RMB en relació a la d’altres metròpolis europees té
un nivell de terciarització menor, una especialització relativa en la indústria i un pes de la construcció superior a la
mitjana. Per convergir amb d’altres regions europees, LA BARCELONA METROPOLITANA hauria de guanyar
COMPETIVITAT VIA INNOVACIÓ fent un esforç superior en termes de R+D i en la millora de les
infraestructures de comunicació i transport.
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PLA TERRITORIAL METROPOLITÀ DE BARCELONA – abril 2010-

MODEL 1: FRANKFURT, LONDRES, PARÍS
POSICIONAMENT DE LA RMB I ESCENARIS DE FUTUR

Important creixement de l’ocupació en serveis fins assolir un pes superior al 80%
Una disminució considerable de l’ocupació en la indústria i la construcció que es situarien entre el 5% i el 7%
330.000 llocs de treball menys en indústria
Sectors serveis hauria d’absorbir aquests treballadors, més els provinents del primari i de la construcció i es
crearien en aquest sector, més de 800.000 nous llocs de treball entre el 2006 o el 2026.

MODEL 2: DUBLÍN, MUNIC, ROTTERDAM

Elevada ocupació en serveis entre el 76 i un 80%
Una indústria relativament activa amb el voltant dels 15% d’ocupats
135.000 llocs de treball menys en indústria
Sectors serveis hauria d’absorbir aquests treballadors, més els provinents del primari i de la construcció i es
crearien en aquest sector, més de 600.000 nous llocs de treball entre el 2006 o el 2026.
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PLA TERRITORIAL METROPOLITÀ DE BARCELONA – abril 2010-

MODEL 3: MILÀ, BIRMINGHAM
POSICIONAMENT DE LA RMB I ESCENARIS DE FUTUR

Sector serveis que representen entre el 65% i el 70%
Indústria encara molt activa amb aproximadament un 25% dels ocupats; xifra superior a la mitjana europea
23.000 llocs de treball menys en indústria
Sectors serveis hauria d’absorbir aquests treballadors, més els provinents del primari i de la construcció i es
crearien en aquest sector, més de 500.000 nous llocs de treball entre el 2006 o el 2026.

ES POT CONCLOURE: Que el model més raonable, seria el tercer, de totes maneres la tendència dels darrers
anys assenyalaria que l’economia metropolitana es situaria entre els models 1 i 2
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PLA TERRITORIAL METROPOLITÀ DE BARCELONA – abril 2010-

ALTERNATIVES (OPCIONS DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL)

MODEL CIUTAT - CENTRAL

Es basa en l’extensió de la ciutat central
existents tot ocupant les zones de contigüitat i
configurant una ciutat que reforça la seva
centralitat respecte al territori que l’envolta

En el cas de Barcelona, aquesta opció va ser
vigent des de mitjans del segle XIX fins a la
dècada dels 1970, si bé ara obligaria a realitzar
aquesta extensió a partir de l’ocupació de la
plana Delta - Vall baixa del Llobregat.

(positiu)

-Coherent amb urbanització compacta i densa.
-Evita la dispersió.
-La concentració, xarxa de transport col·lectiu
eficient

(negatiu)

-Ocupa espai de notable valor ambiental.
-No preservació del Delta.
-Els nous usos residencials i activitat entrarien
en conflicte amb dues infraestructures de vital
importància, no únicament per la regió
metropolitana, sinó també pel conjunt de
Catalunya com són aeroport i port.
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PLA TERRITORIAL METROPOLITÀ DE BARCELONA – abril 2010-

ALTERNATIVES (OPCIONS DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL)

MODEL CIUTAT PARAL·LELA

Gran alternativa que consisteix en traslladar els creixements previstos al vessant nord de la serra de Collserola,
és a dir a la plana del Vallès. Es crearia d’aquesta manera, una gran àrea urbana paral·lela a l’actual
conurbació barcelonina. De fet la proposta de ciutat paral·lela al Vallès ja va sorgir per 1a vegada al planejament
metropolità al Pla Director de l’Àrea metropolitana de Barcelona de 1968.

(positiu)

-Supera les dificultats d’accessibilitat imposades pels estrets corredors que s’obren al Pla de Barcelona i l’àrea
deltaica i s’ubica en immillorable posició respecte a les principals vies de connexió amb l’exterior.

(negatiu)

-Ocupació total de la plana Vallesana.
-Força descartada en l’actualitat. Doncs, requereix d’un canvi de classificació d’alguns espais previstos pel futur
desenvolupament (Terrassa i Sabadell), com també una nova ordenació d’àrees com el CD de Cerdanyola,
actuacions, adreçades a l’establiment de corredors entre els continus urbans i la preservació de la plana vallesana
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PLA TERRITORIAL METROPOLITÀ DE BARCELONA – abril 2010-

ALTERNATIVES (OPCIONS DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL)

MODEL CIUTATS NODALS

Es el que preveu la superació de totes les
dificultats apuntades anteriorment, a partir
d’un sistema nodal d’assentaments.

En aquesta alternativa s’aprofiten les
polaritats existents (o se'n creen de noves)
per tal de localitzar-hi els futurs creixements, de
manera que el sistema d’assentaments quedi
articulat com una sèrie d’enfilalls.

A la Regió Metropolitana de Barcelona,
l’alternativa nodal es especialment indicada,
ja que pot recolzar-se en el sistema de
ciutats de l’Arc Metropolità.

(positiu)

-Desenvolupar ciutats denses i compactes
-Eficientment connectades i preservació dels
espais oberts i corredors naturals.
-Per l’esmentada disposició d’aquests nuclis
reparteix d’una manera més equilibrada als
creixements tot permetent l’extensió i
articulació amb la resta del territori català.
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A PARTIR DEL PLA TERRITORIAL METROPOLITÀ DE BARCELONA ES GENEREN LES
SEGÜENTS PREGUNTES...

1.- Existeix, actualment una adient macrocefàlia barcelonina en el sistema metropolità?

És a dir, està realment sobredimensionada, o per contra genera més 
demanda de la ofertada en el planejament i s’hauria de reforçar.

2.- Quins dels models territorials plantejats pel PTMB, assoleix més cohesió social i
econòmica, un desenvolupament sostenible i una competivitat territorial equilibrada?

