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ambientalment sostenibles.
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Josep Maria Carrera Alpuente
Abril de 2010
El Pla territorial metropolità de Barcelona (PTMB) és resultat dels treballs desenvolupats durant un període de
temps de pràcticament sis anys comprès entre 2005 2010.
Aquests treballs han estat redactats per la ponència tècnica nomenada per la Comissió d’Ordenació Territorial
Metropolitana de Barcelona (COTMB). Aquesta comissió és de caràcter paritari i compta amb representants del
Govern de la Generalitat i de les administracions locals que governen el territori metropolità i és, per llei,
l’encarregada de formular el PTMB.
Els treballs de la Ponència Tècnica i les reunions de la COTMB s’han desenvolupat de manera ininterrompuda al
llarg d’aquest període (53 reunions de la Ponència i 6 reunions de la COTMB) i han produït diversos documents
tècnics: l ‘Avanç de propostes (juliol de 2006), l ‘Avantrprojecte (abril de 2008), el Projecte (abril de 2009, aprovat
inicialment el 22 de maig) i el document definitiu (febrer de 2010).
El procés participatiu s’ha desplegat en dues fases. La primera, la Consulta pública de l’Avantprojecte, entre els
mesos de maig i setembre de 2008, segons l’acord de la COTMB de 7 d’abril de 2008 i l’edicte del Secretari per a
la Planificació Territorial de 21 d’abril. I la segona, la Informació pública del Projecte aprovat inicialment el 22 de
maig de 2009, de 45 dies hàbils segons el que estableix l’edicte del Secretari per a la Planificació Territorial de 26
de maig.
Des de l’inici s’ha desenvolupat el procés d’Avaluació Ambiental Estratègica del Pla. D’acord amb la llei d’avaluació
ambiental del plans i programes, s’elaborà un Informe de Sostenibilitat Ambiental preliminar que es va presentar i
tramitar juntament amb l’Avantprojecte de Pla per tal que l’òrgan ambiental emetés el corresponent document de
referència (9 de febrer de 2009). Amb la publicació de l’aprovació inicial del PTMB i el seu Informe de Sostenibilitat
Ambiental (ISA) s’inicia el procés d’informació pública del Pla, i l’òrgan ambiental emet el corresponent informe
sobre el projecte de PTMB en el què s’aporten consideracions al document aprovat inicialment. Finalment, la
documentació del PTMB recull l’ISA definitiu i la corresponent Memòria Ambiental.
La participació de les administracions locals presents al territori, és a dir, ajuntaments, consells comarcals i la
Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (MMAMB) ha generat moltes de les aportacions
de concreció i afinament incorporades al Pla amb les necessàries visions d’escala més local, però també
territorialment integrades amb les percepcions pròpies dels diferents territoris que configuren una regió molt
heterogènia quant a la seva geografia física i urbana.
Els col·legis professionals han aportat els seus suggeriments de caràcter articulador per al conjunt del territori des
de les seves perspectives específiques de caràcter econòmic, infraestructural i urbanístic, entre d’altres.
L’ampli ventall d’entitats que han participat activament en els processos de consulta pública i d’informació pública,
és a dir, cambres de comerç, sindicats, entitats ecologistes i organitzacions agràries, a més d’altres amb finalitats
més especialitzades i relatives al medi ambient o al transport públic, han aportat opinions, estudis i materials de
gran valor per al desenvolupament i la millora de molts aspectes del Pla. Una consideració anàloga tenen diverses
aportacions fetes per particulars, ja sigui a títol personal o integrats en entitats i plataformes ciutadanes.
Els partits polítics, mitjançant agrupacions territorials i grups parlamentaris, també han participat en aquests
processos de consulta i informació pública amb aportacions de caràcter global sobre el model territorial del Pla i
d’altres geogràficament i sectorial més concretes.
Altrament, cal destacar la participació dels diferents departaments de la Generalitat amb competències pel que fa a
equipaments i polítiques de caràcter sectorial amb notable incidència sobre el territori de la regió metropolitana de
Barcelona, participació que també ha tingut l’administració estatal en funció de les seves competències.
Totes aquestes aportacions han servit per incorporar noves qüestions, concretar, afinar i, en definitiva, millorar els
continguts d’un Projecte de Pla a desplegar sobre un territori ric i variat quant a paisatges naturals i culturals, sobre
el qual s’assenta un sistema urbà d’origen “plurinuclear”, cada vegada més “policèntric” i que el Pla vol contribuir a
que esdevingui “multinodal”, on cada part del territori, mantenint la seva pròpia personalitat, tingui el seu lloc en una
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Territorial, al qual assignà com a principal comesa la d’elaborar els plans territorials parcials pendents i revisar el
Pla Territorial General.

Introducció

El Pla territorial metropolità de Barcelona que es presenta s’ha elaborat, doncs, en desenvolupament del Programa
de Planejament Territorial i, d’acord amb l’especificitat d’aquest Pla, l’elaboració s’ha portat a terme mitjançant la
Ponència Tècnica de la Comissió d’Ordenació Territorial Metropolitana de Barcelona, creada amb aquesta finalitat.
El Pla territorial parcial de l’àmbit metropolità de Barcelona (PTMB) comprèn el territori que abasten les comarques
de l’Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental,
amb una superfície de 3.236 km² repartits entre 164 municipis.

La concreció i materialització del Pla l’ha realitzat l’Institut d’Estudis Territorials i, pel que fa a la Avaluació
Ambiental Estratègica, l’agència Barcelona Regional amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, sota la
direcció del Programa de Planejament Territorial.

La formulació d’aquest Pla respon a dos mandats concurrents: d’una banda la Llei 7/1987, per la qual s’estableixen
i regulen actuacions públiques especials en la conurbació de Barcelona i en les comarques compreses dins la seva
zona d’influència directa1; d’altra banda, la Llei 1/1995, per la qual s’aprova el Pla Territorial General de Catalunya.
En el primer mandat l’objectiu explícit del Pla és l’establiment en un àmbit suficient de les determinacions
necessàries per al tractament espacial del fenomen metropolità generat al voltant del municipi de Barcelona, el qual
era ja des de feia anys no abordable des de l’urbanisme municipal. En el segon mandat, l’àmbit del Pla és un dels
set en què es divideix el territori de Catalunya per al desplegament de la planificació territorial prevista a la Llei de
Política Territorial de 1983 i, per tant, sense perjudici de l’especificitat que li dóna el fet metropolità de Barcelona, es
pot entendre que aquest mandat expressa l’exigència d’una coherència metodològica i propositiva per al conjunt
dels àmbits en què el projecte territorial de Catalunya s’ha de concretar.

Aquest Pla, com s’ha dit a la Presentació, és el resultat dels treballs desenvolupats a partir de l’Avantprojecte de
Pla i del Projecte aprovat inicialment i de les aportacions fetes per administracions, especialment ajuntaments,
entitats i particulars durant el període de consulta pública de l’Avantprojecte i d’informació pública del Projecte, així
com de les consultes efectuades per part del Departament de Medi Ambient i Habitatge sobre l’Informe de
sostenibilitat ambiental preliminar del Pla.

En tot cas, cal no oblidar, però, que, distintament als altres àmbits territorials, l’àmbit territorial metropolità de
Barcelona ha estat objecte, des de fa anys, amb diversa fortuna, d’iniciatives de planejament que podríem
denominar territorial, si bé sovint sense utilitzar aquest qualificatiu pel fet d’haver estat desenvolupades dins el marc
de la legislació urbanística. Cal assenyalar, en primer lloc, entre aquestes iniciatives, el Pla d’ordenació de
Barcelona i la seva zona d’influència (1953) i el Pla General Metropolità de Barcelona (1976), ambdós amb el
mateix àmbit de 27 municipis (476 km²). Aquests plans assoliren l’aprovació definitiva i el segon, que va ser revisió
del primer, és encara vigent. L’àmbit d’aquests plans va ser, així mateix, el de la Corporació Metropolitana de
Barcelona (1974-1988).
Tanmateix, en els treballs tècnics que es realitzaren en la dècada dels 60 per a la revisió del Pla de 1953, es
plantejà la conveniència de considerar un àmbit territorial més gran per a la planificació espacial del procés
metropolità. Aquelles reflexions es concretaren en el document denominat Pla director de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (1966), que comprenia ja l’àmbit de planejament de les set comarques ara vigent. Aquell Pla, que no
tenia referent en els instruments previstos en el marc legal del moment, va ser aprovat l’any 1968 com avanç d’un
suposat Pla d’ordenació urbana de l’àrea metropolitana de Barcelona. En el desenvolupament d’aquest primer
document es promogueren diversos processos de treball en els quals participaren la Diputació i l’Ajuntament de
Barcelona, les comissions d’urbanisme i finalment el Ministerio de la Vivienda, treballs que es concretaren en el
document denominat Pla d’ordenació de l’àrea metropolitana de Barcelona que, tanmateix, no va ser objecte de
tramitació.
El més recent dels antecedents de planejament que deriva ja del mandat de la Llei 7/1987 abans citada i del Decret
177/1987 que la va desplegar és el document que, per encàrrec del Departament de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat, elaborà l’equip dirigit per Albert Serratosa i que es va concloure l’any 1998 amb la
denominació de Pla Territorial Metropolità de Barcelona. Tampoc aquest Pla, catorze anys després de l’anterior i
mandatat per una llei de la Generalitat, va ser tramitat.
L’àmbit del Pla que es presenta ha estat, doncs, al llarg de més de quaranta anys, objecte d’anàlisi, diagnosi i de
diverses propostes que proporcionen un procés de reflexió que en tot cas cal tenir present per abordar avui els
problemes encara no resolts i els nous problemes d’aquest territori. Com a darrer element d’aquest procés de
reflexió, previ i immediat al procés d’elaboració del Pla que aquí es presenta, cal fer esment del document Criteris
per a una política territorial de la regió de Barcelona (2003) elaborat per la Diputació i l’Ajuntament de Barcelona i
per l’agència Barcelona Regional. Aquests criteris han estat substancialment considerats en el procés d’elaboració
del Pla.
Cal destacar que el punt d’inflexió d’aquesta història es produeix a finals de 2003 amb la constitució del Govern de
la Generalitat que va subscriure el document “Acord per a un Govern Catalanista i d’esquerres a la Generalitat de
Catalunya”, on es va reafirmar la confiança en el planejament territorial com a instrument per a concretar un
projecte de l’espai del país. Per avançar cap aquest objectiu, el Departament de Política Territorial i Obres
Públiques va crear immediatament, dins la Secretaria de Planificació Territorial, el Programa de Planejament
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PPDAMB- 68
Plan Director del Área
Metropolitana de Barcelona- 1968

POAMB
Plan de Ordenación del Área
Metropolitana de Barcelona
Una estrategia de ordenación
territorial 1974-1990
Comisión gestora del Área
Metropolitana de Barcelona
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PTMB. Pla Territorial Metropolità de Barcelona. Document Provisional. Juny 1998

Normativa territorial metropolitana. Proposta de claus de regulació en sòl no urbanitzable

Tipologies d’illes metropolitanes. Proposta

Xarxa ferroviària convencional i d’alta velocitat. Proposta

Xarxa de vies cíviques i segregades. Proposta
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1. El Pla territorial metropolità de Barcelona en el marc del planejament
territorial a Catalunya

El Pla territorial metropolità de Barcelona (PTMB) és un dels set plans territorials parcials en què es
desenvolupa el Pla territorial general de Catalunya. Com a tal, s’emmarca en un Programa de planejament més
ampli i respon a uns principis que són compartits per tots els plans de les seves característiques elaborats per a
la resta d’àmbits de Catalunya.
El present capítol descriu els elements bàsics que caracteritzen aquest conjunt de plans, des del marc legal
que els regula al seu caràcter i abast, el seu contingut i format i els criteris a partir dels quals es desenvolupen.
Són, en aquest sentit, els elements que, a més de determinar les característiques i enfocament del propi PTMB,
l’emmarquen en un marc territorial més ampli i li donen coherència amb la resta de plans.
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1.1. El marc legal

El Pla territorial general va establir l’any 1995 sis àmbits funcionals per a la formulació dels plans territorials
parcials, els quals van ser modificats per la Llei 24/2001, de 31 de desembre, motivada pel reconeixement de
l’Alt Pirineu i Aran com un nou àmbit funcional diferenciat2.

El Pla territorial parcial de l’àmbit metropolità es redacta d’acord amb la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de
política territorial, la qual defineix tres instruments de planejament territorial:

D’acord amb el seu caràcter pròpiament territorial, en el sentit de comprensiu dels diversos components de la
realitat, la Llei de política territorial estableix per als plans territorials un contingut temàtic similar al del Pla
territorial general que s’expressa en els següents termes:

- El Pla territorial general;
- Els plans territorials parcials;
- Els plans territorials sectorials.

- La definició dels nuclis especialment aptes per a establir-hi equipaments d’interès comarcal.
- L’assenyalament dels espais d’interès natural.
- La definició de les terres d’ús agrícola o forestal d’especial interès que cal conservar o ampliar per les
seves característiques d’extensió, de situació i de fertilitat.
- L’emplaçament d’infraestructures.
- Les àrees de protecció de construccions i d’espais naturals d’interès historicoartístic.
- Les previsions de desenvolupament socioeconòmic.
- Les determinacions per a la planificació urbanística.

Mitjançant aquests diversos instruments ha d’ésser formulat i aprovat el planejament territorial de Catalunya,
amb l’amplitud i precisió necessàries perquè pugui ser el referent principal de la política territorial a
desenvolupar en la línia que assenyalen els articles 40 i 45 de la Constitució espanyola, esmentats en el
preàmbul de la Llei de política territorial esmentada i, al mateix temps, segueix els principis rectors que
determinen els articles 45 a 48 de l’Estatut de Catalunya.
Els instruments de planejament territorial disponibles es completen amb els plans directors territorials, creats
per la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives que va modificar l’article 86 de la
Llei 23/1983, de política territorial.

Per altra banda, la Llei 1/1995, de 16 de març, per la qual s’aprova el Pla territorial general de Catalunya, a
l’article 3 assenyala que els sistemes de proposta establerts pel Pla territorial general per a l’aplicació de les
estratègies territorials i la consecució del model d’assentaments han de ser tinguts especialment en compte
pels plans territorials parcials, als quals correspon de precisar-ne el seu àmbit territorial i fixar els seus
paràmetres urbanístics bàsics necessaris per a donar acollida al creixement de població previst.

El Pla territorial general de Catalunya ha de comprendre l’àmbit de tot Catalunya i, d’acord amb el que
assenyala l’article 5 de la Llei de política territorial, ha de contenir determinacions relatives a zones del territori
amb característiques homogènies, nuclis de població que poden exercir una funció impulsora i reequilibradora,
espais d’interès natural que cal conservar, terres d’ús agrícola o forestal que cal preservar, les previsions
d’emplaçament de grans infraestructures i àrees del territori on cal promoure usos específics. Així mateix, el Pla
territorial general ha de definir els àmbits d’aplicació dels plans territorials parcials.

La Llei d’aprovació del Pla territorial general, a l’article 4 assenyala també que les actuacions amb incidència
territorial establertes pels plans territorials parcials han de tendir al reequilibrament territorial global de
Catalunya. Aquesta estratègia s’ha d’aplicar als sistemes urbans com a àrees territorials articulades a l’entorn
d’un nucli urbà generador de cohesió i influència.

El Pla territorial general va ser aprovat per la Llei 1/1995, de 16 de març. Es tracta, doncs, d’un Pla vigent en el
moment actual, si bé des de la seva aprovació no ha estat objecte de modificacions o revisions. El Pla territorial
general s’ha de desenvolupar mitjançant els plans territorials parcials i els plans territorials sectorials.

Per últim, els plans territorials parcials han de considerar els objectius següents de preservació del medi:
- Fomentar el desenvolupament sostenible del país.
- Respectar les terres d’ús agrícola o forestal d’especial interès, ja sigui per llur extensió, per llur ubicació
o per llur fertilitat.
- Incentivar l’ús eficient dels recursos energètics i hidràulics.
- Salvaguardar els espais naturals d’especial interès.
- Afavorir el mínim impacte ambiental de les actuacions amb incidència territorial.

Els plans territorials sectorials han de comprendre també l’àmbit de tot Catalunya, però, d’acord amb el seu
caràcter sectorial, les seves determinacions es refereixen només a un o alguns aspectes de la realitat territorial:
carreteres, espais d’interès natural, equipaments comercials, etc. que són analitzats i projectats, en cada cas,
de manera especialitzada pel departament de la Generalitat responsable de la matèria que es tracti. El
contingut i les determinacions d’aquests plans són els necessaris en cada cas en funció de la naturalesa de la
matèria a planificar. En desenvolupament de la Llei 23/1983, la Generalitat ha elaborat i aprovat diversos plans
territorials sectorials, alguns d’ells amb anterioritat a l’aprovació del Pla territorial general. Els plans sectorials ja
desenvolupats són:
-

En el cas concret de la regió metropolitana de Barcelona, tant la Llei 7/1987, de 4 d’abril, per la qual s’estableixen i regulen actuacions públiques especials en la conurbació de Barcelona i en les comarques compreses
dins la seva zona d’influència, com el Decret 177/1987, de 19 de maig, que la desenvolupa, i les modificacions
d’aquest aprovades estableixen igualment objectius que responen a l’especificitat de la realitat metropolitana.

Pla de carreteres de Catalunya (1985, revisat el 1995)
Pla d’espais d’interès natural (1992)
Mapa eòlic de Catalunya (2002)
Pla de sanejament de Catalunya (1996)
Pla territorial sectorial d’equipaments comercials (2001, revisat el 2006)
Pla de ports de Catalunya (2001, revisat el 2007)
Pla d’aeroports de Catalunya (2003)
Pla de l’energia de Catalunya 2006-2015 (2005)
Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya (2005)
Pla d’infraestructures de transport de Catalunya (2006)
Pla territorial sectorial d’equipaments comercials (PTSEC 2006-2009)
Mapa Sanitari de Catalunya (2007. Avantprojecte)
Pla Hidrològic de les conques internes de Catalunya (1999)

L’instrumental de planejament territorial que proporcionen les disposicions legals vigents es completa amb els
plans directors territorials, creats per la Llei 31/2002. Els plans directors territorials es conceben com a
instruments flexibles, ja que només s’estableix, com a condició per al seu àmbit, que aquest sigui plurimunicipal
i que sigui inferior als dels plans territorials parcials i, pel que fa al seu contingut, que comprenguin com a
mínim una de les determinacions exigides per als plans territorials parcials. Per tant, la utilització d’aquests
instruments, en tant que el seu màxim contingut propositiu serà el dels plans territorials parcials, només té
sentit en absència d’aquests. És força clar que en el moment que s’aprovi un pla territorial parcial que
complementi tots els continguts que li pertoquen, el pla director territorial s’haurà quedat sense espai
propositiu.
Tanmateix, en tant que els plans territorials parcials no hagin assolit la seva aprovació, els plans directors
territorials es poden usar per avançar l’elaboració del planejament territorial en parts dels àmbits dels plans
territorials parcials on hi ha més urgència o on s’han donat iniciatives locals que es considera oportú integrar al
procés general de formulació dels plans territorials. Així s’ha fet en comarques com la Garrotxa i l’Alt i Baix
Empordà i, a l’àmbit metropolità, a l’Alt Penedès, els plans directors territorials de les quals han de constituir, de
fet, separates avançades del pla territorial parcial de l’àmbit a què pertanyen respectivament.

