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Des de els inicis del segle XXI, el debat sobre l’estructura espacial dels sistemes metropolitans 
d’Europa ha situat en el primer pla de discussió la idoneïtat d’afavorir sistemes urbans policèntrics, 
en comparació dels monocèntrics, doncs són els que semblen ésser més cohesionats i eficients, 
amb un desenvolupament sostenible i una competivitat territorial equilibrada. En l’àmbit d’estudi de 
la Regió Metropolitana de Barcelona, L’OBJECTIU PRINCIPAL, de la tesi és: 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 barceloní actual 
cap a un de policèntric. Es tracta doncs, de determinar si aquesta re-estructuració policèntrica 
comporta una tendència de model policèntric bipolar o per contra un model policèntric nodal 
equitatiu. LA METODOLOGIA de treball proposada és la investigació bibliogràfica, el més 
completa possible dels autors que han aportat quelcom rellevant respecte: policentrisme, 
subcentres metropolitans, economia del coneixement i infraestructures econòmiques. 
 
La principal CONCLUSIÓ que s’aporta és: 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. 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. En la distribució espacial 
d’aquests nous ocupats en serveis, 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.	  
 
La proposició d’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. 
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