3.- Els models policèntrics metropolitans són realment més eficients i competitius
territorialment que no pas els monocèntrics?

El central,  que implicaria un reforçament del monocentrisme barceloní, o models 
territorials alternatius policèntrics com ara: la bipolarització Barcelona- Sud del 

Vallès/B-30 o la nodalitat Barcelona-Ciutats de l’Arc Metropolità?
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5.- Quin model d’estructura productiva seria el desitjable pel sistema metropolità de
Barcelona per tal de guanyar en competivitat i apropar-se a les regions més avançades
d’Europa en l’horitzó 2026?

Quins dels models territorials proposats pel PTMB seria el més 
adequat en aquest nou escenari d’estructura productiva?

4.- Quin és el paper dels subcentres metropolitans en l’entroncament d’un model
policèntric? Quins tenen més capacitat de polarització sobre el territori?

6.- Quina influència exerciria un model policèntric de la Regió Metropolitana de Barcelona en la
resta del territori català?

Influència del model territorial metropolità de Barcelona en el 
Pla Territorial de Catalunya 
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Els sistemes urbans metropolitans, tendiran cada cop més cap a models policèntrics, en
comparació dels monocèntrics, doncs afavoreixen sistemes urbans amb més cohesió social i
econòmica, un desenvolupament sostenible i una competivitat territorial equilibrada.

HIPÒTESI  PRINCIPAL

HIPÒTESIS SECUNDÀRIES

La re - estructuració del model territorial de la RMB cap a un policèntric,
implica un canvi d’estructura productiva de la RMB basat en un augment del pes del sector
Serveis i una disminució equilibrada de la Indústria.

Doncs aquest; és concentra i tendeix a descentralitzar-se d’una forma més concentrada.
Així, aquests clústers d’activitat econòmica seran els que generan un efecte polaritzador més intens
sobre el territori i afavoriran les relacions funcionals existents; evitant el desbordament de massa crítica
cap a altres territoris més enllà del sistema metropolità.
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Així la RMB tendirà més aviat cap un model policèntric bipolar ( BCN - subcentres intensius
en coneixement) que no pas en un model policèntric nodal equitatiu ( BCN- sistema de
ciutat de ciutats metropolitanes; reforç per igual de tots els subcentres metropolitans, independentment de la
seva especialització econòmica, doncs es córrer el perill que el sistema policèntric esdevingui ineficient);
doncs els subcentres metropolitans especialitzats en Serveis desenvolupen un paper cabdal
en el canvi de model d’estructura productiva de la RMB, per tal de guanyar competivitat i apropar-se
a les regions més avançades d’Europa.

(Hipòtesi, que posa en correlació estructura urbana i estructura productiva.)

(Hipòtesi, que preveu el futur model territorial metropolità a causa del canvi
d’estructura productiva; sistema policèntric jeràrquic, vertical i complex vs.
sistema policèntric equipotencial horitzontal i simple.)

(Hipòtesi, relacionada amb les preguntes inicials 1,2, i 3.)

(Hipòtesi, relacionada amb les preguntes inicials 4 i 5.)
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El policentrisme pot contribuir a un projecte de nova (euro)regionalització dels territoris
metropolitans europeus; doncs per respondre als nous reptes de la globalització i la reestructuració
econòmica que se’n deriva d’aquesta, el sistema de relacions entre ciutats i regions es
reorganitza amb connexions més directes, no piramidals, entre els diferents elements,
perquè les oportunitats d’interracció de l’escala regional-local amb la global són més possibles i
directes que mai.

L’enfortiment d’un model policèntric generà
canvis positius en l’estructura funcional de la
RMB (actualment basat en un sistema monocèntric amb
certs trets de policentrisme) així com també contribuirà
d’una forma més eficient a una major articulació i
equilibri d’aquesta amb la resta de les ciutats -
regions del territori català.

CONCLUSIONS
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OBJECTIUS PRINCIPALS

(teòric)
A.- Desenvolupar i estudiar, una proposta de model prospectiu estratègic per la RMB, a partir del Pla
Territorial Metropolità de Barcelona que impliqui una re-estructuració del sistema metropolità cap a un model
policèntric.

OBJECTIUS  ESPECÍFICS

A1.- Determinar, si aquesta re-estructuració policèntrica comporta una tendència de model
policèntric bipolar (Barcelona- subcentre/s amb un efecte polaritzador més intens sobre el territori)
o per contra un model policèntric nodal equitatiu (BCN- sistema de ciutat de ciutats
metropolitanes, subcentres independentment de la seva especialització econòmica, ciutats de l’arc
metropolità).

A2.- Demostrar, que els canvis d’estructura productiva desenvolupen un paper en l’estructura urbana
metropolitana i per també en el reforçament del policentrisme de la RMB

(teòrics)
1.- Revisar les dinàmiques urbanes de la RMB (s.XX – inicis XXI)
2.- Estudiar l’evolució de la formació de la qüestió metropolitana i del sistema de ciutats metropolitanes
3.- Analitzar el potencial del desenvolupament urbanístic en la RMB des del 2005
4.- Estudiar la proposta de model estratègic de la RMB a visió del 2020 i les tendències territorials europees
(escenaris pel futur territorial europeu a visió 2030)
5.-Estudiar i profunditzar el Pla territorial Metropolità de Barcelona del 2010 (models territorials,
estimacions del mercat de treball, demografia, i habitatge –model V15-CAT-, demandes i efectes).
6.- Estudiar i profunditzar en el concepte de policentrisme, cohesió social i econòmica, desenvolupament
sostenible i competivitat territorial. Així com també xarxes de ciutats, externalitats de xarxa, xarxes de sinergia
de complementarietat i del coneixement.
7.- Identificar i analitzar casos d’estudis de sistemes metropolitans europeus amb estructura policèntrica
i amb economies intensives en coneixement.