Els plans territorials parcials han de desplegar les determinacions del Pla territorial general i han de fer-ho
amb el major detall que permet la menor extensió del seu àmbit. La Llei de política territorial estableix que
l’àmbit dels plans territorials parcials tindrà com a mínim l’extensió d’una comarca, que poden agrupar diverses
unitats comarcals sense dividir-les i que, en tot cas, adoptaran els àmbits determinats a aquests efectes pel Pla
territorial general.

El decret 142/2005 regula el procediment d’elaboració, tramitació i aprovació dels plans territorials parcials i
dels plans directors territorials, el contingut dels quals sigui assimilable a un pla territorial parcial. En el cas del
PTMB aquest procediment és igualment regulat pel decret 177/1987, de desplegament de la planificació i
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coordinació per a l’àmbit metropolità previstes a la Llei 7/1987. A tal efecte, el procés de desenvolupament i
tramitació del Pla seria el següent:

Àmbits de planejament territorial de Catalunya

- La formulació del Pla correspon, segons el Reglament del Pla territorial parcial de l’àmbit metropolità, al
Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP), mitjançant la Comissió d’Ordenació
Territorial Metropolitana de Barcelona (COTMB).
- La COTMB és presidida pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques i integrada pels vocals
següents:
- Onze representants de l'Administració de la Generalitat, inclòs el Conseller de Política Territorial i
Obres Públiques, designats pels departaments de la Generalitat que determini el Govern.
- Un representant de cada una de les comarques integrades en l'àmbit d'actuació de la Comissió,
elegits pel consell comarcal corresponent, que ha de tenir la condició de membre d'aquest.
- Quatre representants dels municipis compresos en l'àmbit d'actuació de la Comissió, un de
designat per l'Ajuntament de Barcelona i els altres tres per les organitzacions associatives
municipals en funció de la seva representativitat en l'àmbit territorial corresponent. Els designats
han de tenir la condició de regidors.
- Un representant de l’Administració de l’Estat.
- El desenvolupament dels treballs necessaris per a la seva elaboració es fa a través d’una Ponència
tècnica de 8 membres designats per la COTMB, amb presència de la Secretaria de Planificació
Territorial i el Programa de Planejament Territorial del DPTOP.
- El DPTOP, mitjançant la COTMB i la Ponència tècnica que hi designa, elabora un Avantprojecte tècnic
inicial del Pla, que conté, amb suficient grau d’aproximació perquè quedin clars els seus continguts i
abast, una primera versió de la documentació integrant del Pla territorial.
- Una vegada elaborat l’Avantprojecte de Pla, se’n dóna compte a la Comissió de Coordinació de la
Política Territorial.
- Per a l’elaboració del projecte de Pla, el DPTOP, mitjançant la COTMB, a més de realitzar els estudis i
treballs tècnics necessaris, haurà de fer les consultes convenients als altres departaments de la
Generalitat, consells comarcals, ajuntaments, administració de l’Estat, institucions, entitats i
organitzacions vinculades socialment al territori i haurà de promoure debats públics i reunions de treball
per a facilitar l’expressió d’idees, propostes i objectius amb relació al Pla.
- Conegudes i avaluades pel DPTOP, mitjançant la COTMB, les observacions, suggeriments i propostes
presentades, s’esmena i es completa l’Avantprojecte inicial del Pla i s’obté el projecte de Pla per a la
seva tramitació.
- Aprovat inicialment el Pla pel DPTOP, aquest el sotmetrà a informació pública durant un mes,
transcorregut el qual s’obrirà un termini de dos mesos d’audiència als ens locals per poder informar la
COTMB i presentar al·legacions.
- El DPTOP, després del tràmit d’informació pública i del dictamen previ de COTMB, aprovarà
provisionalment el Pla, amb les modificacions que calguin.
- Correspon al Govern de la Generalitat, vist el dictamen de la Comissió, aprovar definitivament el Pla
territorial.
En el procediment d’elaboració no s’exclouen consultes directes prèvies o posteriors amb administracions i
entitats del territori. Tanmateix, són l’Avantprojecte i el Projecte de Pla aprovat inicialment els que permeten
generalitzar les consultes a tots els interessats i que les opinions s’expressin amb prou coneixement del
contingut del Pla territorial per tal que siguin útils en el procés de concreció de les propostes.
El Decret 142/2005 assenyala també que els plans territorials se sotmetran a anàlisi ambiental d’acord amb la
Directiva 2001/42/CE. De la mateixa manera, la Ley 9/2006, de 28 de abril, “sobre evaluación de los efectos de
determinados planes y programas en el medio ambiente” estatal és igualment preceptiva en aquest sentit. Amb
aquesta finalitat l’informe mediambiental s’ha d’integrar en els documents que incorpora el projecte de Pla i,
sobre la base d’aquest informe, l’avaluació ambiental s’ha de fer conjuntament amb el departament competent
en la matèria i s’ha de mantenir al llarg de tota la tramitació del Pla.
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1.2.2. Tipus de determinacions

1.2. Caràcter i abast del planejament territorial

Tot i el comú domini del caràcter físic, pel que fa als tipus de determinacions convé destacar algunes
diferències substancials entre el planejament urbanístic i els plans territorials, per tal de situar correctament
l’abast normatiu d’aquests segons. Els plans territorials no poden assolir el grau de concreció dels plans
urbanístics. Mentre aquests tenen en la seva documentació dues peces bàsiques i força precises: les normes
urbanístiques i el plànol de zonificació, en els plans territorials les determinacions més normatives, és a dir, no
es poden particionar amb tanta claredat de la resta del discurs que fa el Pla. Podríem dir que els plans
territorials expressen les seves propostes d’ordenació de l’espai mitjançant:

1.2.1. Caràcter dels plans

En l’imaginari que sol suscitar el concepte planejament territorial apareixen tres possibles ordres d’objectius:
- D’ordenació física
- De desenvolupament socioeconòmic
- De programa d’actuacions / inversions públiques

-

Els objectius d’ordenació física són els propis de l’ordenació urbanística. Els plans d’aquests tipus són els que
aquest país coneix millor i en té més experiència. Cal assenyalar que els continguts que la Llei de Política
Territorial estableix per als plans territorials parcials tenen un predominant caràcter de components de
l’ordenació física de l’espai.

Normes
Directrius
Recomanacions
Arguments

Normes vinculants i d’aplicació directa, directrius que altres instruments –generalment urbanístics- convertiran
en normes, recomanacions que podrien no complir-se si es pot justificar que no convé ateses les
circumstàncies del cas. Tanmateix els plans aportaran també arguments per a justificar iniciatives –de govern i
legislatives- encaminades a la provisió d’instruments que permetin arribar allà on el pla territorial no pot fer-ho,
malgrat haver-ne detectat la necessitat.

Els objectius de desenvolupament socioeconòmic, generalment aplicats a la recuperació d’àrees deprimides,
no s’han vehiculat en el nostre país mitjançant instruments de planejament territorial. A Catalunya les iniciatives
de caràcter socioeconòmic s’han concretat a través dels denominats plans estratègics promoguts per les
administracions locals sovint amb altres entitats públiques i privades.

Per aquests motius els plans territorials poden tenir alguns efectes immediats per aplicació de les disposicions
més específicament normatives i un efecte creixent diferit per la desitjable assumpció del seu discurs global
pels agents territorials públics i també privats.

Entenem per pla estratègic aquell que centra la seva proposta en la definició d’accions a realitzar i de polítiques
a impulsar amb objectius de desenvolupament econòmic i social, i també ambiental, però en tot cas amb poca
atenció a la concreció espacial d’aquestes propostes en la morfologia territorial; mentre que el pla físic té una
lògica inversa, en tant que des de la forma del territori se centra en els condicions de caràcter principalment
físic, que s’han d’establir perquè les possibles actuacions i polítiques s’hi desenvolupin de forma positiva i
sostenible a llarg termini.

1.2.3. Abast dels plans territorials com a projecte global del territori

Pel que fa al programa d’actuacions públiques en el territori, és prou clar que es tracta de decisions que van
lligades a aspectes conjunturals determinants com la disponibilitat de recursos públics resultants de les
prioritats d’actuació del govern, que poden tenir lògicament variacions en funció de canvis en el context general
i territorial. Per tant, tot i que el compromís d’un programa d’inversions és un requeriment que des
d’ajuntaments i entitats del territori es sol fer als plans territorials, no és en aquesta temàtica on els plans
territorials poden posar l’accent, per bé que en altres tipus d’instruments, no de planejament, com són els plans
comarcals de muntanya, les inversions poden ser l’element substancial.

Cal també fer esment de l’abast dels plans com a projecte d’actuació territorial i com a instrument regulador de
les actuacions que es donen en el territori. El grau màxim d’abast s’assoliria quan el pla establís les pautes que
asseguressin les coherències de totes les polítiques públiques i les actuacions privades envers un model
territorial que es defineix com l’objectiu desitjat. Està bé que això sigui un desideràtum a tenir present, en el
sentit que un major grau de coherència en les accions territorials sempre serà desitjable des d’una perspectiva
de govern. Tanmateix és segurament massa optimista pensar que aquest desideràtum és plenament assolible
i, sobretot, seria esterilitzant pensar que això es pot fer dins del procés de primera formulació d’un pla.

Cal no oblidar que els plans territorials tenen un horitzó de llarg termini, l’any 2026, i que el procés d’elaboració
i modificació n’és llarg i feixuc i que per tant han d’evitar comprometre’s amb propostes que poden perdre el
seu sentit en un període curt de temps.

En el cas hipotètic que hi hagués capacitat de dissenyar una xarxa de coherències i regulacions que impliqués
a totes les polítiques i accions rellevants per al futur del territori en funció d’un model objectiu, si els
mecanismes d’adaptació d’aquest instrument a les circumstàncies no previsibles no fossin prou àgils –que no
ho serien- el pla perdria aviat la seva credibilitat.

La definició que la Llei de Política Territorial de 1983 fa del contingut dels plans territorials parcials apunta cap a
instruments d’un dominant caràcter físic vinculant, encara que no s’exclou que aquests puguin tenir també
definició d’accions o polítiques a mig i llarg termini de caràcter estratègic per al desenvolupament econòmic i
social de l’àmbit de planejament. Tanmateix cal tenir present que els àmbits dels plans territorials parcials no
són homogenis, no tenen fins avui institucions de govern específiques, i els consells comarcals -possibles
agents territorials- tenen una capacitat d’acció força limitada. Per aquest motiu, la definició d’accions
estratègiques, quan hi hagi prou referències per fer-les, tindrà en principi un caràcter temptatiu que requerirà
una posterior assumpció i verificació tant per part dels agents territorials, en especial les institucions
metropolitanes, com dels òrgans d’actuació de la Generalitat.

Per tant seria equivocat pretendre que el pla sigui una gran síntesi precisa i durable sobre totes les polítiques
públiques que cal desenvolupar en el territori. Més aviat creiem que el pla s’ha de conformar amb aportar una
matriu de referències que faciliti la coherència espacial i temporal d’aquestes polítiques. Matriu susceptible,
això sí, d’un progressiu enriquiment dels seus components i de la millora de la seva efectivitat.
En la línia apuntada, els plans territorials, sense necessitat de forçar el marc legal que representa la Llei
23/1983, haurien de:
- Prendre consideració, com a referents bàsics de la matriu territorial, d’aquells components de major
estabilitat entre els quals cal destacar la configuració del medi físic.
- Ocupar-se preferentment d’aquelles variables territorials en què, a més de ser rellevants per al
desenvolupament del territori, el pla pugui tenir-ne una incidència efectiva.
- Modular les propostes en normes, directrius i recomanacions segons les matèries que es tracti.
- Establir condicions per als programes d’actuacions, més que definir programes concrets.

Amb relació al programa d’inversions, els plans territorials fonamentalment han de proporcionar una lògica
espacial del desenvolupament que permeti una programació racional i eficient de les actuacions en el territori,
en funció dels recursos disponibles en cada exercici pressupostari. En tot cas, també convindrà que el pla
assenyali un llistat d’actuacions que es puguin considerar prioritàries en funció de la situació del territori en el
moment de la seva elaboració.

Els plans elaborats sota aquestes premisses poden ser, si les seves propostes són adequades, eines útils per
a resoldre problemes actuals i prevenir problemes futurs del territori, però portaria a una frustració segura
pensar que els plans territorials seran per si mateixos la solució justa i immediata de tots els problemes que
avui detectem.
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1.3. Contingut i format dels plans territorials parcials

1.3.2. Categories propositives bàsiques

1.3.1. Enfocament operatiu

El Pla desenvolupa la seva proposta espacial a partir dels tres sistemes adoptats: espais oberts, assentaments
i infraestructures de mobilitat; en cada sistema, atesa llur diferent naturalesa, les determinacions assoleixen un
diferent abast.
En el sistema d’espais oberts es distingeixen tres tipus bàsics de sòl segons el grau de protecció que el Pla els
atorga enfront de les transformacions, les característiques dels quals són detallades a l’apartat 7.2.

El contingut d’un pla territorial parcial no és un assumpte resolt, com clarament ho és quan es tracta d’un pla
d’ordenació urbanística municipal. Després de més de 50 anys d’exercici del planejament urbanístic tenim força
clar el que ha de formar part, i el que no, dels plans urbanístics, sense perjudici dels perfeccionaments i
novetats sempre possibles. Malgrat la manca d’experiències de planejament territorial a Catalunya al llarg de
les darreres dècades, la recent aprovació de quatre plans territorials parcials (Terres de l’Ebre, Alt Pirineu i
Aran, Ponent i Comarques Centrals) i el divers estat d’elaboració o fins i tot tramitació de la resta de plans
territorials parcials de Catalunya, comencen a aportar uns coneixements substancials, tot i que, segurament,
encara no suficients, per a l’establiment d’una metodologia i uns continguts prou verificats i acceptats.

Sense perjudici que el mateix Pla territorial o mitjançant altres instruments com plans territorials sectorials,
plans especials urbanístics o instruments de protecció del paisatge puguin delimitar-se subàrees subjectes a
regulacions més específiques, amb les tres categories bàsiques del Pla territorial s’estableix una gradació
lògica en la protecció del sòl, en el sentit que caldrà orientar les opcions de transformació necessàries cap als
sòls amb menor protecció. Cal afegir que les regulacions que el Pla estableixi per al sistema d’espais oberts
podran assolir el caràcter de normes d’aplicació directa quan no siguin imprescindibles majors concrecions
mitjançant instruments intermedis.

Com a premisses partim, en primer lloc, del que estableix l’article 13 de la Llei 23/1983 com a contingut bàsic
que convé llegir amb les referències d’avui; i, en segon lloc, tenim present el mandat d’elaborar set plans
territorials parcials -un com a revisió- en un període d’uns tres anys. Des d’aquestes referències, bàsiques per
al treball a desenvolupar, s’adopten els següents criteris operatius:

En el sistema d’assentaments, el Pla assenyala estratègies per al desenvolupament dels nuclis i àrees urbanes
existents en el territori. Les estratègies tipificades cobreixen una gradació que va des de promoure l’extensió
d’aquelles àrees amb millors condicions fins a la de contenir l’àrea urbana en el seu actual perímetre, passant
per les opcions intermèdies d’extensió moderada, extensió només per a necessitats internes o operacions de
compleció dels teixits perifèrics, les quals aniran acompanyades sovint d’actuacions de reforma interior.

- La definició prèvia d’un cert prototipus de pla pel que fa al contingut i al llenguatge propositiu. Als
avantatges d’un tipus d’instrument que arribi a ser fàcilment identificable i llegible per les entitats i la
població interessada, cal afegir les d’una possible seriació de part dels treballs.

Les estratègies que el Pla territorial estableix tenen el caràcter de directrius per al planejament general
urbanístic -plans directors i plans municipals-, que haurà de concretar aquestes estratègies mitjançant
delimitacions i ordenacions específiques de sòl urbà i urbanitzable.

- L’adopció com a aspectes més substantius del Pla aquelles variables territorials en què hi té una major
capacitat d’incidir, i en les quals hi ha una major capacitat tècnica d’elaborar propostes consensuades en
un període curt de temps. Aquests aspectes s’articulen en els tres sistemes bàsics del territori:

Un referent bàsic per al dimensionat de les propostes relatives al sistema d’assentaments que hauran de
concretar els plans urbanístics són les quantitats d’habitatges i llocs de treball que d’acord amb les hipòtesis de
creixement econòmic adoptades haurien d’ubicar-se en els diversos subàmbits territorials que el Pla considera.

- Sistema d’espais oberts;
- Sistema d’assentaments;
- Sistema d’infraestructures de mobilitat.

Els plans també establiran, sense precisar-ne necessàriament la localització, la conveniència o la necessitat de
desenvolupament d’àrees especialitzades, normalment d’activitats econòmiques o d’equipament, referides a
àmbits de gestió, perequació o servei, que s’hauran de concretar sovint mitjançant instruments urbanístics
supramunicipals.

- Per a dimensionar aquests conceptes recordem que els 33.000 km2 de Catalunya es divideixen en set
àmbits i que per tant la mitjana per pla és d’uns 4.700 km2 i d’unes 6 comarques. Es preveu, en
conseqüència, que l’escala bàsica per a les propostes espacials dels plans sigui d’1/50.000. Una escala
força allunyada de les pròpies del planejament urbanístic, però que permet copsar amb prou detall les
formes de la matriu biofísica i dels assentaments humans del territori.

Com es desprèn, a més de les determinacions més específiques dels tres sistemes, els plans territorials
delimitaran àmbits amb diferents objectius i amb diferents graus de coincidència. Assenyalem com els més
freqüents els d’assignacions quantitatives d’habitatges i llocs de treball, els de plans directors urbanístics
municipals, els de gestió compartida de noves àrees d’activitat econòmica, com també, en termes de
recomanació, aquells en què convé desenvolupar determinades polítiques de foment o protecció.