CONCLUSIONS
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OBJECTIUS  ESPECÍFICS

(empírics)
1.- Verificar que realment existeix macrocefàlia Barcelonina en comparació a la resta del territori metropolità.
2.- Identificar els subcentres de la RMB d’acord amb la seva especialització d’activitat econòmica.
3.- Identificació i caracterització dels subcentres especialitzats en activitats intensives del coneixement.
4.- Desenvolupar una proposta de canvi de model d’estructura productiva de la RMB a partir dels escenaris
previstos pel Pla Territorial Metropolità de Barcelona en l’horitzó 2026 per guanyar en competivitat i ésser una de
les regions d’Europa més avançades.
5.- Analitzar i comparar els escenaris pre- i post- del canvi de model d’estructura productiva, per avaluar si
l’estructura urbana de la RMB ha guanyat en policentrisme, així com també quin és el paper dels diversos
subcentres identificats i caracteritzats com a força articulatòria i polaritzadora del sistema urbà metropolità.

(objectius postposats per a la FASE DOCTORAT)

CONCLUSIONS
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1.- INTRODUCCIÓ
2.- ANÀLISI TEÒRIC

2.1.- Marc teòric Regió Metropolitana de Barcelona. Anàlisi retrospectiu i situació actual
2.1.0.- Dinàmiques urbanes: canvi social, demogràfic i cicle metropolità (s.XX-inicis XXI)

2.1.0.1.- De la concentració (1960-1975) a la dispersió (1975-1996)
2.1.0.2.- Inici d’un nou cicle re-centralitzador (1996-2003)
2.1.0.3.- Nou factor en les dinàmiques urbanes: la immigració estrangera
2.1.0.4.- Cas pertinent d’estudi: la Regió Metropolitana de Barcelona

2.1.1.-Revisió crítica de la formació de la qüestió metropolitana i del sistema de ciutats
metropolitanes

2.1.1.1.- Introducció a la qüestió
2.1.1.2.- El Regional Planning i la Divisió Territorial de Catalunya
2.1.1.3.- “El Plan Director” i les Trenta Ciutats
2.1.1.4.- El poder local i la globalització econòmica
2.1.1.5.- Característiques dels sistemes urbans de l’arc metropolità
2.1.1.6.- La qüestió de la dispersió urbana
2.1.1.7.- Els projectes metropolitans

2.1.2.- Potencial del desenvolupament urbanístic en la RMB –visió del 2005 i 2007-
2.1.2.2.- Potencial urbanístic RMB (2005)
2.1.2.2.- Potencial urbanístic RMB (2007)

2.1.3.-Definició de l’actual estructura del sistema metropolità (PEMB I PTMB)
2.1.3.1.- Introducció a la qüestió
2.1.3.2.- Debat previ al model estratègic metropolità 2020 i al Pla Territorial 

Metropolità de Barcelona 2010: visualitzant el territori
2.1.3.3.- Proposta Model Estratègic Metropolità 2020 
2.1.3.4.- Pla Territorial Metropolità de Barcelona -2010-

2.2.- Marc teòric europeu: Regions metropolitanes d’especial interès vs. a la RMB
2.2.0.- Europa policèntrica: Localitzacions intel·ligentment connectades

2.2.0.1.-Potencial de creixement en les àrees urbanes
2.2.0.2.-Portes, desenvolupament policèntric i accessibilitat
2.2.0.3.-L’Europa de les macro-regions, trajectòria cap a les sinergies ?

2.2.1.- Amsterdam – Rotterdam (estructura policèntrica, informació serveis)
2.2.2.- Rhine-Ruhr (estructura policèntrica, Dortmund - Essen – Duisburg - Düsseldorf)
2.2.3.- Rhine-Main (creant una estructura policèntrica?)
2.2.4.- Hèlsinki (Uusimaa) (Laboratori de les Tecnologies d’Informació)
2.2.5.- Stuttgart (reconvertint la indústria)

CONCLUSIONS
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2.3.- Revisió de l’estat de l’art
2.3.0.- Estructura urbana, policentrisme i subcentres

2.3.0.1.- El model monocèntric de ciutat
2.3.0.2.- Aproximació al concepte de xarxes de ciutats

2.3.0.2.1.- Xarxes de ciutats i economies d’aglomeració
2.3.0.3.- Policentrisme

2.3.0.3.1.- Del monocentrisme al policentrisme
2.3.0.3.2.- Orígens, evolució i definicions del concepte de policentrisme
2.3.0.3.3.- Sinergia en les regions urbanes policèntriques
2.3.0.3.4.- Subcentres i policentrisme
2.3.0.3.5.- Subcentres i policentrisme a la Regió Metropolitana de

Barcelona
2.3.1.- Infraestructures econòmiques

2.3.1.1.- Infraestructures de comunicació estructurants
2.3.1.2.- Infraestructures de coneixement

2.3.1.2.1.- Infraestructures i activitats de coneixement
2.3.1.2.2.- Economia del coneixement a la Regió Metropolitana Barcelona

2.3.1.2.2.1.- Infraestructura del coneixement
2.3.1.2.2.2.- Activitats del coneixement

3.- ANÀLISI EMPÍRIC DE LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA (postposat fase doctorat)
3.1.- Verificació de la macrocefàlia Barcelonina en comparació a la resta del territori metropolità
3.2.- Identificació dels subcentres d’acord amb la seva especialització d’activitat econòmica
3.3.- Identificació i caracterització dels subcentres especialitzats en activitats intensives del
coneixement i valoració de la seva importància dins del sistema
3.4.- Anàlisi de les influències dels subcentres, en l'intensificació del policentrisme metropolità

4.- MODEL PROSPECTIU ESTRATÈGIC DE LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA A PARTIR DEL
PLA TERRITORIAL METROPOLITÀ DE BARCELONA (MODEL V15CAT) (postposat fase doctorat)

4.1.- Definició dels models territorials per la RMB proposats (Bipolaritat o cap un sistema de ciutat
de ciutats metropolitanes)
4.2.- Definició del model prospectiu (a partir de l'anàlisi teòric i empíric anterior)
4.3.- Desenvolupament i resultats del model prospectiu
4.4.- Anàlisi comparatiu dels escenaris pre- i post- del model prospectiu estratègic proposat.
(tenint en compte, la situació policèntrica del sistema metropolità, els models territorials policèntrics
proposats, l’estructura productiva proposada i el paper dels subcentres metropolitans)