- Una concepció evolutiva del Pla. A partir d’un document bàsic de sortida convé que el pla pugui tenir un
procés indefinit de millora com a instrument que té la comesa de racionalitzar espacialment els processos
que es donen en el territori. Aquesta capacitat de millora ha de fer-se efectiva en tres terrenys diferents:

Pel que fa als sistemes d’infraestructures de mobilitat -carreteres i ferrocarrils- entre els plans territorials
parcials i els plans sectorials específics s’han d’establir relacions de coherència i complementarietat. Els
primers, sense contradir o interferir les lògiques funcionals dels plans sectorials a escala de tot Catalunya, han
de centrar-se en el valor estructurant que les vies tenen per al seu àmbit espacial i en les exigències
d’integració morfològica, la qual cosa aconsella adoptar una tipificació diferent a les pròpies dels plans
sectorials que hauria de facilitar, a més, la incorporació a la proposta de les vies de funció més capil·lar o
paisatgística.

- Participació. El procés d’informació pública i de debat sobre el primer document ha de contribuir a
la seva millora i compleció;
- Polítiques sectorials. Els plans i propostes que poden tenir una clara incidència territorial en
temàtiques com l’aigua, l’energia o certs equipaments supramunicipals han de poder incorporarse, en el moment que sigui, al pla territorial amb els ajustaments que calguin;
- Seguiment. Una vegada aprovat el pla territorial ha d’ésser objecte d’un seguiment continu que
permeti anar realitzant les adaptacions necessàries per a mantenir la seva efectivitat real com a
instrument ordenador dels processos territorials.

Les determinacions del Pla territorial en matèria viària i ferroviària tindran, segons els casos, diferent valor
vinculant. Les seccions i traçats de les vies bàsiques vindran finalment determinats pels plans sectorials, si bé
el Pla territorial pot establir diverses condicions d’inserció, com poden ser determinades exigències de túnels,
viaductes, variants o permeabilitats. A mesura que es tracti de vies d’àmbits de servei de menor abast, les
propostes del Pla territorial seran més determinants, sense perjudici del marge que correspon als projectes
tècnics de traçat.

És a dir, que enfront d’aquells plans que havien de realitzar estudis de tot l’univers territorial i que mai es podien
acabar perquè algun estudi havia envellit, i que en tot cas una vegada acabats iniciaven el seu ràpid trajecte
cap a l’obsolescència, es proposen uns plans amb menys exigències de fonamentació analítica, de redacció
relativament ràpida en una primera versió i oberts a un procés continu de millora i adequació com a eina per a
tractar els problemes reals del territori, en bona part imprevisibles en el moment de redacció del pla.

Cal fer esment, finalment, d’un factor de coherència necessari entre el planejament territorial i el sectorial, com
és el model territorial, en especial pel que fa a les previsions de distribució espacial dels habitatges i els llocs
de treball. A partir d’aquest model, establert pel planejament territorial, es poden construir les matrius de
mobilitat que han de sustentar les propostes viàries. Tanmateix, el model de distribució dels habitatges i els
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- Hipòtesis de desenvolupament econòmic i demogràfic

llocs de treball en el territori de Catalunya no pot ser resultat de la suma de plans territorials parcials, sinó al
contrari, és un element previ, o simultani, d’àmbit general que ha de garantir la seva coherència propositiva.

Un segon conjunt de referències per a la coherència dels plans són les d’ordre quantitatiu,
principalment en termes de previsions d’increment de llocs de treball i habitants en la perspectiva
temporal dels plans. En aquesta matèria s’ha adoptat per a tot el territori de Catalunya la tècnica
d’operar amb hipòtesis d’evolució econòmica i de creació de llocs de treball de les quals, en funció de
l’estructura d’edats, se’n deriven les necessitats d’immigració i s’obté, per tant, el creixement de la
població previsible. Les propostes dels diversos plans seran coherents amb unes hipòtesis d’evolució
econòmica acordades per al conjunt de Catalunya en funció dels objectius de creixement i de les
dinàmiques conegudes fins avui. Així mateix els plans recolliran els resultats d’un model de distribució
en el territori de les previsions/necessitats d’increment d’habitatges i llocs de treball per subàmbits
territorials. Les hipòtesis i els resultats quantitatius de la seva modelització es presenten a l’apartat 4.1.

1.3.3. Els elements complementaris de coherència general

Els plans territorials parcials s’elaboren com a desenvolupament del Pla territorial general vigent, el qual va
establir els àmbits funcionals -després modificats- que haurien d’ésser desenvolupats mitjançant aquells. Però
també és cert que forma part dels objectius del Govern de la Generalitat la revisió, dins d’aquest mandat, del
Pla territorial general.
Certament, una estricta observança del procediment canònic, que es pot entendre que forma part de la filosofia
de la Llei de Política Territorial, hauria aconsellat abordar primer una revisió del Pla territorial general i, després,
un desenvolupament d’aquest mitjançant els plans parcials i plans sectorials. Tanmateix el Programa de
Planejament Territorial no ha adoptat la via clàssica d’anar del general al parcial, si no al contrari, la d’assolir la
revisió del Pla territorial general a partir de l’elaboració dels plans territorials parcials dels set àmbits previstos.

- Plans sectorials de mobilitat
Finalment, un tercer conjunt de referències per assegurar la coherència dels plans territorials seran els
plans sectorials, que es formulen en l’àmbit de tot Catalunya, en especial aquells de les matèries que
també són substància dels plans territorials parcials com les infraestructures de mobilitat: carreteres,
ferrocarrils, sistema logístic, etc, alguns dels quals estan tenint una redacció paral·lela. Això ha de
comportar les necessàries interaccions entre els dos processos –territorial i sectorial- d’elaboració, en
concret pel que fa a les hipòtesis de població-activitat-demanda de mobilitat, les exigències d’inserció
territorial de les infraestructures i les relacions entre xarxa bàsica i xarxa secundària.

Els motius d’aquesta elecció són diversos:
a) No demorar més temps les propostes d’ordenació que reclama el territori a l’escala que permeten els
plans territorials parcials, la qual pot tenir un grau de detall setze vegades superior al que és possible
en un pla de tot Catalunya;
b) Obtenir els màxims resultats possibles dintre del mandat; tornar a començar per la revisió del Pla
territorial general segurament no hagués permès culminar l’elaboració de cap pla territorial parcial en
aquest termini;

1.3.4. Composició documental del Pla

El Pla inclou els documents següents:

c) Aprofitar estudis i treballs realitzats en els anys anteriors al 2004 en l’elaboració d’alguns plans
territorials parcials.
Entenem que la vigència del Pla territorial general, en tant que manté l’obligació de redactar els plans territorials
parcials, permet abordar primer l’elaboració d’aquests. També creiem que una vegada redactats els plans
parcials no ha d’exigir molt de temps addicional la suma i generalització de les seves determinacions en un
document que constitueixi la revisió del Pla territorial general. Tanmateix la possibilitat d’aquesta via té una
exigència bàsica: la coherència entre els diferents plans territorials parcials. Atesa la sistemàtica comuna i la
homogeneïtat de continguts que s’adopta per a aquests plans es pot dir que la coherència formal que permeti
un fàcil assemblatge material de les seves propostes i documents estaria garantida. Cal, però, assegurar la
coherència propositiva; cal que els criteris i referències bàsiques de les diverses propostes projectuals d’àmbit
parcial evitin la possibilitat de contradiccions ideològiques o físiques entre aquestes.

- Memòria general. Editada en formats paper i digital.
Amb un contingut justificatiu i explicatiu de les propostes del Pla en el marc dels criteris del Programa de
Planejament Territorial de Catalunya, de les hipòtesis generals de desenvolupament econòmic i demogràfic
i de les circumstàncies concretes del territori que comprèn l’àmbit de planejament.

- Normes d’Ordenació Territorial i Directrius del Paisatge. Editades en format paper i digital.
Aquestes normes regulen els diferents continguts del Pla, és a dir, les qüestions de caràcter general, el
sistema d’espais oberts, el sistema d’assentaments urbans, el sistema d’infraestructures de mobilitat, els
instruments de gestió supramunicipal i les Directrius del Paisatge.

El Pla territorial general que s’ha de desenvolupar a través dels plans territorials parcials, defineix com a model
bàsic per a Catalunya un model territorial policèntric asimètric que en termes generals no es qüestiona.
Tanmateix, a causa del limitat abast de les determinacions del Pla territorial general, i atès el temps
transcorregut, són necessàries algunes definicions complementàries que reforcin les garanties de coherència
territorial dels desenvolupaments parcials a causa del limitat abast de les determinacions del Pla territorial
general, i atès el temps transcorregut. Dins d’aquesta lògica, el Programa de Planejament Territorial proposa
els següents instruments de coherència territorial que cal entendre com a desenvolupaments i actualitzacions
del marc operatiu que estableix el Pla territorial general:

- Plànols generals. Editats en format paper i digital.
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1

- Criteris per al desenvolupament del Programa de Planejament Territorial
Es tracta d’establir formalment aquells criteris que han d’estar a la base del discurs dels plans
territorials de tots els àmbits. No es tracta tant d’imaginar criteris novedosos com de formular aquells
sobre els quals hi ha un ampli acord social.
A partir de les idees que sustenten la necessitat d’un desenvolupament territorial racional i sostenible,
que han estat presents en el debat territorial dels darrers deu anys i que en bona part han rebut el
suport de la Unió Europea en el document Estratègia Territorial Europea, així com a partir de
l’observació del que està succeint en el territori i de la perspectiva de futur que ens donen les hipòtesis
de desenvolupament econòmic i demogràfic, s’han redactat quinze criteris que s’adopten com a
referència bàsica dels plans territorials. El text dels criteris es presenta a l’apartat 1.4.

3.2
3.3
3.4
3.5
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Sistema d’espais oberts. Planejament (2009). 1/100.000.
Sistema d’espais oberts. Proposta. 1/100.000.
Sistema d’espais oberts. Proposta amb planejament (zones verdes i equipaments). 1/50.000.
Sistema urbà. Planejament (2009). 1/ 50.000.
Sistema urbà. Planejament (2009) i sistema d’espais oberts.1/50.000.
Sistema urbà. Estratègies urbanes. 1/50.000.
Sistema urbà. Estructura nodal del territori. 1/100.000.
Infraestructures de mobilitat. Infraestructures ferroviàries i de transport públic. Xarxa proposada.
1/100.000.
Infraestructures de mobilitat. Infraestructures ferroviàries i de transport públic. Actuacions.
1/100.000.
Infraestructures de mobilitat. Infraestructures viàries. Xarxa proposada. 1/100.000.
Infraestructures de mobilitat. Infraestructures viàries. Actuacions. 1/100.000.
Infraestructures de mobilitat. Infraestructures viàries. Traçats alternatius de la
Ronda del Vallès. 1/100.000.
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- Plànols informatius de valors del sòl no urbanitzable. Editats en format digital.
I.V.1 Patrimoni natural.
I.V.2 Connectivitat ecològica.
I.V.3 Valors agraris.
I.V.4 Patrimoni geològic.
I.V.5 Béns Culturals d’Interès Nacional (BCINS).
I.V.6 Valors paisatgístics.

- Informe de participació. Editat en formats paper i digital.
Descriu les presentacions públiques i institucionals i els suggeriments i al·legacions recollits durant els
períodes de consulta pública i informació pública respectivament i les modificacions incorporades al Pla
com a conseqüència de la seva valoració.

- Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA) i Memòria Ambiental. Editat en formats paper i digital.
Conté una avaluació ambiental de les propostes del Pla i assenyala les mesures i recomanacions
adequades per a implantar-lo.

- Estudi econòmic i financer (EEF). Editat en formats paper i digital.
Presenta una avaluació dels efectes previsibles del Pla sobre l’economia del territori, com també una
valoració del cost de les actuacions prioritàries amb la previsió de fórmules possibles de finançament.

- Bases socioeconòmiques. Editades en format digital.
Amplia els continguts de la Memòria referents a les principals variables demogràfiques, econòmiques i
socials que afecten l’àmbit metropolità.

- Annex estadístic. Editat en format digital.

- Annex cartogràfic. Editat en format digital.
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l’habitatge i les activitats econòmiques correspongui només a aquella part que no pugui tenir cabuda en les
àrees urbanes existents.

1.4. Criteris

5. Afavorir la cohesió social del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes
Un dels principals elements per tal de garantir la coherència del conjunt de plans territorials inclosos en el
Programa de Planejament Territorial el constitueixen els Criteris de planejament. Aquests criteris estableixen
les premisses bàsiques que hauran de seguir totes les propostes elaborades en els diversos plans. S’assegura
d’aquesta manera el seguiment d’uns mateixos principis per a tots ells i, amb això, l’esmentada coherència
entre les diverses figures.

El planejament territorial ha d’afavorir el veritable equilibri territorial, el que es refereix als nivells de renda i a
l’accés als equipaments i serveis bàsics dels habitants, equilibri que és compatible amb les diferències
demogràfiques, paisatgístiques i d’estructura econòmica dels diversos àmbits.
Pel que fa a les àrees urbanes, els criteris de continuïtat en els creixements i en l’evolució de les trames han de
contribuir a evitar la formació d’àrees socialment segregades, ja sigui pel baix o per l’alt nivell de renda dels
seus residents. També, però, els plans territorials han de considerar els processos de degradació que s’han
vingut produint en alguns barris o sectors urbans, a la recuperació dels quals es dirigeix específicament la Llei
de millora de barris, àrees urbanes i viles. Si bé no correspon al planejament territorial fer propostes d’escala
urbanística, sí que ha de contribuir a crear unes condicions de desenvolupament territorial favorables a la
recuperació de les trames urbanes que poden ser focus de problemes socials greus.

Però els Criteris, a més, en ser una formulació sintètica dels principis ideològics que inspiren l’elaboració del
planejament territorial, esdevenen l’instrument que permet concretar una determinada visió territorial, a
partir de la qual les diverses figures de planejament dissenyaran les seves propostes en funció de la seva
realitat específica.
El Programa de Planejament Territorial va redactar un total de quinze criteris3.

Així mateix, en la mesura que ho permet l’abast de les determinacions que li són pròpies, el planejament
territorial hauria de propiciar la innovació formal i la qualitat espacial dels assentaments entesos com
aspiracions legítimes de la població i, per tant, com a factors de cohesió social.
1. Afavorir la diversitat del territori i mantenir la referència de la seva matriu biofísica
El planejament territorial ha de tenir com a criteri bàsic que el desenvolupament econòmic i social no ha de
comportar una pèrdua de la diversitat del territori, i és per aquest motiu que l’enteniment de la matriu biofísica
ha d’ésser el referent principal, tant per al coneixement de l’àmbit objecte de planejament, com per a les
accions i les mesures de desenvolupament, o conservació, que el pla proposi.

6. Protegir i potenciar el patrimoni urbanístic que vertebra el territori
Els plans territorials han de reorientar les pautes de desenvolupament urbà del territori i propiciar el
reforçament dels sistemes d’assentaments històrics a més d’establir, en funció de les seves circumstàncies,
mesures per al seu creixement, reforma, renovació o conservació.

2. Protegir els espais naturals, agraris i no urbanitzables en general com a components de l’ordenació
del territori

7. Facilitar una política d’habitatge eficaç i urbanísticament integrada
El planejament territorial, a través de les propostes d’extensió de les ciutats amb millors condicions per créixer i
per acollir nous habitatges, ha de contribuir a crear el marc per a una política d’actuacions d’habitatge,
importants en termes quantitatius, situades a les poblacions principals i ben comunicades amb transport públic.
Aquestes actuacions haurien d’anar associades, en tot cas, a previsions d’espai per a les activitats
econòmiques que permetin la ubicació de llocs de treball en la proporció adequada.

El sistema d’espais lliures s’ha de planificar proactivament, se li ha d’assignar valor: no pot ser considerat com
a residual al procés d’urbanització sinó com la base del planejament; tampoc pot ser considerat com quelcom
homogeni perquè no tot té el mateix valor ni compleix les mateixes funcions territorials.
Per garantir les funcions ecològiques, productives i àdhuc paisatgístiques o de lleure, cal que el sistema
d’espais lliures conformi una xarxa contínua que garanteixi les connectivitats necessàries. Una xarxa formada
per unitats de la màxima dimensió i amb la mínima fragmentació possible.

Els plans recomanaran, així mateix, accions concertades complementàries entre la Generalitat i els municipis
en què el creixement del nombre d’habitatges hagi d’excedir considerablement de les previsions internes, per
tal de realitzar les inversions públiques necessàries en equipament, transport i serveis socials que facilitin la
plena integració urbana dels nous teixits residencials.

3. Preservar el paisatge com un valor social i un actiu econòmic del territori
Si bé en molts llocs calen ja accions concretes de recuperació de paisatges o de millora de les seves
condicions de percepció, el planejament territorial té una notable responsabilitat en matèria paisatgística, atès
que pel seu enfocament ampli i per l’escala de proposta, pot intervenir de manera global en la correcció dels
processos que afecten els valors que li són propis. Els plans, des de la visió que els permet el seu àmbit, han
d’identificar les unitats de paisatge i l’articulació en l’estructura territorial, així com les dinàmiques naturals,
socials i econòmiques que els fonamenten.

8. Propiciar la convivència d’activitats i habitatge a les àrees urbanes i racionalitzar la implantació de
polígons industrials o terciaris

Des de la comprensió dels fenòmens paisatgístics, els plans han d’establir condicions directes i indirectes per a
l’evolució dels paisatges i assenyalar estratègies per al manteniment o restauració d’aquells d’especial valor.
En un paisatge tan antropitzat com el de Catalunya, la consideració de l’agricultura i les pràctiques ramaderes i
forestals tradicionals, com a factors conformadors de paisatge, serà primordial, com també ho serà la
consideració d’aquelles formes intensives de ramaderia i agricultura a les quals convé assignar una bona
integració al paisatge rural.

Els plans territorials han de propiciar la convivència d’activitats econòmiques i l’habitatge, així com facilitar les
extensions necessàries de les trames urbanes per a la ubicació de noves activitats o per al trasllat de les
existents que no convisquin bé amb els altres usos. Això no obstant, han d’ésser restrictius en la implantació de
polígons industrials o parcs d’activitats formalment autònoms i separats de les trames urbanes. Convindrà
limitar aquestes implantacions a aquelles que tinguin un interès territorial estratègic i suficient dimensió per
justificar el seu desenvolupament com un teixit singular o autònom amb servei de transport públic. En tot cas,
convindrà promoure les modificacions necessàries del marc legal de l’Administració local perquè els avantatges
i els inconvenients d’aquestes implantacions tinguin un repartiment adequat entre tots els municipis de l’àmbit
territorial d’influència de la nova àrea d’activitats econòmiques.