5.- CONCLUSIONS
6.- BIBLIOGRAFIA

CONCLUSIONS
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“El policentrisme no s’ha d’entendre tan sòls com un fenomen relacionat amb el volum de llocs de feina localitzat en
els subcentres, sinó que també amb la influència que aquests subcentres exerceixen sobre la localització de la
resta dels llocs de feina, de la ciutat. Perspectiva pròpia dels models policèntrics de la Nova Economia Urbana, una
perspectiva basada en la idea de la renta ofertada, segons la qual, a mesura que augmenta la distancia del CBD i/o
cap als subcentres, i per tant els costos de transport per accedir a les economies d'aglomeració que es generen en
els subcentres, s’han de compensar-se amb una menor renta del sòl el qual es tradueix en un ús menys intensiu
d’aquest, és a dir, en una menor densitat de llocs de treball.” (GARCIA-LOPEZ, 2008)

“El policentrisme en les urbs europees està relacionat amb la accentuada especialització productiva i la falta de
relacions jeràrquiques internes. Efectes diversos i convergents que expliquen el fenomen:

1.- La deslocalització de la industria a àrees no metropolitanes
2.- L’aparició d’una forma de economies de localització del tipus interindustrial
3.- La reducció de la superfície mínima eficient per el desenvolupament de la industria
4-. El menor cost de transport i l’organització d ela producció en xarxa.”

(CAMAGNI, 2005)

“La ciutat policèntrica es capaç de combinar els avantatges de la ciutat monocèntrica, les economies d’aglomeració
en els seus centres, i les de una forma espacial descentralitzada, els menors desplaçaments residència - treball.”
(MCMILLEN, 2004)

CONCLUSIONS

“Policentrisme pot, en principi, referir-se a qualsevol clúster d’activitat humana”; a més ofereixen una llista de
característiques, en quan les configuracions urbanes policèntriques haurien de tenir; resumides a continuació:

1.- Un nombre de ciutats diferents històriques.
2.- Una falta de claredat de ciutat líder-dominant.
3.- Un nombre petit de grans ciutats de similar tamany una de les altres amb un bon nombre de
petites
ciutats.
4-. Localització pròxima entre les ciutats constituents del sistema (dins de distància màxima de
“commuting”).
5-. Les ciutats constituents són espacialment i políticament diferents l’una de les altres.”

(KLOOSTERMAN I MUSTERD, 2001)

“Suggereix en el marc de definició de policentrisme certament similar el proposat per Kloosterman i Musterd, 2001;
de totes maneres, ell emfatitza que el policentrisme està relatat en la pluralitat de centres. Parr defineix per tant les
regions urbanes policèntriques com a clúster d’assentaments de mida discretament similars, separades per espais
oberts de territori, amb una interacció per sobre de la mitja, entre elles i tenint una estructura econòmica
especialitzada.” (PARR, 2004)
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“Els centres de llocs de feina (CBD i subcentres) no s’entenen per tant tan sols com una concentració de llocs de
treball, sinó també una concentració de llocs de treball capaç de afectar, estructurar, articular les condicions de
densitat dels llocs de feina que es distribueix en la resta de la regió urbana forçant densitats elevades en les zones
pròximes i baixes en les que estan més allunyades.” (GARCIA-LOPEZ i MUÑIZ, 2008)

“Policentrisme i dispersió es donen de forma simultània, si bé el dinamisme del lloc de feina en els àmbits més
dispersos és més intens que en els subcentres.” (GARCIA-LOPEZ i MUÑIZ, 2008)

POLICENTRISME / NOU REGIONALISME – ESDP (1999) (EUROPEAN SPATIAL DEVELOPMENT PROGRAM)
“Les propostes de la ESDP, es sustenten sobre 3 principis rectors bàsics: la cohesió econòmica i social, el
desenvolupament sostenible i la competivitat equilibrada. La seva aplicació es concreta a través de les següents
policy options:

- Enfortir zones de integració econòmica a la UE. Incloent àrees perifèriques a través d'estratègies de
desenvolupament espacial transnacional.
- Reforçar un sistema més equilibrat i policèntric de les ciutat - regions metropolitanes, city clusters i
xarxes de ciutat.
- Promoure la cooperació entre les escales regionals, transnacionals i transfronteres, entre ciutats i
pobles dels països del nord, centre, est d’Europa i de la regió mediterrània, impulsant les relacions,
nord - sud en l’Europa central i les relacions est - oest en el nord d’Europa.”

(PROPOSTES ESDP, 1999)

“El concepte de regionalització pot variar en funció de la definició de regió en la qual s’utilitzi. Per entendre les
noves dinàmiques territorials europees proposa que es treballi amb regions econòmiques, o sigui les que estan
establertes per la realitat dels fluxos i de les relacions.” (JOSEP V. BOIRA, 2002)

“Segons Dematteis, aquestes noves unitats econòmiques son sobre tot construccions intencionals. En altres
paraules, els espais de col·laboració macroregionals són una resposta, una reinvenció dels territoris, per
incrementar la massa crítica i les oportunitats de interacció en una economia globalitzada; són els autèntics
objectes territorials de futur per la presa de decisions, les nous subjectes actius de la vida política pública i
econòmica.” (DEMATTEIS, 2002)

CONCLUSIONS

“En un model policèntric, la pèrdua d’economies d’aglomeració en les àrees centrals es veu compensada per
l'aparició de concentracions perifèriques, ja siguin espontànies o reglades, on es reprodueixen parcial o totalment
aquestes economies d’aglomeració. A aquestes concentracions de llocs de treball més perifèriques se les denomina
comunament com a subcentres de llocs de treball.” (GARCIA-LOPEZ, 2008)
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SUBCENTRES METROPOLITANS
“Des de la perspectiva conceptual un subcentre és una àrea en el territori en la qual es concentra una gran
quantitat de activitat, és a dir, quan parlem de subcentre urbà ens referim a una unitat territorial que té una
singularitat de densitat de llocs de feina i es configura com un objecte articulador del territori generant viatges cap a
ell.” (MARMOLEJO I RUIZ, 2008)

“La capacitat funcional dels centres i subcentres dependrà de factors intrínsecs al lloc, però també de la capacitat
de accedir a ells, i també com es connecten amb la resta de la metròpolis funcional. Pel qual, l’eficàcia de les línies
de transport com dels seus nivells d’eficiència o servei seran importants per la consolidació d’un sector determinat.”
(GORDON, I RICHARDSON 1996)

“La densitat no és un argument suficient, en tant que s’espera que el subcentre no sigui només una concentració
sinó, i sobretot un punt de referència del territori caracteritzat per una alta capacitat d’estructuració d’aquest.
Aquesta estructuració es pot manifestar a través dels fluxos de interacció que es generen a partir d’aquest (p.ex.:
els fluxos de treballadors). Per això es defineix que el subcentre influencia en les densitats d’altres àrees que es
troben pròximes a ell.” (MCMILLEN, 2001)

“(ROCA et al., 2007) han revisat l’estat de l’art en matèria de detecció de subcentres arribant a la sistematització:
1.- Criteris basats en “identificar pics de densitat de llocs de treball en relació a les zones contigües”,
criteris suggerit per McDonald en el 1987.
2.- Criteris que es centren a través de la utilització de “umbrals de referència” (cutoffs). La majoria dels
treballs que apliquen aquest mètode, utilitzen dos umbrals, densitat i número de llocs de treball.
(Guiliano i Small 1991, McMillen i McDonald 1997).
3.- Criteris a través de l' utilització de mètodes paramètrics i especialment el anàlisis dels residus en
una funció de densitat de llocs de feina exponencial negativa. (McMillen 2001)
4.- Utilització de mètodes no paramètrics, com la locally o gerographically weighted regressió
(L/GWR). Permet adaptar la identificació de subcentres a la realitat espacial de l’estructura urbana.
(McMillen 2001).
5.- Mètodes d'anàlisis de la mobilitat obligada per motius de treball. (Bourne 1989; Gordon &
Richardson 1996; Burns,Moix & Roca 2004 i Roca et al. 2007)

“El policentrisme i els subcentres han de contribuir a la conformació de “autèntics sistemes urbans”, pols
d’influència i referència territorial en aspectes socials, econòmics i culturals para els seus territoris, de manera
alternativa a com hi contribueix el CBD.” (ROCA, MARMOLEJO I MOIX 2009)

CONCLUSIONS
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INFRAESTRUCTURES ECONÒMIQUES

LA FUNCIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES EN EL DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL I ECONÒMIC

“Les infraestructures econòmiques, també anomenades infraestructures tècniques, productives de mobilitat, o de
transport, són aquelles relacionades amb l’economia ja que afecten directament el procés productiu i la productivitat
dels factors. Les principals són les carreteres, les ports, els aeroports, els ferrocarrils i les telecomunicacions.”
(HANSEN, 1965)

“Les infraestructures econòmiques a través de la seva construcció i explotació, constitueixen factors de
coneixement econòmic d’una manera directa (per la pròpia infraestructura), indirecta (nova activitat que no existia
sense ella) i induïda (increment ocupació i el consum).” (CAMBRA DE COMERÇ, 2003)

“El desenvolupament econòmic de qualsevol territori requereix, com a condició necessària una dotació efectiva
d’infraestructures que atregui les inversions i que propiciï el creixement de la producció i de l’ocupació dels diferents
sectors econòmics. A més, una adequació, dotació d’infraestructures per a l’accessibilitat del territori, la mobilitat de
les persones i la distribució de mercaderies és un factor de competivitat d’un país, fet reconegut per institucions
internacionals com el World Economic Forum, junt amb d’altres factors com el capital privat, mà d’obra qualificada i
tecnologia.” (TORRENT, 2005)

“S’han fet nombrosos estudis sobre l’efecte positiu de les infraestructures sobre l’activitat econòmica, tant durant la
seva construcció com quan ja són operatives. En el primer cas, mencionen efectes macroeconòmics: com augment
del PIB, de la formació de capital, de les despeses de R+D, de l’ocupació, etc. Els efectes de les infraestructures,
en el sentit que aquests determinen la localització i el nivell de producció. A més, les inversions en infraestructures
tenen un efecte marcadament positiu, anomenat crowding in, consisteix en l’atracció de la inversió pública, a causa
de la reducció de costos i l’augment de la productivitat dels altres factors de la producció.” (ROBUSTÉ, 2005)

“Les infraestructures influeixen en la configuració del territori, ja que afecten directament la seva ordenació,
l’accessibilitat de persones i mercaderies i la circulació d’idees i informació.” (ROBUSTÉ, 2005)

“La dotació adequada d’infraestructures té un efecte positiu sobre el desenvolupament, el creixement i la
productivitat d’una regió o territori.” (TARRAGÓ I MUSSONS, 2006)
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“La economia del coneixement és aquella en la qual la generació, el processament i la transmissió d’informació es
converteixen en fonts essencials de la productivitat i el desenvolupament. Si bé està relacionada amb altres
conceptes tals com la societat de la informació, indústries d’alta tecnologia, tecnologies de la informació i la
comunicació (TIC), nova economia i noves tecnologies, també difereix d’elles ja que subratlla l’estreta relació entre
els processos d’aprenentatge, la innovació i la competivitat econòmica.” (CAPELLIN, 2007)

ECONOMIA DEL CONEIXEMENT

“L’economia del coneixement pot representar un nou paradigma d’organització de la societat i, per tant, una
perspectiva diferent per la planificació territorial, en matèries de polítiques, anteriorment dirigides als sectors de
producció tradicional.” “La innovació impacta a l’estructura territorial bàsicament a través de 5 factors:

(CAPELLIN, 2007)

1.-Canvi en les tecnologies de producció: creixent rol de les activitats de serveis dintre del procés
manufacturer, fent que s’incrementi la localització de noves ocupacions en àrees urbanes.
2.- Ubicació i competència de les activitats econòmiques: a nivell interurbà, el canvi tecnològic duu a una
reestructuració industrial i a una crisi de les indústries tradicionals, determinant l’aparició d’espais ocupats
per districtes industrials decadents i portant a un major procés de desindustrialització en les grans àrees
metropolitanes.
3.- L’impacte en el mercat de treball: l’increment de la productivitat laboral té un impacte indirecte en
l’augment del temps lliure i el poder de compra, creixent d’aquesta manera les oportunitats per al turisme i
el desenvolupament de localitats perifèriques.
4.- L’estructura de les xarxes de transport: la major integració econòmica de les regions i països europeus
requereix de la construcció de xarxes transeuropees, que pot dura una concentració de l’activitat
econòmica en grans ciutats que representen l’origen, els nodes intermedis i la destinació dels pols
d’aquestes infraestructures interregionals.
5.- La qualitat mediambiental: la tecnologia i la innovació, no solament augmenten la capacitat de
producció, sinó que també poden millorar les condicions de vida.