4. Moderar el consum de sòl

9. Aportar mesures de regulació i orientació espacial de la segona residència

Els plans territorials hauran de fomentar, directament o indirecta, la utilització eficient de les àrees urbanes i, en
el seu cas, la renovació i rehabilitació dels teixits urbans, de forma que la demanda de més espai per a

Tot i les dificultats de distingir normativament entre residència principal i segona residència, i les limitacions del
planejament territorial per a tractar en profunditat un problema com aquest, amb aspectes econòmics i socials
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complexos, els plans hauran de tractar territorialment el fenomen de la implantació residencial de lleure. En
concret, hauran d’evitar l’ocupació de les àrees paisatgísticament valuoses i orientar la demanda cap a la
reutilització dels nuclis en procés de despoblament o facilitar, en el cas que el jardí privat sigui l’element clau de
la demanda, la construcció de segona residència en àrees d’extensió de nuclis urbans situats en paratges on
no es produeixin afectacions significatives del paisatge.

13. Facilitar el transport públic mitjançant la polarització i la compacitat dels sistemes d’assentaments
La configuració compacta i relativament densa, que ja és defensable en termes de minimitzar el consum de sòl,
es justifica també pel fet d’augmentar les oportunitats de desplaçaments a peu i en transport públic, en especial
el ferroviari, la dotació del qual demana una massa crítica suficient per a una explotació amb costos raonables.
Per tant, el planejament territorial, mitjançant l’adopció d’un model nodal de certa potència, afavorirà la creació
de línies i infraestructures eficients de transport públic a les quals ha d’aportar directrius i reserves per al seu
traçat i construcció.

10. Vetllar pel caràcter compacte i continu dels creixements
El planejament territorial ha d’establir pautes clares per tal que els desenvolupaments urbanístics per extensió
es produeixin segons lògiques de continuïtat de les trames urbanes existents i tinguin unes densitats que
facilitin un aprofitament raonable del sòl que s’urbanitza, en tot cas, sense perjudici de la necessària integració
formal a les condicions topogràfiques i al paisatge.

14. Atendre especialment la vialitat que estructura territorialment els desenvolupaments urbans
A les parts de Catalunya on els fenòmens de tipus metropolità han portat a situacions de clara insuficiència
viària, tant pel que fa a la demanda de trànsit com pel que fa a la falta d’eixos ordenadors dels nous sistemes
urbans, el planejament del territori ha de posar especial atenció en aquella vialitat que, per capacitat i traçat, ha
de constituir un factor estructurant bàsic de les extensions urbanes i els aglomerats supramunicipals dels
darrers decennis.

Pel que fa a les implantacions aïllades de serveis, equipaments o activitats que tenen lògiques de no integració
a les trames urbanes, els plans territorials aportaran criteris de protecció de determinades àrees de sòl i, en
general, de restricció de les autoritzacions només a aquelles que tenen un valor estratègic o que responen a
una demanda real que no es pot satisfer d’altres maneres, i distingir-les clarament d’aquelles altres que
pretenen, de fet, crear una nova demanda de consum.

A la part del territori de Catalunya, encara majoritària en extensió, on les carreteres connecten àrees urbanes
separades i formalment identificables, caldrà evitar, en la mesura del possible, que les noves vies contribueixin
a augmentar les tensions d’ocupació del sòl dels espais no urbanitzats. El traçat i el disseny d’aquestes vies,
així com els de qualsevol variant de vies urbanes que implica inevitablement sòl rural de l’entorn, no haurien de
perdre de vista aquesta exigència.

En aquella part del territori de Catalunya on encara es manté una relació clara entre la ciutat i el seu entorn
rural caldria que aquesta es conservés. Les ciutats haurien de créixer mantenint una forma definida i compacta
que preservi la imatge de l’entorn, i evitar, així, les formes d’ocupació que han banalitzat el paisatge perifèric de
les àrees metropolitanes.

15. Integrar Catalunya en el sistema de xarxes urbanes i de transport europees mitjançant
infraestructures concordants amb la matriu territorial

11. Reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà
El planejament ha de tenir com a objectiu avançar cap a una estructura nodal del territori, en el sentit que la
vertebració urbana recaigui fonamentalment en les ciutats d’una certa importància.

Els plans incorporaran les previsions d’espais de les infraestructures de transport derivades de les estratègies
de desenvolupament de Catalunya, en especial en matèria aeroportuària i ferroviària de gran velocitat, i
tractaran de compatibilitzar les seves necessitats de localització, de sòl i d’accessos amb l’adequació més gran
possible a les condicions derivades de la matriu biofísica del territori.

A més del node principal que constitueixen l’aglomeració urbana de Barcelona i els sistemes metropolitans de
les comarques més pròximes, que en bona part han arribat al màxim desitjable pel que fa a ocupació de sòl,
Catalunya ha de tenir una xarxa nodal potent basada en les capitals regionals, comarcals i altres ciutats de
certa dimensió, les quals haurien de polaritzar el creixement urbà i, algunes, augmentar substancialment el seu
rang en l’estructura d’implantació urbana territorial.

Pel que fa al transport de mercaderies, el planejament territorial ha de tenir present en les previsions el
desitjable canvi modal al ferrocarril. En tot cas, en els criteris de traçat de les noves vies per on es prevegi que
circularà el trànsit pesant, s’haurà d’acordar la protecció dels paisatges i ambients de més interès amb els
objectius de minimització del temps de desplaçament.

Complementàriament a les propostes encaminades a promoure el desenvolupament de les polaritats
territorials, el planejament territorial ha de proposar mesures per a evitar un creixement desproporcionat dels
nuclis urbans de menor grandària i amb menys aptituds pel que fa a la localització d’habitatges i al transport
públic i afavorir, en tot cas, el manteniment, la millora i la plena utilització del seu espai urbà.

12. Fer de la mobilitat un dret i no una obligació
Convindrà facilitar o almenys fer possible l’opció de no desplaçar-se gaire lluny per anar al treball o a l’escola.
Certament, mai es pot assegurar que la residència estarà a prop del lloc de treball, però la separació de les
àrees d’habitatge de les d’activitat, o el desequilibri important a les àrees urbanes entre llocs de treball
localitzats i residents actius, sí que ens assegura el desplaçament obligat. A aquesta qüestió, cal assenyalar
que són freqüents les iniciatives tant municipals com privades, especialment en casos de remodelació d’àrees
ocupades per instal·lacions obsoletes, on l’increment de llocs de treball potencials que resulten de la
remodelació és molt superior a les possibilitats d’habitatge per a potencials treballadors en la mateixa àrea.
Sens perjudici que en algunes àrees d’activitat no sigui aconsellable la presència d’habitatges, en general els
plans haurien d’afavorir els teixits mixtos on coexisteixin els usos residencials amb les activitats econòmiques
més intensives en llocs de treball. És bo que això tingui lloc tant en els nous teixits d’extensió com en els que
són conseqüència de remodelacions i reformes interiors.
A escala territorial, la distribució de les activitats i els habitatges ha de buscar l’equilibri més gran possible entre
els causants de viatges (llocs de treball, places escolars, comerç, activitats lúdiques...) i la població resident,
per tal de facilitar l’autocontenció de les àrees urbanes i la disminució de les distàncies dels desplaçaments.
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Els “sistemes de proposta” del Pla Territorial General de Catalunya

1.5. Adequació del PTMB a la Llei 1/1995, d’aprovació del PTGC

Aquest apartat justifica l’adequació del Pla territorial metropolità de Barcelona a la Llei 1/1995, de 16 de març,
per la qual s’aprova el Pla Territorial General de Catalunya, i fa les corresponents interpretacions del seu
contingut a la llum dels criteris bàsics del Programa de Planejament Territorial exposats a l’apartat anterior.
L’àmbit del Pla correspon a les comarques de l’Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el
Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental, tal com queda reflectit a l’esmentada llei.
Els “sistemes de proposta”, únicament a efectes de sistematització dels paràmetres quantitatius que la llei
determina, es configuren com a “àmbits de referència” amb l’abast territorial establert a l’apartat 5.2 d’aquesta
Memòria i detallats al document de Bases Socioeconòmiques. Aquesta nova sistemàtica ha estat fruit de la
preferència per àmbits de caràcter estable derivats de l’existència d’estructures organitzatives plurimunicipals
amb objectius concordants amb els del planejament territorial i amb la pròpia estructura física del territori,
enfront d’àmbits dependents de la mobilitat obligada intermunicipal per motius de treball, variable aquesta que
al llarg del temps s’ha revelat com a menys estable.
Els grans “paràmetres urbanístics bàsics per donar acollida al creixement de població prevista” del Pla a què fa
referència la llei són:
- 480.000 nous habitatges a localitzar sobre les àrees de sòl establertes al planejament urbanístic vigent,
més un mínim de 120.000 noves unitats a localitzar en desenvolupament de les estratègies del Pla;
- sostre industrial i terciari per a l’establiment de 312.000 i 468.000 llocs de treball respectivament sobre
àrees de sòl establertes al planejament urbanístic vigent, més un mínim de 160.000 nous llocs de treball
a localitzar en desenvolupament de les estratègies del Pla.
La quantificació dels paràmetres anteriors, que tenen localització física al planejament urbanístic vigent, per
àmbits de referència es troba detallada als apartats 5.6 i 5.7 d’aquesta Memòria. Per obtenir informació a nivell
municipal d’aquests paràmetres es pot consultar igualment l’Annex estadístic del Pla.
El sòl corresponent a equipaments és el que es deriva del planejament urbanístic per aplicació dels estàndards
urbanístics corresponents a la legislació vigent.
Els plànols i els continguts normatius de la proposta esquematitzen i defineixen els elements territorials
corresponents a:
- el sistema d’espais oberts, amb els nivells de protecció corresponents pel que fa als seus valors naturals i
productius;
- el sistema d’assentaments, o sistema urbà, tot establint estratègies de desenvolupament físic i criteris de
localització per als equipaments de nivell comarcal i supracomarcal en funció dels seus nivells de
centralitat i accessibilitat amb transport públic;
- el sistema d’infraestructures de mobilitat pel que fa a ferrocarrils i carreteres.
Pel que fa a altres infraestructures de serveis, telecomunicacions i ambientals, que en molts casos tenen
lògiques d’implantació d’escala superior a la regional, el Pla es remet al planejament sectorial, que des de
l’aprovació de l’esmentada llei 1/1995 ha tingut i està tenint un nivell de desplegament molt considerable.
Per últim, cal dir que la regió metropolitana de Barcelona, per la seva entitat poblacional, la naturalesa
complexa dels seus sistemes urbans i la voluntat de cooperació municipal present des de fa dècades, conté
nombrosos àmbits de cooperació intermunicipal, entre els quals destaquen les Entitats Metropolitanes hereves
de l’antiga Corporació Metropolitana de Barcelona, amb una dilatada tradició de serveis i projectes compartits,
com és el cas del I Pla Estratègic Metropolità de Barcelona.
Una característica comuna als àmbits de cooperació de la regió metropolitana de Barcelona és la seva
geometria variable, tant per que fa als àmbits territorials de cooperació com per la seva temàtica sectorial. És
per això que el Pla no delimita ni recomana nous àmbits de cooperació municipal, llevat d’aquells necessaris
per al desenvolupament urbanístic que haurà de desplegar aquest pla territorial. Els criteris per a l’establiment
d’aquests àmbits s’especifiquen a l’apartat 7.5 d’aquesta Memòria.
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2. Condicionants (marc territorial de referència)

El Pla territorial metropolità de Barcelona haurà de tenir en consideració dos tipus d’elements fonamentals
que configuren la realitat del territori sobre el qual s’aplica: d’una banda, aquells que es podrien considerar
condicionants, bàsicament, el marc físic i, en un sentit diferent, el mapa administratiu; d’altra banda, aquells que
han configurat al llarg de la història la realitat d’aquest territori, és a dir, els produïts per l’acció del poblament i
el desenvolupament de l’activitat fins a l’actualitat (capítol 3) i que apunten, i fins i tot determinen d’alguna
manera, quina serà l’evolució futura de les principals variables socioeconòmiques (capítol 4).
Val a dir que aquest capítol realitza una anàlisi restrictiva, en considerar únicament aquells elements que
tenen una incidència més directa en l’ordenació territorial. Així, la descripció del medi se centra, com s’ha dit,
en el marc físic, i no aprofundeix en l’anàlisi d’aspectes com ara la climatologia, o la dinàmica litoral, que, per
les característiques de la regió metropolitana, difícilment constitueixen variables que requereixin una anàlisi
específica més enllà de la que reculli el planejament territorial general o, sobretot, el planejament sectorial
d’aquells elements més estretament relacionats. En aquest sentit, l’apartat de propostes incorpora directament
les aportacions d’aquest planejament i de la resta de figures que s’hi relacionen.
En qualsevol cas, aquest capítol mira d’aportar els elements descriptius bàsics que expliquen la
configuració actual de la regió metropolitana de Barcelona. Les implicacions que se’n deriven, és a dir, la
seva interpretació en clau de reptes que plantegen al planejament territorial, són tractades en el capítol cinquè.
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Relleu de la regió metropolitana de Barcelona

2.1. El marc físic

2.1.1. Elements estructurals

El marc físic de la regió metropolitana de Barcelona ha estat un important condicionant per al seu
desenvolupament, a causa tant del seu accidentat relleu com de la peculiar disposició dels principals elements
estructurants4.
El principal element estructurador del relleu metropolità el conforma l’existència de dues serralades
muntanyoses, d’alçada diversa, que es disposen en direcció nord-est/sud-oest de manera paral·lela a la costa:
la Serralada Litoral i la Serralada Prelitoral.
La Serralada Prelitoral mostra les elevacions majors (entre els 1.100 i els 1.700 metres), i s’estructura
bàsicament a partir de l’arrenglerament de tres massissos d’orígens i característiques clarament diferents: el
Montseny, Sant Llorenç del Munt i Montserrat, i la continuació amb serres de menor alçada (Ancosa, Montmell).
La Serralada Litoral, amb alçades màximes compreses entres els 500 i els 700 metres, mostra també tres
unitats clarament diferenciades de nord-est a sud-oest: la unitat que va del Montnegre a Sant Mateu tot passant
pel Corredor, la serra de Collserola a la part central i, finalment, el massís del Garraf, que interromp la plana
litoral en arribar abruptament fins a la línia costanera.
Entre ambdues serralades i entre aquestes i el mar s’estenen respectivament dos corredors naturals: la
depressió prelitoral, amb el Penedès i la plana vallesana lleument separats per una lleugera elevació a l’alçada
del marge esquerre del Llobregat; i una estreta franja litoral que compta amb un petit eixamplament a la part
central, on es troba la ciutat de Barcelona.
Si bé els principals cursos fluvials tendeixen a respectar l’orientació de la depressió prelitoral en els seus
extrems (l’Anoia al Penedès, la Tordera i el Mogent al Vallès), la part central del corredor es troba creuada per
diversos rius i rieres que el travessen en direcció nord/sud (Congost, Tenes, riera de Caldes, Ripoll, riera de
Rubí, Llobregat), que creen d’aquesta manera un seguit de subcorredors transversals.
La plana litoral, per la seva banda, es troba igualment travessada pel curs de petits rius i rieres, més abundants
i abruptes a la part del Maresme i de longitud certament inferior a les de la depressió prelitoral, però amb una
marcada variabilitat en els seus cabals, a causa de la seva proximitat a un mar com el Mediterrani, les
característiques i el clima del qual provoquen l’aparició sobtada i irregular de pluges amb un elevat nivell de
precipitació.
Aquesta disposició de les principals unitats del relleu a la regió metropolitana, amb successió de serralades i
planes i que tindrà continuïtat a la resta de Catalunya, ha representat una dificultat per a les comunicacions
naturals entre el litoral i l’interior del país.

Visió esquemàtica del relleu metropolità com a condicionant per a les comunicacions internes

En aquest marc, l’existència de dos cursos fluvials, el Llobregat i l’eix Congost-Besòs, ha servit per trencar
aquestes barreres naturals i ha permès la comunicació entre la part central de la plana costanera i la depressió
prelitoral i entre aquesta i l’interior de Catalunya.

Serralada Prelitoral
Depressió Prelitoral

Aquesta obertura, però, no ha estat senzilla, ja que la proximitat de les desembocadures dels dos cursos
fluvials, separades (de manera natural) per una distància de només tretze quilòmetres, i la proximitat de les
serralades ha limitat les obertures naturals entre l’interior i la costa a quatre estrets: dos a la Serralada Litoral
(Martorell i Montcada), i dos a la Serralada Prelitoral (Congost i Monistrol).

Serralada Litoral
Plana costanera

El petit eixamplament de la plana costanera on, a més, tendeixen a confluir aquests dos cursos fluvials esdevé,
doncs, el punt de màxima accessibilitat natural, en connectar el mar amb el conjunt del país tot seguint sis
vies principals: la plana litoral en direcció NE i SW, la depressió prelitoral també en totes dues direccions i els
cursos del Llobregat i del Besòs-Congost.
Aquesta elevada accessibilitat relativa atorgarà, doncs, al Pla de Barcelona, la capacitat per articular al seu
voltant un sistema metropolità, el qual, al mateix temps, i per la seva posició central, gaudirà de les millors
condicions de comunicació amb la resta de Catalunya.
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Però la mateixa disposició d’elements físics que fa incrementar l’accessibilitat relativa del Pla de Barcelona,
esdevé al mateix temps un important condicionant per al desenvolupament de les infraestructures de
transport, en limitar a uns corredors escassos i sovint estrets les possibilitats de construcció en superfície.

Pendents

Si la disposició dels elements estructurals ha estat clau en l’articulació del sistema metropolità i en determinar
la potencialitat del seu centre, paral·lelament el relleu d’aquests elements ha condicionat la forma en què es
produïa el seu futur desenvolupament.
Així, l’elevada proporció de territori amb pendents superiors al 20% (un 41% de les 323.553 hectàrees de la
regió) ha reduït l’espai apte per a la urbanització i ha obligat l’activitat humana a ocupar de manera intensiva
les planes i, sobretot, els corredors existents, llevat de les àrees que, per les seves característiques i proximitat
als rius, són considerades inundables.