“La creació de coneixement implica un intens procés d’interacció, caracteritzat per transferències de coneixement
tant tàcit com explícit, que requereixen contactes cara a cara i proximitat física, així com contactes a llarga distància
a través de les TIC.” (NONAKA I KONNO 1998)

“El procés del coneixement necessita de diverses formes de cooperació entre xarxes que es creen entre empreses i
molts altres actors. La concentració espacial de les activitats econòmiques no només permet l’explotació de les
economies d’escala, sinó també economies d’abast o sinèrgies entre diverses activitats.” (MORGAN,1997)
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ECONOMIA DEL CONEIXEMENT
INFRAESTRUCTURES I ACTIVITATS DE CONEIXEMENT
“Respecte a les infraestructures de coneixement, l’estudi de (BOIX, 2005) menciona les universitats, els instituts
tecnològics i els parcs científics, mentre que el del (PACTE INDUSTRIAL, 2006), que és més exhaustiu, inclou les
següents organitzacions com a part de les infraestructures de suport a l’economia del coneixement en general:”

- Agències de desenvolupament local
- Capital de risc (societats)
- Crèdits (sistema financer)
- Centres de promoció econòmica
- Centres de recerca i desenvolupament
- Centres de serveis i vivers d’empreses
- Centres de suport a la recerca i al desenvolupament
- Centres de transferència de tecnologia
- Parcs científics, tecnològics i de coneixement
- Xarxes d’innovació tecnològica

“Seguint l’estudi del (PACTE INDUSTRIAL, 2006), la taula inferior mostra una possible agrupació de les
infraestructures de coneixement, on les més consumidores de sòl, sense tenir en compte les universitats, estarien
representades a l’última columna”

“L’economia del coneixement es troba immersa en un procés evolutiu i, per tant, necessita d’uns elements adequats
que facilitin l’intercanvi i l’aprenentatge i dinamitzin l’activitat innovadora. Aquests elements són plurals i complexos,
estan relacionats entre ells i difereixen dels que fins ara han caracteritzat les empreses industrials i de serveis
tradicionals. Els més importants són: TIC a la societat, el sistema educatiu i de formació permanent, el sistema R+D
i les noves activitats productives. Cal definir aquestes activitats de coneixement en un sentit ampli, considerant tant
manufactura com serveis, com també els serveis avançats a les empreses o els centres del saber.”
(BOSCH I CAPEL, 2004)
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ECONOMIA DEL CONEIXEMENT

ECONOMIA DEL CONEIXEMENT A LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA

“Per identificar xarxes de coneixement dins la RMB, (TRULLÉN I BOIX, 2003) utilitzen una metodologia basada en
els fluxos de mobilitat laboral sectorial. Les principals conclusions assenyalen que Barcelona és el major centre
receptor de fluxos, tant de sectors de coneixement alt com baix, i es detecta una major dependència de l’estructura
urbana de Barcelona per a la transmissió de fluxos d’informació i coneixement elevats, mentre que els fluxos de
coneixement baix disposen d’una xarxa millor tramada. Així mateix es comprova que la majoria de les relacions són
de tipus vertical, tant en les xarxes de coneixement alt com baix, mentre que el nombre de relacions de xarxes
horitzontals (no jeràrquiques) és més dens a la zona central; especialment en la xarxa de coneixement alt.”

INFRAESTRUCTURES DE CONEIXEMENT
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ECONOMIA DEL CONEIXEMENT

ECONOMIA DEL CONEIXEMENT A LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA

“A l’estudi de (BOIX, 2005) es fa evident que dins de Catalunya és la regió metropolitana i concretament Barcelona,
qui té una posició dominant en l’economia del coneixement. Les següents dades conformen aquest fet:”

“- Barcelona ciutat concentra el 35% dels llocs de treball localitzats en activitats del coneixement alt.
- Barcelona també és la que concentra un major nombre d’empreses en sectors de coneixement alt,

un 38% del total català.
- VAB de manufactures i serveis de coneixement alt per municipi: Barcelona genera més de 14.000

milions d’euros seguida per Tarragona amb 823 milions.
- Recursos humans en ciència i tecnologia: Barcelona concentra el 39,7% del total català
- Nombre de sol·licituds a l’oficina de patents: Barcelona concentra el 28% del total català.”

ACTIVITATS DE CONEIXEMENT
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ECONOMIA DEL CONEIXEMENT

ECONOMIA DEL CONEIXEMENT A LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA
ACTIVITATS DE CONEIXEMENT

“Les estratègies que es plantegen de cara al futur per consolidar aquest canvi, tant a Barcelona com a la seva regió
metropolitana, passen per augmentar la base de coneixement mitjançant la generació de coneixement, l’atracció de
coneixement, la transferència i intercanvi de coneixement, la gestió del coneixement i la reinversió en coneixement.
Pel que fa alguns municipis de la RMB, l’aplicació d’aquestes estratègies pot suposar un canvi de model econòmic,
per la qual cosa caldrà una integració de les ciutats i les seves especialitzacions en xarxa i un augment de la
interacció entre els municipis.” (BOIX, 2005)

“Com es pot veure al següent mapa, Barcelona ciutat concentra més de la meitat de les infraestructures de
coneixement, dels parcs científics, tecnològics i de coneixement, de les empreses de coneixement alt, dels ocupats
R+D i dels ocupats en TIC de la RMB. Si es vol potenciar un creixement equilibrat de la regió metropolitana, cal
incloure també l’element de l’economia del coneixement en el desenvolupament de les àrees amb potencial de
creixement, tant demogràfic com econòmic, situades fora del municipi de Barcelona (PLA TERRITORIAL
METROPOLITÀ DE BARCELONA, 2010)
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ECONOMIA DEL CONEIXEMENT

ECONOMIA DEL CONEIXEMENT A LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA
ACTIVITATS DE CONEIXEMENT

“Pel que fa a les noves centralitats, hi ha una que se situa a Sant Cugat del Vallès i una altra a Cerdanyola del
Vallès, ambdues ciutats (a part de Barcelona) amb una major concentració d’empreses de coneixement i TIC i en el
cas de Sant Cugat, la ciutat amb més alt percentatge d’ocupats en TICs sobre l’ocupació total amb un 8,5%.”
(PLA TERRITORIAL METROPOLITÀ DE BARCELONA, 2010)
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Barcelonina

Model gravitatori, matriu 
origen - destí 946x946 
municipis

NO SI

Plantejament d’alternatives 
d’un  model territorial 
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Definició de l’escenari 

actual de la RMB
Definició de l’escenari 

post- horitzó 2026

Anàlisis comparatiu dels 
escenaris pre- i post- del 

model prospectiu
Paper dels subcentres,  la 
seva influència, segons la 
seva especialització etc...