Font: Elaboració pròpia

Àrees amb pendent
superior al 20%

Font: Elaboració pròpia

Zones inundables
(T= període de retorn)

Font: Elaboració pròpia a partir
d’informació de l’Agència
Catalana de l’Aigua
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Pendents
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Zones inundables. Període de retorn (T) de 50, 100 i 500 anys

Elaboració a partir d’Informació de l’Agència Catalana de l’Aigua.
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Planificació d’Espais Fluvials (PEF) de l’Agència Catalana de l’Aigua: Llobregat i Tordera

Elaboració a partir d’Informació de l’Agència Catalana de l’Aigua.
Documentació en període d’informació pública.

26

Aprovació
definitiva

Memòria General I. Marc de referència

Abril 2010

Marc físic de la regió metropolitana de Barcelona: condicionants per al planejament

2.1.2. Espais oberts: estructura i funció

Hàbitats

La matriu morfològica descrita a l’apartat anterior, conjuntament amb les variables climàtiques de la regió, ha
donat lloc a un ric i variat conjunt de sistemes i paisatges (costaners, fluvials, de plana, de peu de mont, de
muntanya i de components urbans), resultat de la modificació per l’home del medi natural mitjançant les
activitats agràries d’explotació dels recursos naturals o bé a través de l’ocupació i transformació en sòls urbans
i infraestructures.
Els mapes que representen la realitat física del territori, usos del sòl i hàbitats mostren actualment la imatge
d’un territori no urbanitzat on es poden distingir uns elements principals associats a les grans tipologies dels
espais oberts: les formacions forestals (arbrades o no arbrades), els mosaics agroforestals, el paisatge de la
vinya i la franja costanera.
Font: Elaboració pròpia a partir
d’informació del Departament de
Medi Ambient i Habitatge

- Les formacions forestals
La distribució actual de les formacions forestals resulta força coincident amb les morfologies muntanyenques
arreu de la regió, on, a causa del relleu, s’hi han donat tradicionalment activitats d’aprofitament forestal i, en
menor grau, agrícoles i ramaderes.
A causa de la variabilitat altitudinal i climàtica, les formacions forestals presenten una notable varietat, des dels
boscos caducifolis de caràcter centreeuropeu del Montseny, fins a les pinedes de pi blanc de les serralades
litorals, passant per les pinedes de pinassa, els alzinars i les rouredes, així com boscos propis d’ambients
singulars, com ara les formacions de ribera dels espais fluvials.

Cobertes del sòl

A les zones més seques del sud-oest de la regió, els boscos deixen pas a les formacions forestals no arbrades
(màquies, brolles, prats i herbassars), on sovint formen un mosaic de boscos i espais oberts de gran interès
natural i paisatgístic. En moltes altres àrees de la regió els incendis forestals que van tenir lloc durant els
darrers trenta anys també han donat lloc a una important presència de formacions obertes pròpies de les
primeres fases de la successió. Gradualment, i sempre i que no es produeixin noves pertorbacions, les
formacions arbrades tornen a dominar aquests paisatges.
Font: Mapa de cobertes del sòl
de Catalunya. Centre de Recerca
Ecològica i Aplicacions Forestals
(CREAF)

- Els mosaics agroforestals
Els mosaics agroforestals són paisatges amb presència tant d’usos agrícoles com forestals, amb peces de
mida petita o mitjana i, sovint, força esquitxats d’altres usos vinculats a lògiques urbanes o periurbanes.
Es donen principalment a les zones planes, aptes tradicionalment per les activitats agrícoles, i que en els
darrers anys han patit una notable transformació. Aquest mosaic es troba en el seu màxim exponent en els
discontinus propis de les planes vallesanes, immersos en una matriu urbana notablement complexa, amb àrees
concentrades i d’altres disperses. Existeix igualment un mosaic d’origen i característiques similars en moltes
zones de peu de mont de les serralades, on la matriu és en aquests casos de tipus boscós (pinedes i alzinars).

Sòls agraris

- El paisatge de la vinya
A la plana del Penedès, la fortalesa socioeconòmica del conreu de la vinya ha donat lloc a un continu agrícola
únic a la regió metropolitana. Més enllà del propi conreu, existeixen diversos elements addicionals (camins,
masies, edificacions auxiliars, altres usos agrícoles i forestals) que conformen un paisatge molt característic.
Aquesta matriu agrícola dominant tan sols es veu interrompuda pels usos urbans als seus extrems est i sud, i
per les primes formacions arbrades que acompanyen els diferents elements de la xarxa hidrogràfica, sobretot al
nord de la plana.

Font: Sistema d’informació
geogràfica de parcel·les agrícoles
(SIGPAC). Elaborat pel
Departament d’Agricultura,
Alimentació i Acció Rural de la
Generalitat de Catalunya a partir
d’informació del Ministerio de
Medio Ambiente
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Taca de bosc i connectància forestal al territori de la regió metropolitana, 2002

- La franja costanera
La franja costanera de la regió, a excepció de la costa rocosa del Parc del Garraf i de l’àrea urbana del
Barcelonès, està ocupada per una matriu agrícola (de regadiu al Maresme i al Baix Llobregat, i de vinya al
Garraf), amb una notable presència de teixit urbà. Aquestes taques agrícoles discontínues dels espais
costaners, amb les peculiaritats que comporten les formacions deltaiques (aiguamolls de gran importància
biològica, etc), i amb la presència d’algunes extensions boscoses de la serralada litoral quan la muntanya arriba
arran de mar, exerceixen en el seu conjunt de separadors territorials entre les zones construïdes d’aquesta
gran àrea urbana.

En conjunt, doncs, el territori de la regió metropolitana de Barcelona ofereix una variada tipologia d’espais
oberts i dels paisatges relacionats, fruit de la diversitat del marc físic, dels sistemes naturals i de la seva
interacció amb les activitats humanes. Aquests espais oberts porten associats importants valors de caràcter
natural, social, econòmic i paisatgístic, tot i que en diverses àrees l’ocupació dispersa i el fenomen periurbà han
portat a un estat de conservació desfavorable i a una pèrdua de la qualitat dels paisatges.
En aquest sentit, tot i la presència encara elevada de formacions forestals, mosaics agroforestals i àrees
agrícoles, descrits anteriorment, certs paràmetres de funcionalitat ecològica del sistema d’espais oberts
mostren uns valors propis de regions fortament transformades.
Així, per exemple, la fragmentació de les àrees de vegetació natural és força elevada a tota la regió
metropolitana, prenent com a indicador la mida màxima de les taques de bosc. Excepte a la Serralada Prelitoral
i al sector nord de la Litoral, on es conserven extensions forestals contínues, l’esmicolament és evident a la
resta del territori. Si es té en compte que aquestes grans àrees poc transformades mantenen bona part dels
principals processos ecològics clau –relacionats amb el sòl, l’aigua o la biodiversitat, entre d’altres–, resulta
obvi que cal conservar-les i evitar el seu deteriorament.
En termes semblants, la connectivitat ecològica de la regió metropolitana –prenent com a indicador la
connectància forestal, és a dir, la continuïtat i permeabilitat del territori en relació amb les espècies forestals–
manté valors molt saludables a la Serralada Prelitoral i Litoral nord, i força acceptables al Garraf i al Penedès.
En canvi, la regió central, la franja costanera, la plana vallesana i les conques del Besòs i el Llobregat
constitueixen veritables barreres que aïllen el territori. La millora de la connectivitat passa per evitar la
fragmentació d’aquestes grans àrees contínues i per permeabilitzar en la mesura possible les barreres
existents.

Font: Diputació de Barcelona. Àrea d’Espais Naturals. SITxell a partir del Mapa d’Usos del sòl de Catalunya 2002, ICC.
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Hàbitats 2004

Elaboració a partir d’Informació del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
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Cobertes del sòl 2000-2003

Mapa de cobertes del sòl de Catalunya. Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF).
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Sòls agraris

Sistema d’informació geogràfica de parcel·les agrícoles (SIGPAC). Elaborat pel Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya a partir d’informació del Ministerio de Medio Ambiente.
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Regió metropolitana de Barcelona: divisió municipal

2.2. El mapa administratiu

Sobre el territori metropolità conviuen diverses entitats administratives. La seva coexistència permet a
l’Administració atendre les demandes ciutadanes des de diversos nivells de proximitat, però condiciona igualment
el seu desenvolupament afectant, entre altres elements, el planejament territorial.

- L’atomització del mapa municipal
Un dels trets característics més destacats de la divisió administrativa de la regió metropolitana és, de la mateixa
manera que passa a la resta del territori català, el seu relativament elevat nombre de municipis, o, en altres
paraules, la reduïda extensió de la major part dels termes municipals existents. En l’actualitat la regió
metropolitana de Barcelona comprèn 164 municipis, amb una superfície mitjana de 20 (19,7) quilòmetres
quadrats, després d’haver patit nombroses alteracions al llarg de la història5.
Val a dir que, tot i les modificacions introduïdes al mapa municipal, aquest canvia a una velocitat molt inferior a la
de la pròpia realitat social i econòmica, de manera que les disfuncions existents entre la realitat territorial i
l’estructura municipal tendeixen a incrementar-se progressivament.
A banda de la problemàtica que aquesta estructura pot crear a les pròpies administracions municipals
(ajuntaments) i a la resta de nivells administratius, des del punt de vista del planejament territorial l’existència de
múltiples administracions locals amb competències tan importants en matèria urbanística com és l’elaboració del
propi pla (POUM) representa un notable condicionant a l’hora de coordinar les diverses iniciatives
urbanístiques municipals.
Al mateix temps, i malgrat la possibilitat àmpliament aprofitada de mancomunar-se per tal d’exercir conjuntament
algunes de les competències (en l’actualitat existeixen al conjunt de la regió metropolitana més d’una quinzena de
mancomunitats de característiques i estructures diverses), la dotació d’aquells serveis i equipaments d’abast
supramunicipal esdevé sovint problemàtica, especialment quan es tracta de la localització d’infraestructures o
equipaments amb impactes negatius sobre el seu entorn més immediat.

Regió metropolitana de Barcelona: divisió comarcal

- La divisió comarcal
La comarca és un ens local amb personalitat jurídica pròpia, formada per agrupació de municipis contigus i amb
autonomia per al compliment de les seves finalitats. La seva principal funció és donar suport a l’administració
municipal en tots aquells afers que en què, per insuficiència de recursos, incapacitat o limitació territorial, no
puguin desenvolupar els propis ajuntaments.

Vallès Oriental

La regió metropolitana de Barcelona comprèn set de les quaranta-una comarques de Catalunya. L’actual divisió
comarcal va ser aprovada l’any 19876 a partir de la mateixa estructura aprovada per la Generalitat Republicana
l’any 1936, la qual, al seu temps, es basava en la proposta de divisió elaborada per la Ponència per a la Divisió
Territorial de Catalunya7. El procés d’aprovació recent (1987) restringí al màxim les possibilitats d’introduir
modificacions en la divisió dels anys trenta, i es limità a la realització d’una consulta als ajuntaments per tal que
aquests expressessin la seva conformitat o disconformitat amb l’adscripció proposada8. Les estrictes condicions
exigides per tal de modificar el mapa proposat portaren a la seva aprovació sense cap alteració respecte a la
divisió de 1936. Tan sols l’any següent, i recollint les aportacions d’alguns municipis, es crearen tres noves
comarques (el Pla de l’Estany, el Pla d’Urgell i l’Alta Ribagorça)9, cap d’elles a la regió metropolitana de
Barcelona. Aquests canvis es veurien acompanyats, al llarg dels següents anys, per altres que afectaren la
delimitació pel que fa a algun municipi en concret, el qual demanava el canvi d’adscripció. En definitiva, aquesta
reticència a introduir modificacions significatives en una divisió comarcal dissenyada segons l’estructura funcional
d’un territori de feia més de mig segle portà, i continua portant en l’actualitat, a un elevat nombre de
disfuncionalitats territorials, on la realitat existent, especialment a les àrees metropolitanes, difícilment encaixa
amb un mapa de base comarcal.

Maresme
Vallès Occidental

Barcelonès
Baix Llobregat

Alt Penedès

Garraf
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Entitats metropolitanes a l’àrea de Barcelona

En qualsevol cas, i a banda de la baixa adequació a la realitat territorial actual, les comarques i les seves
administracions (Consells Comarcals) afronten molts altres reptes i limitacions, com ara la seva problemàtica
definició competencial (dels tres tipus bàsics de competències de què disposen —de supramunicipalitat, de
delegació de l’administració de la Generalitat i sectorials pròpies—, les dues primeres entren en conflicte amb
altres administracions com les diputacions, les mancomunitats o la pròpia Generalitat, i el tercer té un nivell de
definició molt baix); la manca de recursos financers que, limita encara més la seva capacitat d’actuar; i el seu
sistema d’elecció indirecta dels representants, que dificulta la proximitat a la ciutadania.

- Les entitats metropolitanes
El mateix paquet de lleis que l’any 1987 regulava els règims municipal, comarcal i provincial a Catalunya va
comportar10 la supressió de l’únic ens administratiu amb un ampli ventall de competències pròpies que ha tingut
l’àrea metropolitana de Barcelona: la Corporació Metropolitana de Barcelona, creada tretze anys abans11. La
Corporació, que abastava un territori format per Barcelona i els 26 municipis de la seva àrea d’influència més
immediata, tenia naturalesa d’ens local i disposava, entre d’altres, de competències en matèries com ara
urbanisme o transport.
El buit en l’exercici de les seves competències que va provocar aquesta dissolució va ser ràpidament superat a
partir de la transferència de les competències en matèria d’urbanisme a la pròpia Generalitat així com la creació
de dues entitats metropolitanes més: l’Entitat Metropolitana del Transport, formada per 18 municipis, amb
competències en coordinació del transport públic urbà i planificació i gestió de l’interurbà; i l’Entitat Metropolitana
de Tractament de Residus, Serveis Hidràulics i Medi Ambient, amb un àmbit que originàriament comprenia 32
municipis (i al qual després s’anirien afegint d’altres), i amb competències sobre les matèries que la seva
denominació indica. A més d’aquestes entitats creades l’any 1987 per a un àmbit territorial aproximat al de l’antiga
Corporació Metropolitana, un altre consorci administratiu, també amb funcions específiques de transport públic,
fou creat l’any 1997, l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), per a un àmbit que no només cobreix els 164
municipis de la regió metropolitana de Barcelona sinó que l’excedeix tot abastant les àrees més properes amb
vinculacions infraestructurals o de serveis de transport públic amb la regió metropolitana.

Font: Àrea Metropolitana de Barcelona.

Zonificació del Sistema Tarifari Integrat de l’ATM

A aquestes entitats s’afegí una tercera, la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
que, pel seu caràcter mancomunal, ha vist alterar també el nombre de municipis que la integren al llarg de les
seves dues dècades d’existència, i que no disposa de més competències que les que els propis municipis
voluntàriament hi vulguin delegar. Cal fer esment en aquest apartat a l’elaboració del Pla Estratègic Metropolità de
Barcelona, instrument per a la reflexió sobre el desenvolupament econòmic i social de l’àrea metropolitana de
Barcelona i la creació i impuls de projectes per tal de cohesionar el territori. El Pla, iniciat l’any 2003, aplega els 36
municipis de l’àrea metropolitana, a més d’altres entitats i agents públics i privats.
Es tracta, per tant, de tres entitats diferents, amb competències sobre camps diversos, que actuen sobre tres
àmbits territorials no coincidents i que, en qualsevol cas, es circumscriuen a l’àrea metropolitana central.

Font: Autoritat del Transport Metropolità.

Projectes estratègics de l’àrea metropolitana

A banda d’aquestes entitats, cal fer referència a l’existència de 21 mancomunitats de municipis amb finalitats
específiques al conjunt de la regió metropolitana, amb àmbits territorials de referència i camps d’actuació
també diversos en tots els casos.12
Altrament, i de constitució més recent, és el grup de Ciutats de l’Arc Metropolità, que té per objecte, entre altres
qüestions, el seguiment dels treballs d’elaboració del Pla territorial metropolità.

Font: Pla Estratègic Metropolità de Barcelona.
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3. Dinàmiques (ocupació i ús del territori)

Sobre aquest marc territorial de la regió metropolitana, la població i les activitats han exercit diferents nivells i
formes d’ocupació i utilització que, si bé han estat clarament condicionades per les variables descrites, han
contribuït també a la seva transformació.
Al mateix temps, i a causa de la precipitació amb què en alguns casos s’ha produït aquesta ocupació o a la
canviant estructura de la població i les activitats econòmiques que la protagonitzen, sorgeixen constantment
noves necessitats que es converteixen en noves demandes a aquesta base territorial.
Per aquest motiu, el present capítol tracta d’identificar els trets principals que han caracteritzat l’evolució dels
principals agents sobre el territori, ja que de la seva interpretació sorgiran, juntament amb la previsió
d’escenaris de futur (capítol 4), els reptes que haurà d’afrontar el planejament territorial (capítol 5). La funció
bàsica d’un pla territorial d’esdevenir l’instrument que s’avanci als futurs requeriments de la societat a què va
dirigit es conjuga així amb la necessitat de recollir un testimoni de l’herència rebuda que permeti entendre,
interpretar i contextualitzar correctament aquests requeriments futurs.
De la mateixa manera que per a l’apartat anterior, s’ha realitzat aquí una anàlisi restrictiva d’aquestes variables.
Així, l’evolució de les principals variables socieconòmiques s’ha restringit temporalment, per entendre que les
dinàmiques que afecten la realitat actual i han d’incidir sobre el desenvolupament futur del territori metropolità
tenen el seu origen en processos iniciats a mitjans dels segle XX. Això no significa en cap cas, un menyspreu dels
esdeveniments anteriors sinó, simplement, la consideració que els seus efectes han tingut una plasmació física
sobre el territori que queda recollida ja en altres variables, com poden ser el patrimoni històric o la mateixa
configuració del sòl urbà existent. Val a dir que l’anàlisi més detallada de les variables socioeconòmiques que ha
permès el caràcter sintètic d’aquest document queda en part recollida en la memòria temàtica que l’acompanya13.
Igualment, l’anàlisi de les infraestructures s’ha limitat a les xarxes de transport, en entendre que són aquestes les
que incideixen més directament sobre l’ordenació territorial i que la resta d’elements infraestructurals d’innegable
incidència sobre el territori, com ara l’energia, l’aigua o els equipaments, queden recollides en el planejament
sectorial pertinent. Si bé és cert que les xarxes de transport, tant viària com ferroviària, disposen de planejament
sectorial propi per al conjunt de Catalunya, la seva importància no únicament en l’ocupació directa de sòl sinó,
sobretot, com a elements estructuradors del territori aconsellava la seva incorporació en un nivell d’anàlisi que
permetés la concreció en el nivell regional propi del Pla.
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Evolució dels usos del sòl de la regió metropolitana de Barcelona, 1987-2002

3.1. L’evolució dels espais oberts

3.1.1. Principals dinàmiques

Variació %
1,46

1,05

Com ja s‘ha apuntat en els capítols precedents, i especialment en el dels espais oberts (2.1.2), durant els darrers
decennis s’ha produït un canvi substancial en el model socioeconòmic, que ha tingut un notable impacte sobre els
espais oberts metropolitans. Aquestes dinàmiques, prou descrites i analitzades, són degudes a grans trets a dos
processos principals.

0,78
0,51
0,37
0,20

-0,03

-0,05
-0,25

D’una banda, s’ha produït una progressiva pèrdua d’interès econòmic dels espais oberts (vinculat a les
activitats agrícoles, ramaderes i forestals), amb el consegüent abandonament de la gestió tradicional. Més enllà
de l’impacte socioeconòmic, això ha conduït a l’evolució dels sistemes cap a formacions més madures, la qual
cosa podria resultar beneficiosa en molts casos. Tanmateix, en tractar-se de sistemes explotats secularment, ha
dut en la majoria d’àrees a un progressiu tancament dels erms, prats, matollars i boscos explotats, a l’acumulació
de biomassa, i en general a un desequilibri dels sistemes naturals i a una homogeneïtzació dels paisatges.

-0,27

-0,55 -0,58
-0,76

-0,84

1987-1992

Sense una gestió que ajudi els sistemes a arribar a un nou equilibri, es produeix habitualment una pèrdua dels
valors naturals i paisatgístics, a la vegada que són freqüents les pertorbacions associades al desequilibri
dels ecosistemes. És el cas dels incendis forestals, que han tingut darrerament episodis de gran intensitat,
associats a la climatologia adversa, però també a l’existència d’uns sistemes naturals d’extrema fragilitat. Durant
els darrers vint anys, les administracions públiques han posat en marxa diversos programes (de gestió forestal, de
prevenció d’incendis, de recuperació d’activitats agrícoles i ramaderes) encaminats a recuperar l’adequada
planificació i gestió dels espais oberts. En aquest sentit, la creixent demanda social d’oci i lleure en el medi natural
està significant un notable impuls socioeconòmic en moltes àrees, vinculat a l’oferta de restauració i turisme en
aquesta camp. Amb una ordenació convenient, aquests nous usos i activitats poden redundar en una millor gestió
dels espais oberts.

-1,52

Variació %

4,82

1,31

D’altra banda, han tingut lloc unes dinàmiques territorials iniciades als anys seixanta i caracteritzades per unes
taxes molt elevades de transformació de sòl per a usos urbans i pel seguiment d’un model d’ocupació dispers,
amb totes les conseqüències derivades en matèria de mobilitat, entre d’altres. Aquestes dinàmiques territorials
han conduït a la progressiva reducció, fragmentació i degradació dels espais oberts. En moltes zones el
fenomen periurbà, amb un límit cada cop menys clar entre l’espai urbà i l’espai obert, ha abastat grans àrees que
han patit un clar declivi tant en els seus valors naturals com socials i econòmics. En els darrers trenta anys, la
creixent preocupació per la preservació dels espais oberts ha motivat la posada en marxa de polítiques de
protecció, primer estrictament sectorials i, després de caràcter més territorial que, per la seva importància, es
descriuen detalladament a l’apartat següent.
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0,29

0,27
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-0,01
-0,08
-0,35
-0,70

-1,20
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-2,08

-2,21

Variació %
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Infraestructures viàries

Conreus herbacis de regadiu

Bosc d'escleròfil·les

Urbanitzacions

Fruiters de secà

Bosc de caducifolis

Nuclis urbans

Fruiters de regadiu

Bosc d'aciculifolis

Zones industrials i comercials

Vinya

Vegetació de zones humides

Conreus herbacis de secà

Bosquines i prats

Zones cremades

Font: Diputació de Barcelona. Àrea d’Espais Naturals. SITxell a partir del Mapa d’Usos del sòl de Catalunya 1987-2002, ICC.
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Evolució dels usos del sòl de la regió metropolitana de Barcelona, 1987-2002

Infraestructures viàries

Conreus herbacis de regadiu

Bosc d'escleròfil·les

Urbanitzacions
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Bosc de caducifolis

Nuclis urbans

Fruiters de regadiu

Bosc d'aciculifolis

Zones industrials i comercials

Vinya

Vegetació de zones humides

Conreus herbacis de secà

Bosquines i prats

Zones cremades

4,10
0,22
0,09

5,37

0,11
0,15

Any 2002

3,41

Variació 1987-2002

9,20

4,87
24,00
2,43

3,49

8,37

0,51

0,46

0,46

0,16

2,18
3,88

-0,10

-0,11

-0,28
-0,64

1,27

8,03

0,24

-1,48

-1,29

-1,29

7,67
-2,18

18,71
-3,16

Font: Diputació de Barcelona. Àrea d’Espais Naturals. SITxell a partir del Mapa d’Usos del sòl de Catalunya 1987-2002, ICC.
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3.1.2. Evolució en els criteris de planificació i gestió dels espais oberts

Evolució dels espais
protegits de la regió
metropolitana de
Barcelona, 1980-2006

- Antecedents
Els antecedents del sistema metropolità d’espais oberts es podrien situar en els esquemes de N.M. Rubió i Tudurí
sobre la “Barcelona futura” de 1929 on, per primera vegada, es dibuixa l’àmbit del que després seria l’Àrea
Metropolitana de Barcelona. En aquests esquemes apareixen representats tant el delta del Llobregat com el
massís de Collserola, que es qualifica com a “Gran Parque Central”. El “Plan de ordenación de Barcelona y su
zona de influencia” de 1953 recollirà aquestes primeres propostes amb caràcter normatiu i, malgrat la seva
desafortunada gestió subsegüent, aquests dos espais seran ja sempre components significatius dels
planejaments posteriors.
A escala regional, els antecedents del sistema metropolità d’espais oberts s’han de situar en el “Plan Provincial de
Barcelona” de 1963, que establia un catàleg de 13 parcs a l’àmbit provincial, i en les qualificacions que per a
espais forestals i de valor agrari va preveure, en sòl no urbanitzable, el Pla general metropolità de Barcelona de
1976. En tot cas, és a l’any 1972 quan s’inicia de manera efectiva una política de planificació i protecció dels
espais naturals, amb la declaració del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.

- Peces: les “illes de natura”
Des de l’inici de les polítiques de protecció dels espais lliures a l’any 1972, protagonitzat a la regió metropolitana
per la Diputació de Barcelona, i fins a meitats dels anys vuitanta, la planificació i gestió dels espais lliures es
plantegen de manera aïllada per a cadascun dels espais a protegir.
Així, la planificació i gestió entén l’àmbit a protegir com isolat de la resta del territori. El model estableix per a cada
espai un nucli central amb la màxima protecció i l’envolta d’una zona “tampó” que el protegeix dels “embats”
exteriors. Tots els plans promoguts abans dels anys noranta responen a aquest criteri de planificació i, en conjunt,
la protecció dels espais lliures es va realitzant de manera individual per a cada un dels espais a protegir. Fruit
d’aquesta manera d’entendre la planificació dels espais naturals, l’Administració Local promou la protecció i gestió
dels següents parcs a l’àmbit metropolità:
- Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac
- Parc Natural del Montseny
- Parc del Garraf
- Parc de Collserola
- Parc del Montnegre i el Corredor
- Parc d’Olèrdola

1972
1977
1986
1986
1989
1992

Les diversa legislació autonòmica promulgada en matèria ambiental, des de la primera Llei 12/1981, per la qual
s’establien normes addicionals de protecció dels espais d’especial interès natural afectats per activitats
extractives, passant per la Llei 12/1985 d’espais naturals, fins al Decret 30/1992 del Pla d’espais d’interès natural,
declara a la regió metropolitana, a més dels anteriorment citats, la protecció dels següents espais naturals14:
- Espais Naturals de Protecció Especial:
Parc Natural de la Muntanya de Montserrat (1987)
Reserves Naturals del Delta del Llobregat (1987)
- Espais del PEIN:
Muntanyes de l’Ordal
Cingles de Bertí
Gallifa
El Moianès
La Sauva Negra
Estanys de la Tordera
Conreria–Sant Mateu–Céllecs
El Foix
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- Peces i connectors: la xarxa d’espais protegits
A l’àmbit mediterrani aquesta aproximació holística és encara més necessària, si cal, donat que el seu paisatge
està constituït per un mosaic d’usos intercalats que donen lloc a un territori extraordinàriament divers i complex.
En aquest context, els espais lliures formen una matriu de vital importància en el manteniment dels principals
processos ecològics i territorials. Per això, la preservació del sistema d’espais lliures difícilment pot abordar-se
només des de la perspectiva de la protecció dels espais d’alt valor natural, ni tan sols des de les xarxes d’espais,
donat que la major part de les dinàmiques naturals depenen intensament del conjunt de la matriu. En
conseqüència, l’ordenació ha de partir de la visió del conjunt del territori com un sistema, en el qual tots els espais
lliures juguen un rol i, per tant, han de ser planificats i gestionats en aquest sentit.

Tanmateix, no és fins a inicis dels noranta quan es produeix un canvi d’òptica en l’estratègia de la planificació dels
espais lliures. Tres són els factors que influeixen d’una manera decisiva en aquest canvi. El primer, la
consolidació i divulgació de diverses disciplines vinculades a la conservació (biogeografia, biologia de la
conservació, ecologia del paisatge) que proposen actuar sobre el territori entès com un sistema on s’identifiquen
els elements i els fluxos que existeixen a la natura, i la interacció que sobre aquesta realitza l’home; entra en crisi
el concepte d’illa de natura, en tant que tots els elements del territori estan relacionats entre si. El segon, l’acord
internacional de la Cimera de Rio de l’any 1992 per a la conservació de la biodiversitat. Per últim, la Carta
d’Alborg de 1994, que proposa com a millor estratègia per protegir el territori la construcció de xarxes ecològiques
d’espais naturals i agraris de manera que interaccionin entre ells i limitin l’expansió urbana.

De les argumentacions fetes anteriorment sobre l’evolució de la planificació dels espais naturals, es dedueix que
el futur sistema d’espais oberts s’haurà d’estructurar a partir del conjunt actual dels espais protegits a la regió
metropolitana. La seva planificació, tant dels valors naturals i culturals com de l’estructura i funcionalisme del
conjunt, ha d’anar més enllà de preservar a mig termini el sistema d’espais oberts de la seva incorporació als
processos d’urbanització. També ha de posar en valor aquests espais per tal que es pugui desenvolupar un
projecte ecològic, social i econòmic adequat a llarg termini com a única via per a garantir la seva conservació, de
la qual depèn la qualitat ambiental del conjunt del territori.

Així, doncs, un sistema d’espais oberts es planteja com una xarxa que ha de construir-se des de la comprensió de
la seva diversitat territorial i sota criteris de preservació i millora o potenciació i, per tant, s’ha d’estructurar atenent
als valors espacials, ecològics i funcionals dels espais que el vertebren.
El sistema d’espais oberts ha de proporcionar la planta bàsica de l’ordenació territorial, delimitant d’una banda les
àrees urbanes i, d’una altra, definint la seva estructura explicitant la seva lògica funcional: els enclavaments, els
àmbits que actuen com a connectors territorials d’aquests i, finalment, els que fan de franges separadores
d’urbanització. Aquesta funció separadora seria reconeguda i preservada en l’àmbit costaner l’any 2005 pel Pla
Director Urbanístic del Sistema Costaner (PDUSC).

Aquest plantejament, més enllà de la seva solidesa conceptual, és compartit en l’actualitat per moltes
administracions i agents interessats en els espais naturals. En aquest sentit, molts municipis estan iniciant
polítiques de protecció dels seus sòls no urbanitzables de major interès per tal de dotar-los d’un projecte de
planificació i gestió a llarg termini que doni resposta a les demandes de caire ambiental, territorial i social a escala
local.

En conseqüència, d’aquestes noves teories i postulats es va modificant la idea inicial que entén la planificació
dels espais de manera aïllada per enfocar la política de protecció efectiva dels espais naturals a partir de la
definició i gestió de xarxes territorials d’espais oberts. Introduir la lògica dels processos ecològics en el conjunt del
territori s’enuncia com la millor estratègia per assegurar la qualitat ambiental d’un dels recursos no renovables per
excel·lència: el sòl.
Així, a mitjan anys noranta, la Diputació de Barcelona es va fer ressò de les noves formulacions i proposa un
sistema d’espais oberts per a la regió metropolitana anomenat “Anella Verda”. La proposta projecta una xarxa
d’espais naturals basada en la connectivitat de les masses forestals, els espais agraris i els espais naturals, i va
comportar la creació dels següents nous parcs:
- Parc de la Serralada Litoral
- Parc de la Serralada de Marina
- Parc del Foix
- Parc Agrari del Baix Llobregat

1992
1997
1997
1998

Finalment, l’Acord del Govern de la Generalitat del 5 de setembre de 2006, aprovant l’ampliació de la Proposta
Catalana de la Xarxa Natura 2000, va significar un avenç en la protecció dels espais d’interès natural, ja que va
incrementar la seva superfície i els va agrupar en àrees més o menys connectades15. La darrera proposta de
Xarxa Natura 2000 per al territori català abasta un total de 957.051 hectàrees, a més de 83.104 hectàrees
marines, que representen un 29,8% de territori i suposa un increment de gairebé 350.000 hectàrees respecte a la
proposta inicial de 200416. Al la regió metropolitana de Barcelona cal destacar les següents denominacions:
- Serres del Litoral Central
- Montserrat-Roques Blanques-Riu Llobregat
- Collserola
- Serres del Litoral Septentrional
- Riu Congost
- Sant Llorenç del Munt i l’Obac
- Gallifa-Cingles de Bertí
- Massís del Montseny
- Riu i Estanys de la Tordera

- Peces, connectors i matriu: el territori com a sistema
En l’actualitat, a partir fonamentalment d’interpretar el territori com a sistema, l’estratègia d’ordenació dels espais
naturals ha d’anar més enllà de les xarxes (formades per peces i connectors) per incloure el conjunt del territori
(peces, connectors i matriu) com a estructura funcional que ha de ser objecte de planificació si es volen superar
els principals reptes de conservació que es plantegen.
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Espais amb protecció jurídica supramunicipal, 2009
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a dir, analitzar acuradament la necessitat, el sentit i el guany de cada acció prevista i, en el cas de ser necessària,
cercar la millor concreció possible també des de la perspectiva ecològica i ambiental.

3.1.3. Aproximacions ecopaisatgístiques a l’estructura i la funcionalitat dels espais oberts

Efectivament, tractar la matriu territorial restant permet desenvolupar un millor encaix de totes les accions
territorials. Això vol dir establir nous models urbanístics; generar una nova visió en l’ús de recursos essencials
(aigua, sòl, energia …); explorar una innovadora, més eficient i respectuosa concreció urbanística; poder regular
el creixement urbanístic; disposar i concretar amb major qualitat d’entorn les vies de comunicació; establir models
de mobilitat més eficients i de menor cost; establir l’aprofitament econòmic de les potencialitats de cada territori
segons les seves capacitats; observar la preservació i modulació convenient de paisatges, etc.

La situació actual dels espais oberts de la regió metropolitana de Barcelona, com s’ha apuntat als apartats
anteriors, mostra una enorme complexitat, tant per la gran varietat de sistemes i paisatges com pels canvis
profunds i accelerats que s’estan esdevenint en els darrers decennis.
L’existència i la continuïtat a llarg termini d’un territori equilibrat i funcional passa per garantir l’estructura i la
funcionalitat de la matriu biofísica que el sustenta. Per això, cal conèixer i entendre els principals elements que
constitueixen el sistema d’espais oberts i les dinàmiques que determinaran la seva evolució.

I, perquè no, establir en la definició i el tractament d’aquesta matriu les àrees d’interès agrícola, els parcs
metropolitans, els separadors urbans i les zones de trama verda com algunes de les mesures que haurien de
permetre ordenar més convenientment el creixement i el desenvolupament urbà.

Aquesta necessària diagnosi no es pot basar només en aproximacions sectorials, sinó que ha d’incorporar una
visió naturalística, ecològica i socioeconòmica a l’anàlisi. Al mateix temps, ha de combinar informació homogènia,
diversa i precisa de la regió a escala territorial amb referències detallades sobre el terreny de les àrees més
complexes.

En aquest sentit, l’ordenació dels espais oberts de la regió metropolitana de Barcelona permet establir una bona
estructura per tal de desenvolupar el pla territorial i, alhora, garantir la qualitat ecològica d’aquest territori. És una
ordenació que no ha perdut de vista el fet d’estar immersos en un món globalitzat i amb unes tendències que
costarà modificar, però que estableix unes bases que permeten afrontar amb més garanties una planificació
ambientalment més sòlida des de la perspectiva de la sostenibilitat.

Per tal de disposar d’una diagnosi global i fiable dels espais oberts es va encarregar a Barcelona Regional i a la
Diputació de Barcelona la realització d’una anàlisi exhaustiva, ja que ambdues disposen de valuosa informació i
contrastada experiència en aquest tipus d’aproximacions. A continuació es presenten els resultats de les dues
anàlisis, i una síntesi conjunta dels principals reptes i objectius que se’n desprenen amb referència als espais
oberts.

Cal destacar que en cap cas s’ha pretès fer una delimitació precisa, però sí detectar aquells indrets més
remarcables des del punt de vista ecològic. El treball de delimitació no pot ser precís en tant que la proposta
d’ordenació ha estat realitzada a escala 1:50.000, no ha pogut ésser contrastat amb el planejament més recent i,
per tant, manquen de ben segur localismes que caldrà considerar en un futur.

3.1.3.1. Aproximació de Barcelona Regional

Sens dubte la concreció i resolució d’aquest territori serà fonamental per garantir una futura qualitat ambiental des
d’una perspectiva estratègica i general. És obvi que el que aquesta ordenació planteja és la millor conservació de
l’entorn possible sota la perspectiva de la preservació de la biodiversitat i dels ecosistemes, però sense ometre
l’actual dinàmica de creixement i el funcionament global del territori metropolità.

- Bases conceptuals
La diagnosi dels espais oberts que a continuació es descriu es fonamenta en els criteris establerts per l’ecologia
del paisatge que han estat els determinants en els diferents treballs preliminars a la diagnosi final. Aquests
treballs incorporen el treball de camp, el coneixement expert i l’aproximació multiparamètrica al territori, i doten la
diagnosi de perspectives i òptiques diferenciades que han fet més enriquidor el seu procés d’elaboració.