Per determinar quin dels 
dos models territorials 
plantejats reforça més 
un model policèntric

CONCLUSIONS

Re - estructuració dels sistemes metropolitans cap a models policèntrics. Bipolaritat o cap un sistema de ciutat de 
ciutats metropolitanes?. Un model prospectiu estratègic a la RMB a partir del Pla Territorial Metropolità de Barcelona

Detecció subcentres de la RMB. 
Identificació i caracterització segons 

especialització econòmica

Definició del model prospectiu. 
Desenvolupament a partir del canvi 

de model productiu de la RMB

Mètodes de detecció:
Aproximacions funcionals, 
densitat laboral + fluxos mobilitat

Anàlisis de les influències dels 
subcentres en l' intensificació 
del policentrisme metropolità

MODEL V15CAT
Pla Territorial Metropolità 
de Barcelona. Escenaris 

de creixement de població

Model de síntesi mitjà
Evolució mercat treball
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Transformació de 
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de l’Arc Metropolità
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MODEL V15CAT. Estimacions de mercat de treball, demografia i habitatge
Principals resultats de les simulacions efectuades amb el model Carrera-Monés per la
població catalana en el període 2002-2026. Pla Territorial Metropolità de Barcelona

ESCENARIS D’EVOLUCIÓ DEL MERCAT 
DE TREBALL A LA RMB

Tot i baixar el pes de la construcció al 4,3%
s’arribarien en escreix a cobrir les
necessitats d’habitatge principal de
l’escenari demogràfic proposat. (487.000
habitatges). Els sectors dels serveis
tindria un creixement important, arribant a
representar un 73%, de l’ocupació total el
2026. Terciarització de l’economia
metropolitana que arribaria a assolir xifres
d’ocupació en serveis similars a les altres
regions metropolitanes

Escenari síntesi: L’estructura productiva
de la RMB evolucionaria en el següent
sentit: sector primari i energia
mantindrien els seus pesos en l’ocupació,
la construcció i la indústria veurien
decréixer aquest pes i els serveis
tindrien un augment considerable. En
mantenir el nombre d' ocupats industrials
en una xifra similar a la del any 2001,
s’aconsegueix que l’any 2026 aquest sector
continuï sent important en l’economia
metropolitana, tot i haver disminuït
lleugerament el seu pes.

CONCLUSIONS
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“Existeix, actualment una adient macrocefàlia barcelonina en el sistema metropolità?. És a dir, està realment
sobredimensionada, o per contra genera més demanda de la ofertada en el planejament i s’hauria de reforçar.”

1.- Analitzant les dinàmiques urbanes d’evolució de població i de concentració d’activitat econòmica durant el període 1950-
2009, es pot concloure que hi ha hagut un procés de desconcentració de la població i de l’activitat econòmica per tot el territori
metropolità a expenses d’una pèrdua de pes de la macrocefàlia barcelonina, on aquest procés de desconcentració alhora ha
pres en alguns casos caràcter de dispersió i d’altres de sorgiments de nous subcentres (policentrisme). Tot sembla indicar
que Barcelona continuarà perdent pes en respecte a la resta del territori metropolità; ara falta esbrinar si serà a través d’un
procés de desconcentració dispers o a través d’un procés de desconcentració concentrat (policentrisme).

“Els models policèntrics metropolitans són realment més eficients i competitius territorialment que no pas els monocèntrics?”

2.- Els models policèntrics metropolitans són més eficients i competitius territorialment que els monocèntrics. El
monocentrisme a més (paradigma del lloc central) s’ha vist que tot i els innegables esforços per la construcció de models
econòmico-territorials, les seves teories són incapaces d’explicar els nous models de desenvolupament urbà (a partir dels
anys 80); al no contemplar la presència d’activitats avançades fora dels centres de major rang de jerarquia; al ser models
incomplets al no recollir les relacions horitzontals ni les relacions entre sistemes urbans diferents; és a dir: són models on les
seves teories no poden explicar els canvis substancials denotats en l’actual l’estructura de les àrees metropolitanes on
aquesta és el resultat inestable d’un conjunt de forces centrípetes i centrífugues en les que l’efecte descentralitzador provocat
per la congestió (i el recurs escàs de sòl) seria solament compensat per les economies d’aglomeració i a on el predomini
d’aquestes últimes donaria pas a la desconcentració centralitzada en un o més subcentres donant pas a models policèntrics
(veure apartat 2.3.- revisió de l’estat de l’art).

A més, a nivell europeu; els models policèntrics s’han interioritzat com un objectiu a assolir fins el punt que; des de de la
perspectiva prospectiva Europea a visió 2030 s’accentua al reforç per l’entroncament de models policèntrics perquè són els
models territorials que afavoreixen l’augment de la competivitat territorial i la reducció dels desequilibris (competivitat i cohesió
és possible alhora).

“Quin és el paper dels subcentres metropolitans en l’entroncament d’un model policèntric? Quins tenen més capacitat de
polarització sobre el territori?”

3.- El paper dels subcentres metropolitans no és solament la concentració compacta de llocs d’ocupació degut al procés de
descentralització sinó que també com una concentració de llocs de treball; que en comparació al que ocorre en els processos
de dispersió; tenen la capacitat d’afectar les condicions de densitat d’ocupació que es distribueix a la resta de la regió
metropolitana forçant densitats elevades en les zones pròximes i baixen en les més allunyades.
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3.- Tal i com s’ha demostrat anteriorment (apartat 2.3.- revisió de l’estat de l’art); el policentrisme surt reforçat en comparació
a la dispersió durant el període 1986-2001, on ha augmentat el grau de policentrisme de la regió, ja que la pèrdua de pes del
centre ha anat acompanyada d’un augment de pes dels subcentres en una proporció superior; però a més aquest augment en
el pes dels subcentres no ha estat conseqüència d’una major concentració de l’ocupació en els subcentres identificats en el
1986, sinó a un augment significatiu en el nombre de subcentres identificats en el 1996 i 2001 sorgits degut al procés de
descentralització. És a dir, que els subcentres identificats en el 2001 (Sant Cugat del Vallès, per exemple) s’observa que
augmenta el valor del gradient com la seva significativitat, el qual indica que els subcentres; especialment els nous, actuen
com un imant per la resta de l’ocupació.

Els nous subcentres; aquells identificats en el 1996 i el 2001, són subcentres en la gran majoria especialitzats en Serveis i tal
com s’ha demostrat en anterioritat (apartat 2.3.- revisió de l’estat de l’art) de mantenir-se aquesta dinàmica; seran aquests els
que tindran més capacitat de polaritzador sobre el territori; doncs en els propers anys el policentrisme dels Serveis
(subcentres especialitzats en activitats de productives de serveis, intensives en coneixement; Cerdanyola del Vallès - Sant
Cugat del Vallès) s’enfortiria, mentre que en el cas de la indústries manufactureres (existents en la majoria dels subcentres,
identificats en el 1986, d’origen cristalleria Sabadell, Terrassa, Mataró) podria debilitar-se cedint el seu paper estructurador a
les infraestructures de transport. De seguir així, podríem torbar-nos en pocs anys amb una RMB articulada baix un model
policèntric en els Serveis i baix un model lineal i en part disperses en les Manufactures. Per tant hi ha una relació íntima entre
estructura productiva i estructura urbana en els sistemes metropolitans actuals, on tot sembla indicar que és una relació
bidireccional i complexa.

“Quin model d’estructura productiva seria el desitjable pel sistema metropolità de Barcelona per tal de guanyar en competivitat
i apropar-se a les regions més avançades d’Europa en l’horitzó 2026?. Quins dels models territorials proposats pel PTMB
seria el més adequat en aquest nou escenari d’estructura productiva?” conclusió principal

4.- L’escenari de futur i de posicionament de la RMB per tal de guanyar en competivitat i apropar-se a les regions més
avançades d’Europa passa per incrementar el pes del sector serveis en l’estructura productiva. Un canvi d’estructura
productiva que passés per un augment significatiu del sector serveis; d’un pes en el 2001 del 64,5% a un pes situat entre el
76 i el 80% en el 2026. Per tant hi hauria un reajustament productiu amb una indústria relativament activa amb el voltant dels
15% d’ocupats però perdent 135.000 llocs de treball (del 25% al 2001 al 15,0% al 2026) i on el sector de serveis absorbeix
aquests treballadors, més els provinents del primari i de la construcció; creant més de 600.000 llocs de treball en aquest
sector fins el 2026. Tal i com hem vist, els canvis d’estructura productiva; produeixen canvis en l’estructura metropolitana;
aquest nou escenari produiria no només per tant un augment de la competivitat territorial sinó que també un augment de la
seva cohesió; es reforçaria el policentrisme i decreixerien en un futur els processos de dispersió al ésser minvat el pes total de
les indústries manufactureres del total de l’ocupació.
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4.- En la distribució espacial d’aquests nous ocupats en serveis, a prop de 600.000 fins al 2026 entra en discussió quin dels
models territorials proposats pel PTMB o un de nou és el més adequat en aquest nou escenari d’estructura productiva. Des
del punt de vista teòric; el model territorial més adequat és el que és capaç d’absorbir equilibradament aquesta demanda de
treballadors en la disponibilitat de sòl (oferta) en el planejament, però que a la vegada indiqui un reforç de l’estructura
policèntrica del sistema metropolità, per tant que tingui en compte les demandes del territori per tal d’assolir els objectius de
convergència europeus (cohesió social i econòmica, un desenvolupament sostenible, i una competivitat territorial equilibrada).
Des d’aquest punt de vista, les àrees amb més potencial per tal d’absorbir la nova ocupació de serveis; seran els subcentres
metropolitans especialitzats en activitats productives de servei (Cerdanyola del Vallès i Sant Cugat; sud del Vallès/B-30),
doncs són els que tenen un efecte polarització més gran sobre el territori i els que són capaços d’establir sinergies i
economies de xarxa (xarxes de sinergia a gran escala) amb la ciutat central de Barcelona per tal d’ésser competitius als
reptes de la globalització i a la re-estructuració econòmica que se’n deriva d’aquesta.

Per tant, es proposa a expenses de la demostració empírica (apartat 3 i 4 de l’índex general; postposats per la fase de
doctorat) un nou model territorial per la RMB basat en un sistema policèntric jeràrquic vertical i complex en comptes d’un
sistema policèntric equipotencial horitzontal simple. És a dir, un model territorial basat en un model policèntric bipolar
(Barcelona - Sud del Vallès/B-30, subcentres intensius en coneixement) que no pas en un model policèntric nodal equitatiu
(Barcelona-sistema de ciutat de ciutats metropolitanes, reforç per igual de tots els subcentres metropolitans, independentment
de la seva especialització econòmica, doncs es córrer el perill que el sistema policèntric esdevingui ineficient). Això ocasiona
a la pràctica; apart d’un augment de la densitat i de la compacitat i el consegüent afavoriment del transport col·lectiu
(desenvolupament sostenible); la urbanització del Sud del Vallès i l’emergiment d’un nou protosistema metropolità que
esdevindria la segona ciutat metropolitana i segurament catalana.

Dins d’aquest context, com a guia pel desenvolupament del projecte de tesi doctoral; apart de desenvolupar els apartats
postposats (veure índex general), és també d’especial interès per una banda una actualització del potencial urbanístic actual
de la RMB, doncs, els últims daten del 2005 i del 2007; i d’altra banda una revisió i corroboració que les hipòtesis del PTMB
que estimen els escenaris demogràfics, de mercat de treball i habitatge a visió 2026 (demandes del planejament) s’estiguin
complint dins del context de crisi econòmica.
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