- Metodologia
Tal com s’ha esmentat, l’ordenació dels espais oberts de la regió metropolitana esdevé una aproximació a la
funcionalitat ecopaisatgística dels espais oberts i el mosaic que conformen realitzada a partir de 3 treballs previs:

Aquesta diagnosi ha donat com a resultat final un mapa d’ordenació dels espais oberts de la regió metropolitana
de Barcelona basada en la funcionalitat ecopaisatgística d’aquests espais. Aquesta ordenació ha estat
volgudament no delimitada amb precisió, ja que es tracta d’un mapa de treball a escala de planejament territorial
metropolità, però sí que fa aportacions des del punt de vista de la connectivitat ecològica i el tractament de la
matriu territorial.

- La interpretació del mosaic territorial de la Regió Metropolitana de Barcelona des de l’òptica de l’ecologia
del paisatge, que va fer Richard T. T. Forman (Figura 1).
- La seva transposició a escala 1:50.000 – 1:100.000 a partir d’eines paramètriques d’anàlisis ambiental i la
seva interpretació experta (Figura 2).

L’estructura d’aquest mapa d’ordenació es basa en 3 pilars: els espais protegits, els connectors ecològics i la
resta de la matriu territorial.

- I, finalment, la revisió posterior d’aquests treballs mitjançant treball de camp i el coneixement local del
territori (Figura 3).

Els espais protegits són necessaris per mantenir aquells àmbits territorials que acullen importants conjunts
d’elements i processos ecològics que ja es troben en bon estat de conservació i lliures d’importants efectes
pertorbadors d’origen antròpic. En seleccionar-los es determinen les possibilitats de mantenir-los, però també que
es transformin seguint la seva dinàmica ecològica. Això inclou la possibilitat que siguin colonitzats per noves
espècies o que actuïn com a dispersors de les espècies que contenen cap als territoris adjacents. És per això que
la seva planificació i gestió ha de ser activa però de mínima intervenció.

La interpretació del mosaic territorial que va realitzar Richard T. T. Forman tenia per objectiu aplicar els principis
bàsics de l’ecologia del paisatge a la regió metropolitana de Barcelona, i va consistir en estructurar un model
teòric basat en una xarxa de grans espais naturals, més o menys íntegres, que representessin els principals
valors i diversitat biològica de la regió, grans àrees de producció d’aliments per al futur, un sistema hidrològic ben
interconnectat i de qualitat, l’ordenació del creixement dels municipis, el transport i la indústria, i la vinculació de la
regió metropolitana de Barcelona amb altres regions.

Els connectors ecològics són necessaris per tal d’assegurar la funcionalitat ecològica dels espais protegits, ja
que els fan més eficients i permeten l’intercanvi genètic de les seves comunitats. Addicionalment, resguarden les
capacitats de determinats territoris apreciables tant pel que fa als elements biològics com pel que fa als processos
ecològics. Ben segur que són espais que en comparació als espais protegits tenen una major capacitat d’acollir
activitats antròpiques.

Aquesta interpretació va donar com a resultat, la definició de 9 línies d’actuació en forma de models, reptes i
objectius:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

La resta de la matriu territorial segueix acollint nombrosos elements i processos ecològics, sovint també sota
una estructura de mosaic. Són, de fet, els espais actualment ocupats i són també els espais que resten per a les
activitats futures. No es tracta, per tant, d’espais dels quals es pugui disposar sense més, sinó que cal considerarlos com a disponibles, i dels quals cal tenir cura. En la matriu territorial restant cal adequar les accions per tal que
els efectes de pertorbació de l’entorn siguin els menors. Això requereix cercar noves maneres d’intervenció en el
territori. En aquells espais on encara no s’ha incidit de manera rellevant cal tenir present el criteri de prevenció, és
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L’obertura al riu de Barcelona i els municipis veïns;
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El seu treball, però, era esquemàtic i conceptual i calia adaptar-lo a l’escala 1:50.000 i al coneixement local, per
tal que fos coherent amb el planejament territorial.

Figura 1: Mosaic de la regió metropolitana de Barcelona de R. T. T. Forman

El primer pas va ser interpretar els conceptes de Forman mitjançant la cartografia temàtica 1:50.000 existent per a
la regió (mapa d’hàbitats, geològic, infraestructures ...) i la seva valoració experta (vulnerabilitat territorial, valor
del patrimoni natural i connectivitat ecològica)17. Aquesta interpretació va ser avaluada i corregida des de l’òptica
del coneixement local, la incorporació d’elements del Pla director territorial de l’Alt Penedès i el treball de camp en
aquelles zones més conflictives18.
La síntesi d’aquests tres treballs conforma la diagnosi dels espais oberts de Barcelona Regional. Abans, però, es
van realitzar un seguit de refinaments a partir de la informació disponible, per tal d’adaptar-la al planejament
existent i dotar-la d’informació complementària referent a la interacció d’aquests espais oberts amb els sistema
d’assentaments i d’infraestructures de transport de la regió:
- Incorporació de la nova proposta de Xarxa Natura 2000.
- Adaptació dels connectors ecològics a la zona del Pla Estratègic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
mitjançant l’estudi realitzat per la Mancomunitat de Municipis, consistent en delimitar a escala 1:10.000 els
connectors decidits en l’esmentat Pla a partir de la consideració del planejament urbanístic vigent i els
espais oberts entre les zones a connectar. Cal esmentar, però, que aquesta proposta es va adequar tenint
en compte criteris ecològics i el canvi d’escala territorial per tal de conferir-li coherència amb la resta de
connectors proposats.
- Modificació dels límits dels connectors ecològics per adaptar-los als principals desenvolupaments dels
sectors de planejament i les principals infraestructures planificades que hi intersecaven.
- Detecció dels punts crítics i estratègics per a la connectivitat ecològica on els sectors de planejament i les
infraestructures planejades seguien comprometent la continuïtat dels connectors ecològics.
- Diagnosi final dels espais oberts i la seva ordenació
Com ja s’ha dit anteriorment, l’ordenació final dels espais oberts (Figura 4) resultant dels tres treballs previs
obeeix a criteris de funció d’aquests espais des del punt de vista ecològic i des del punt de vista de la planificació
territorial. Així, doncs, s’ha tingut en compte tant el funcionament intrínsec dels sistema ecològic que conformen
els espais oberts com la seva funció d’estructuració i modulació de les infraestructures de transport i els
assentaments, ja que de la interacció d’aquests tres sistemes se’n pot extreure un model més sostenible.

Figura 2: Interpretació del Mosaic de R. T. T. Forman a partir de la valoració experta de la cartografia 1:50.000
de la regió metropolitana de Barcelona

L’ordenació dels espais oberts que es detalla a continuació compta amb quatre blocs de categories:
- La primera la formen els espais protegits i les seves àrees de reforç. Aquests espais representen els grans
espais oberts íntegres de la regió, normalment coincidents amb les cadenes muntanyoses, de gran riquesa,
i on habiten les espècies de caire interior, més sensibles a l’alteració antròpica.
- El segon bloc el formen els connectors ecològics, que són aquells espais que doten de continuïtat el
sistema de grans espais oberts i en permeten l’intercanvi d’espècies i processos ecològics.
- El tercer bloc el conformen els espais d’esmorteïment, que són aquells espais que ja comencen a tenir una
funció més lligada als assentaments i les infraestructures, ja que estructuren el territori actuant com
esmorteïdors per a zones que requereixen certa integritat, de manera que impedeixen l’excessiu continu
urbà i, per tant, la permeabilitat de la matriu territorial, i afavoreixen la preservació d’espais naturals de
proximitat per la població de la regió.
- Finalment, el quart bloc el formen la resta d’espais de la matriu biofísica, és a dir, aquells espais
estretament lligats a l’activitat antròpica però que segueixen lliures de processos d’urbanització.
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- Categories d’ordenació dels espais oberts

Figura 3: Interpretació a través del treball de camp i el coneixement local dels treballs previs

Espais protegits
EIN – Espais d’Interès Natural: Són els corresponents al Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN).
XN – Xarxa Natura 2000: Són els espais corresponents a l’última proposta de Xarxa Natura 2000 elaborada per la
Generalitat de Catalunya.
AER – Àrees Ecològiques de Reforç: Són aquelles àrees que, tot i estar fora del sistema d’espais protegits,
formen part de la mateixa unitat geomorfològica o forestal i, per tant, tenen la funció de dotar de compacitat i
integritat als primers.
Espais connectors
CEP – Connectors Ecopaisatgístics Principals: Són aquells connectors ecològics que permeten la connexió de les
grans àrees protegides pels àmbits més íntegres possibles de la regió i amb més coherència geomorfològica.
Així, doncs, solen transcorre per àrees forestals i permeten la connexió i intercanvi de poblacions i comunitats
d’espècies de caire interior, més sensibles a la pertorbació antròpica.
CES – Connectors Ecopaisatgístics Secundaris: Són aquells connectors que transcorren per àrees més alterades,
en forma de mosaic agroforestal, però que encara presenten una important continuïtat i permeten la connexió
amb àrees naturals més petites situades a la plana o al litoral.
RIC – Rius Principals d’Interès Connector: Són aquells cursos fluvials que, per importància en cabal, formacions
de ribera associades o posició territorial i continuïtat del seu sistema, permeten la interconnexió de diferents
espais de la matriu biofísica.
Espais d’esmorteïment
PA – Parc Agrari: Correspon al Parc agrari del Llobregat.
AEI – Àrees d’Especial Interès: Són aquelles àrees que, tot i estar fora del sistema d’espais protegits, presenten
característiques similars a aquests i, a més, són contigües i permeten certa separació dels grans corredors
d’infraestructures de transport i assentaments, la qual cosa garanteix la seva integritat.
ASU – Àrees de Separació Urbana: Són aquells espais oberts pròxims als assentaments urbans que encara
presenten certa entitat i valors, i que permeten l’estructuració dels espais de plana i del litoral i la permeabilitat de
la matriu territorial, en evitar els excessius continus urbans.
Altres espais oberts
PSA – Paisatge Agrícola: El formen aquelles grans unitats agrícoles productives de la regió, íntimament lligades a
l’activitat antròpica, però que contenen valors ecopaisatgístics rellevants.
EAF – Enclavaments Agro-Forestals: Són aquells enclavaments agroforestals de la plana, que per grandària i
forma, encara permeten certa funcionalitat de poblacions i comunitats, sobretot les lligades al marge i els ecotons,
d’elevada rellevància en l’àmbit mediterrani.
ETU – Enclavaments en Trama Urbana: Són aquells enclavaments més fragmentats i pròxims als assentaments
urbans.
PEC – Punts Estratègics per a la Connectivitat Ecològica: Són aquells punts on, actualment, ja s’estan produint
fenòmens de fragmentació que impedeixen la continuïtat del sistema d’espais oberts.
Àrees de Tractament Específic: Són aquelles àrees on s’acumulen pressions del planejament urbanístic que
generaran problemes de fragmentació ecològica en el futur.
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Figura 4: Ordenació dels espais oberts de la Regió Metropolitana de Barcelona segons la seva funcionalitat ecopaistagïstica
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l’interès de les zones de plana, amb comunitats molt riques i diverses vinculades al mosaic agroforestal, així com
d’altres àrees, fluvials o d’hàbitats no arbrats, que contenen també elements de primera magnitud.

3.1.3.2. Aproximació de la Diputació de Barcelona

- Introducció

- Model de connectivitat per a la fauna (Mapa 3)

Els espais oberts (o espais lliures, d’acord amb la denominació en d’altres projectes d’anàlisi i planificació
territorial) de la regió metropolitana de Barcelona estan subjectes a nombroses pressions que comporten la
transformació d’una part d’ells i, sovint, la pèrdua de qualitat del conjunt. Algunes dinàmiques territorials tenen un
efecte molt significatiu sobre els espais oberts, més enllà del consum més o menys elevat de sòl, com ara la
dispersió de l’ocupació, l’especialització dels usos i l’increment de la mobilitat obligada, que suposen una escassa
eficiència en la utilització dels recursos, una gran fragmentació del territori i una homogeneïtzació i banalització
del paisatge.

Un dels processos clau de la funcionalitat del territori és la seva permeabilitat als fluxos ecològics que s’hi
produeixen, i específicament als desplaçaments de les espècies animals. Els espais de major naturalitat ofereixen
una menor resistència a aquests fluxos, mentre que les àrees més transformades (àrees urbanes denses, grans
infraestructures lineals) constitueixen una barrera infranquejable per a molts grups faunístics. A partir de l’anàlisi
de l’estructura del territori (relleu, xarxa hidrogràfica, cobertes del sòl, infraestructures) i dels mapes de distribució
dels mamífers i dels ocells forestals, d’espais oberts (no arbrats), i d’ambients agrícoles, es construeixen models
de connectivitat ecològica del territori. Aquests models posen de relleu les àrees més favorables per a la dispersió
de les espècies, les principals barreres i els colls d’ampolla de la connectivitat territorial. Al llarg de les dues
serralades la connectivitat es manté en bona part, tot i que existeixen diverses estenosis, principalment a les
conques dels rius Llobregat i Besòs, i des del punt de vista ecològic constitueixen un continu de gran valor
estructural i funcional. Tanmateix, a les planes i a la franja costanera el territori es troba molt més fragmentat, amb
barreres que aïllen completament algunes peces i que dificulten notablement la continuïtat entre les dues
serralades. La funcionalitat del conjunt del sistema passa per evitar una major fragmentació en les àrees menys
transformades i per la permeabilització de les zones amb un major grau d’aïllament.

Les línies estratègiques del Pla territorial estableixen uns models d’assentaments i d’infraestructures de mobilitat
que recondueixen les dinàmiques poc apropiades d’ocupació del territori i que s’han de complementar amb
l’ordenació convenient dels espais oberts. L’establiment d’un model sòlid de protecció i gestió del conjunt dels
espais oberts garanteix la seva pervivència en un territori tensionat com la regió metropolitana, i a la vegada
facilita l’aplicació dels models d’assentaments i mobilitat, donat que posa en valor els sòls no urbanitzables que el
Pla considera que no s’han d’ocupar a llarg termini.
Per tot això, com a punt de partida cal identificar els valors naturals, agraris, culturals, socials i estratègics dels
espais oberts per tal de poder protegir-los i gestionar-los apropiadament, i assegurar així una estructura i
funcionament adequats, no només d’aquests espais sinó del conjunt del territori. A tal efecte, s’ha dut a terme una
diagnosi dels valors intrínsecs –ambientals, naturals, socioeconòmics– i estratègics –connectius, territorials–
dels espais oberts de la regió metropolitana a partir de la informació continguda en el Sistema d’Informació
Territorial de la Xarxa d’Espais Lliures (SITXELL)19 de què disposa l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de
Barcelona. Aquest sistema conté nombrosa informació cartogràfica de caràcter naturalístic, ecològic i
socioeconòmic de la província de Barcelona, i pren com a referència l’escala 1:50.000 (encara que molta
informació està disponible amb més detall), que permet dur a terme anàlisis territorials dels espais lliures, tant de
caràcter sectorial com global.

- Espais d’elevat interès agrari (Mapa 4)
L’activitat agrícola, ramadera i forestal ha sofert en conjunt una notable davallada a la regió metropolitana durant
els darrers decennis, i nombroses àrees agràries han estat transformades, a causa tant del model d’ocupació
dispers com de l’escàs dinamisme d’aquest sector. Tanmateix, existeixen moltes àrees (el Penedès en seria
l’exemple de major magnitud) on l’activitat agrària manté una gran fortalesa, tant estructural (a partir d’indicadors
laborals i de les característiques de les explotacions) com productiva (associada al potencial de rendiment, al
valor de la producció o a l’existència de denominacions de qualitat, per exemple). En aquest sentit, el Maresme
conté una densitat molt elevada d’espais agrícoles d’interès, que estructuren, a més, el conjunt del vessant de
mar; en el cas del Vallès, les zones agrícoles tenen una menor fortalesa, però, per la tipologia de les activitats i la
seva situació estratègica, tenen un paper clau en l’equilibri territorial i en el conjunt dels valors naturals, socials i
paisatgístics. El manteniment i potenciació de les activitats agràries assegura una gestió del territori
imprescindible per a la conservació i millora de tots aquests elements d’interès i els seus valors associats.

- Anàlisi i valoració
Per a cadascun dels blocs temàtics de valoració (geologia, hidrologia, flora, vegetació, hàbitats, fauna,
connectivitat, agricultura, ramaderia, activitat forestal) s’ha analitzat la informació disponible i s’han seleccionat els
atributs que millor explicaven l’estructura i la dinàmica del conjunt dels espais oberts i posaven de relleu els
principals elements d’interès des de les diverses perspectives. A continuació, s’han combinat les capes
d’informació de temàtiques molt relacionades entre si, de caràcter complementari, que han permès obtenir les
primeres valoracions sectorials. Aquestes han estat les següents (vegeu els mapes adjunts):

Els quatre mapes de valoració sectorial dels espais oberts es van combinar per tal d’obtenir el mapa global de
valoració, on es mostren les zones de gran interès per algun dels conceptes indicats. El mapa resultant s’ha
realitzat per superposició de les quatre valoracions, afegint el perímetre de les àrees que ja tenen alguna figura de
protecció de caràcter supramunicipal en l’actualitat (ENPE, PEIN, XN2000, PDUSC, Plans Especials de Protecció
urbanístics i altres plans).
El resultat mostra un territori que, tot i la seva elevada transformació en algunes àrees, manté uns valors naturals,
ecològics i socioeconòmics de primer ordre en més de les dues terceres parts. Les serralades Prelitoral i Litoral
són evidentment els indrets on s’acumulen els elements d’interès, però cal indicar que aquests van molt més enllà
dels espais ja protegits i s’estenen a tocar de les àrees urbanes. Això fa que, més enllà dels valors intrínsecs, els
espais oberts d’aquestes àrees de muntanya mitjana mantinguin una estructura molt sòlida en el seu conjunt, amb
una elevada continuïtat ecològica i paisatgística i un bon estat de conservació. La preservació d’aquests grans
espais permetria assegurar en bona part l’estructura i la funcionalitat del conjunt dels espais lliures de la regió
metropolitana de Barcelona.

- Espais d’elevat interès per a la flora i la vegetació (Mapa 1)
La regió metropolitana de Barcelona conté nombroses espècies, comunitats vegetals i hàbitats amb un elevat
grau d’endemicitat, raresa i/o amenaça, o d’especial interès per la seva riquesa, fragilitat o estat de conservació.
A partir de la cartografia temàtica de flora i vegetació s’han seleccionat els tàxons de major interès, d’acord amb
els criteris internacionals de catalogació, així com els hàbitats que atresoren uns valors de conservació més
elevats. En els mapes obtinguts s’observa com les àrees de major interès es troben majoritàriament a les
serralades, menys transformades, que en el seu conjunt constitueixen territoris de gran valor des del punt de vista
botànic.

Les zones de plana i litorals han absorbit lògicament la major part dels creixements de la regió i, en
conseqüència, els espais oberts cobreixen una menor superfície i presenten sovint una elevada fragmentació i
aïllament, i un estat de conservació desfavorable (els espais oberts del Penedès constitueixen un cas ben
diferent, vinculats a l’activitat vitivinícola, i que ja han estat degudament tractats en el seu Pla director territorial).
Tot i això sorprèn la presència encara d’elements de gran interès enmig de zones molt transformades, que
mereixerien una atenció especial. Així mateix, els espais oberts juguen un paper primordial en aquestes àrees,
com a estructuradors del territori (separadors d’assentaments, connectors, activitats agràries periurbanes,
paisatges de qualitat, ús públic) que atorguen a aquestes peces un valor estratègic únic i que caldria mantenir i
potenciar.

- Espais d’elevat interès per a la fauna (Mapa 2)
La gran diversitat d’hàbitats de la regió metropolitana de Barcelona permet mantenir una gran riquesa faunística,
amb nombroses espècies de gran interès per a la conservació. A partir dels mapes de distribució dels peixos,
amfibis, rèptils, aus i mamífers, s’ha dut a terme una valoració del territori que considera la presència d’espècies
d’elevat interès, d’acord amb els criteris internacionals de catalogació. Tot i que les àrees de muntanya menys
transformades acullen comunitats faunístiques de gran valor i bon estat de conservació, cal destacar també

44

Aprovació
definitiva

Memòria General I. Marc de referència

Abril 2010

- Fonaments per a una proposta d’ordenació

- ANNEX. Capes d’informació i bases de dades utilitzades en la valoració dels espais oberts de la regió
metropolitana de Barcelona.

Els elements i les dinàmiques d’interès que posa de manifest aquesta diagnosi dels espais oberts de la regió
metropolitana de Barcelona, conjuntament amb l’anàlisi de les pressions i de la seva relació amb els altres dos
sistemes territorials (assentaments i infraestructures de mobilitat) constitueixen la base sobre la qual efectuar la
proposta d’ordenació del sistema d’espais oberts, d’acord amb els objectius del Pla territorial i els principis de
categorització dels sòls no urbanitzables i la regulació normativa aplicable a cada tipus.

- Zones amb un règim especial de protecció aprovat o en procés d’aprovació
Espais Naturals de Protecció Especial (ENPE), PEIN, Proposta Xarxa Natura 2000, PDUSC, Plans
Especials promoguts per DIBA i altres espais de protecció supramunicipal.

Cal assenyalar que, malgrat que el mapa global de valoració només indica una sola categoria per a cada àrea,
fruit de la superposició de les diverses valoracions sectorials, és important tenir en compte els diversos elements
d’interès que simultàniament convergeixen en un mateix indret i que no es poden plasmar a la vegada en un
mapa sobre paper. És a dir, un espai qualificat en el mapa d’interès botànic també pot tenir interès faunístic i
socioeconòmic.

- Valoració botànica i ecològica dels hàbitats i la flora
- Àrees d’especial valor per acollir espècies i comunitats vegetals endèmiques, rares i/o amenaçades.

Aquest fet té una significació notable per a l’adequada utilització d’aquesta superposició d’informació en el procés
d’elaboració del Pla territorial en tres apartats diferents. En primer lloc, és el punt de partida per a la tipificació dels
espais oberts en les diverses categories que estableix el Pla territorial i que constitueix la base de la proposta
d’ordenació. En segon lloc, i directament vinculat amb l’anterior, és l’establiment en el Pla de directrius per al
planejament urbanístic encaminades a assegurar una correcta planificació i gestió dels sòls no urbanitzables. A
tal efecte, cal conèixer els valors que poden coincidir en un determinat indret i recollir les estratègies que
s’estableixin en cada cas. En aquest sentit, el conjunt de mapes de valoració sectorial prèvia poden ser de gran
utilitat a l’hora d’indicar els elements d’interès des de les diverses aproximacions.

- Hàbitats (extrets de la Cartografia d’Hàbitats de Catalunya) que en funció del seu interès intrínsec
(Riquesa florística, Raresa florística, Àrea d’implantació, Estadi successional i Fragilitat ecològica) i
corològic (Valor Biogeogràfic, Extensió territorial, Diversitat topogràfica, Agregació espacial i Excentricitat
espacial) tenen un elevat valor de conservació.
- Hàbitats d’especial interès de superfície reduïda.

- Valoració de l’interès per a la conservació faunística

Finalment, el tercer àmbit d’utilització dels mapes d’anàlisi dels espais oberts és l’elaboració de l’Avaluació
Ambiental Estratègica del Pla, en el seu vessant de la preservació dels valors naturals. La comparació del nivell
de protecció actual i el que oferirà en un futur el Pla territorial permetrà avaluar quantitativament (en superfície
efectivament protegida) l’increment que representa quant a àrees d’interès per a la flora, la vegetació, els hàbitats,
la fauna, la connectivitat o les activitats agràries –així com d’altres variables que calgui afegir a l’avaluació– que
són preservades de la transformació pel Pla.

- Àrees d’especial valor de conservació en funció del grau d’amenaça de les espècies presents en el
territori (segons els criteris establerts per la UICN). Els grups faunístics considerats són: Mamífers,
Amfibis i rèptils, Aus i Peixos.
- Àrees ecològicament ben preservades on es concentren espècies d’aus bioindicadores.

- Valoració de la connectivitat ecològica per als ocells forestals, d’espais oberts i d’ambients agrícoles, i
per als mamífers
Àrees de gran valor connectiu per als grups esmentats, tenint en compte el relleu, la xarxa hidrogràfica, la
xarxa d’infraestructures, el mapa de cobertes del sòl i els mapes de distribució de cada grup, i mitjançant
models específics de connectivitat.

- Valoració de fortalesa socioeconòmica de les zones agrícoles, forestals i de pastures
Àrees de gran dinamisme socioeconòmic del sector agrari i bones tendències de futur, a partir del mapa
d’hàbitats i d’indicadors propis.
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Anàlisi del sistema d’espais lliures. Diputació de Barcelona

Font: Diputació de Barcelona. Àrea d’Espais Naturals. SITxell a partir del Mapa d’Usos del sòl de Catalunya 1987-2002, ICC.
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Valoració global de l’interès natural i agrari del sistema d’espais oberts. Diputació de Barcelona

Font: Diputació de Barcelona. Àrea d’Espais Naturals. SITxell a partir del Mapa d’Usos del sòl de Catalunya 1987-2002, ICC.
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Evolució de la població de la regió metropolitana de Barcelona, 1950-2006

3.2. Població

any
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3.2.1. Evolució del poblament

Al llarg dels darrers cinquanta anys el procés de poblament de la regió metropolitana de Barcelona ha travessat
tres fases clarament diferenciades: creixement intensiu, redistribució sobre el territori i represa del creixement
fortament basat en la immigració estrangera20.
La primera de les etapes, que abastaria les dècades dels cinquanta, seixanta i primers setanta, es caracteritza
per l’arribada d’importants contingents migratoris, procedents bàsicament de la resta d’Espanya, que
tendiren a instal·lar-se a les àrees urbanes més densament poblades, especialment Barcelona, i, a partir d’aquí,
als municipis més propers, tot buscant la major proximitat física a la ciutat en un context en què l’accessibilitat
era força reduïda.

1.966.291
2.566.733
3.579.072
4.238.876
4.229.527
4.264.222
4.228.048
4.390.390
4.841.365

600.442
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-9.349
34.695
-36.174
162.342
450.975

30,54%
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*: 1950-1970: població de fet; 1981-2006: població de dret.
FONT: Institut d'Estadística de Catalunya i Instituto Nacional de Estadística: censos i padrons.

Evolució de la població dels municipis de la regió metropolitana de Barcelona, 1950-2006

És, doncs, una etapa de concentració, de creixement intensiu, en què el conjunt de la regió creix de l’ordre de
2.272.585 persones, és a dir, més que duplica la seva població. I és també una etapa en què el 68,3% d’aquest
creixement es concentra a la ciutat de Barcelona i en els 26 municipis del seu entorn més proper21, si bé altres
nuclis com Sabadell, Terrassa, Mataró i, en general, els nuclis urbans més importants de la segona corona,
experimenten igualment guanys de població considerables.

1950-1960
1960-1970

Es tracta, per tant, d’un creixement que, a més d’intensiu, tendeix a localitzar-se en els nuclis urbans més
consolidats, és a dir, aquells situats en les àrees orogràficament més favorables i, per tant, millor dotades de
les llavors escasses infraestructures de transport.
Aquesta etapa de creixement intensiu donarà pas, al llarg de les dècades dels vuitanta i bona part dels noranta,
a una etapa d’estancament del nombre total d’habitants, que es manté entre els 4.238.876 i els 4.228.048 al
llarg d’aquests 15 anys.
Aquesta aparent estabilitat, però, amaga, d’una banda, notables canvis en l’estructura de la piràmide d’edats,
els efectes dels quals són descrits més endavant. I, d’altra banda, fortíssims moviments de redistribució
interna de la població, consistents bàsicament en la sortida d’importants contingents que al llarg de les
dècades precedents s’havien concentrat a les àrees urbanes més densificades cap a àrees menys poblades de
la primera i segona.

1970-1981

1981-1996

Entre els factors que propicien aquests moviments en destaca principalment la disponibilitat d’habitatge, al
qual cal sumar una sèrie de forces centrífugues (preu més reduït d’aquest habitatge, recerca d’un entorn
diferent per viure) que potser existien de manera subjacent des de feia molts anys però que únicament es
poden començar a manifestar lliurament gràcies als progressius increments d’accessibilitat.
En aquest escenari, els nuclis més densament poblats són els que veuen perdre un major nombre d’habitants
en termes absoluts. Entre 1981 i 1996 els cinc municipis més densos de la regió metropolitana (l’Hospitalet de
Llobregat amb 238 habitants per hectàrea, Santa Coloma de Gramenet amb 201, Barcelona amb 175, Cornellà
de Llobregat amb 131 i Badalona amb 108) encapçalen les pèrdues de població més importants: Barcelona 243.822, l’Hospitalet -40.024, Badalona -18.793, Santa Coloma de Gramenet -17.438 i Cornellà -9.073.
Aquesta pèrdua d’habitants serà en benefici de municipis generalment mitjans i petits, que veuen incrementar
els seus volums de població amb creixements relatius espectaculars: no és estrany trobar al baix Maresme,
al Vallès, a l’Ordal o al Garraf municipis que dupliquen o fins i tot tripliquen la seva població en aquests quinze
anys.

1996-2006

En aquest procés, els àmbits més propers al continu urbà de Barcelona són els primers en rebre els efectes de
les migracions internes. Aquestes migracions conformaran una onada expansiva que, seguint els increments
d’accessibilitat, abastarà territoris progressivament més allunyats del centre del sistema metropolità. El
creixement intensiu de les dècades precedents és reemplaçat, així, per un creixement extensiu sobre el
territori.

Creixement de població
Habitants
-250.000 a -25.000
-25.000 a -2.000
-2.000 a
0
0 a 2.000
2.000 a 25.000
25.000 a 300.000
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Evolució de la població per grandària dels municipis, rmb 2000-2006

A partir de finals dels noranta aquesta situació d’estabilitat global de la població metropolitana comença a
canviar. Es mantenen en bona part els moviments de redistribució interna, però dos elements, conseqüència
del canvi en l’estructura d’edats apuntat anteriorment, contribueixen al creixement de la població metropolitana
en termes absoluts: un de caire més conjuntural, com és el repunt de la natalitat, i un segon, d’incidència major,
com és l’arribada d’importants contingents migratoris.

Població l'any 2000

Així, els índexs de natalitat, que al llarg dels darrers anys s’havien mostrat clarament decreixents, comencen a
repuntar, el que permet obtenir creixements vegetatius positius. L’arribada a l’edat reproductiva de les
generacions més plenes nascudes a les dècades dels seixanta i setanta, que havien retardat en relació amb els
seus progenitors el moment de tenir fills, és, juntament amb un lleuger increment de la fecunditat (la taxa global
de fecunditat general22 passa de 33,84 el 1996 a 45,14 el 2005), l’element fonamental que explica aquest
creixement.
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12.143
126.544
230.073
342.733
544.362
548.293
1.028.033
1.496.266

15.539
171.559
293.422
412.209
621.799
613.399
1.107.836
1.605.602

3.396
45.015
63.349
69.476
77.437
65.106
79.803
109.336

27,97
35,57
27,53
20,27
14,23
11,87
7,76
7,31

Total

4.328.447

4.841.365

512.918

11,85

0

Cal tenir present, però, que aquest repunt de la fecunditat amaga una tendència immediata a decréixer, ja
que les generacions posteriors a la què els protagonitza mostren contingents de població cada vegada més
reduïts, de manera que encara que els seus índexs sintètics de fecunditat augmentessin, la fecunditat general
seria més baixa.
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Evolució del pes relatiu de la població de cada grup de municipis, rmb 2000-2006

Però el factor que caracteritza demogràficament aquesta darrera etapa és, sense cap dubte, l’arribada
d’importants contingents migratoris, d’origen bàsicament extracomunitari. Així, i només entre els anys
2000 i 2006, el nombre de ciutadans d’origen extracomunitari residents a la regió metropolitana de Barcelona
ha passat de 88.049 a 516.968. Aquesta arribada ha comportat, lògicament, una recomposició de l’estructura
social de la població, ja que el nombre d’immigrants extracomunitaris s’ha multiplicat per 5,9 en només cinc
anys i ha passat de representar el 2% del total de població l’any 2000 al 10,7% el 2006.

Població l'any 2000
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1.000 a
4.999
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5.000 a
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De
50.000 a 99.999
De 100.000 a 249.999
Barcelona

Amb tot, l’important volum de població d’origen estranger, juntament amb la recuperació del creixement natural,
han provocat que l’època d’estancament demogràfic de la regió metropolitana es trenqui i doni com a resultat
un creixement total que la fan passar dels 4.228.048 habitants l’any 1996 als 4.841.365 el 2006. És a dir, un
increment del 14,5% en tan sols deu anys i que, a més, mostra una clara acceleració al darrer quinquenni.
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0,28
2,92
5,32
7,92
12,58
12,67
23,75
34,57

0,32
3,54
6,06
8,51
12,84
12,67
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33,16

0,04
0,62
0,75
0,60
0,27
0,00
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-1,40
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100,00

0,00

-2,00

Total

-1,50

-1,00

-0,50

0,00

0,50

Al seu costat, el diferent comportament de cadascun dels municipis ha provocat que el seu pes sobre el conjunt
de la regió metropolitana s’hagi vist alterat al llarg d’aquest darrer període provocant, d’aquesta manera, una
redistribució de la població al seu interior.
Així, el creixement de població experimentat al llarg del període 2000-2006 ha afectat a pràcticament tots els
municipis de la regió metropolitana. Únicament Badia del Vallès, amb una pèrdua de gairebé dos mil habitants,
surt significativament d’aquesta dinàmica23. Ara bé, en aquest creixement generalitzat es poden observar
diverses intensitats que afecten de manera diferent als municipis. Si bé els municipis més poblats, com
Barcelona i les principals capitals metropolitanes, són els que apleguen els creixements més destacats en
termes absoluts, les taxes de creixement més altes es troben lluny d’aquests nuclis, i tendeixen a afectar els
municipis petits i mitjans de la primera i segona corones.

Evolució del pes relatiu de la població dels municipis metropolitans, 2000-2006

Així, els municipis menors de 10.000 habitants, que concentraven l’any 2000 poc més de 368.000 habitants,
incrementen la seva població en 111.760 persones, més que el creixement de la ciutat de Barcelona, que
comptava amb quatre vegades més població. De la mateixa manera, els municipis entre 10.000 i 50.000
habitants mostren creixements absoluts del mateix volum que el de totes les ciutats entre 50.000 i 250.000
habitants. És a dir, tot i que hi ha un creixement generalitzat de població a tots els municipis, es continua
produint un transvasament del pes relatiu des dels municipis més grans i densament poblats cap als
nuclis més petits situats en zones cada vegada més perifèriques.
Com a resultat, el repartiment de la població al llarg del territori metropolità es veu sensiblement alterat, amb
una gran majoria de municipis que veuen incrementar el seu pes relatiu (principalment Castelldefels i el litoral
del Garraf, així com la part més occidental del Vallès, amb Sant Cugat i Terrassa al capdavant), i un centre
metropolità que, malgrat els importants guanys absoluts, veu reduït el seu pes al conjunt de la regió. Així, per a
tots els municipis del Barcelonès i la part del Baix Llobregat que configura el seu continu urbà, la represa del
creixement demogràfic ha estat insuficient per aturar un procés de pèrdua relativa de població iniciat fa més de
dues dècades i que es manté en l’actualitat amb tanta o més intensitat.

Diferència % 2000 i % 2006
-1,5
-0,15
0
0,05
0,15

El que és més destacable en aquest moment, però, és l’extensió, tot i que de manera molt moderada,
d’aquesta pèrdua de pes relatiu a alguns municipis de la segona corona metropolitana que, fins fa no gaire
temps, mostraven unes taxes de creixement força superiors a la mitjana. Aquests primers símptomes d’esgotament de la capacitat de creixement afecten, així, tot el baix Maresme i algunes parts del Baix Llobregat.
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Components de creixement de la població metropolitana, 2000-2006

3.2.2. Components actuals de creixement
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El diferent protagonisme que els factors de creixement natural (natalitat i mortalitat) i migratori (intern,
redistributiu i extern) han tingut en l’evolució demogràfica de la regió metropolitana de Barcelona es manifesta
en l’actualitat de manera simultània. Així, tant el moviment natural com els moviments de redistribució interna i
l’arribada d’immigració procedent de l’exterior intervenen en la configuració de l’actual escenari demogràfic, si
bé els seus efectes varien en intensitat i, sobretot, en incidència a nivell territorial.
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3.2.2.1. Components a escala metropolitana
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Com s’ha vist, la població de la regió metropolitana de Barcelona ha passat de 4.328.447 habitants l’any 2000 a
4.841.365 el 2006. És a dir, ha experimentat en sis anys un increment de 512.918 habitants, el que representa
un 11,9%24.

-40.000
2000

2001

2002

Creixement vegetatiu
Migracions amb la resta de la UE*

Aquesta represa del creixement es produeix, però, en un moment en què el saldo migratori amb la resta de
Catalunya i d’Espanya és clarament negatiu per a la regió metropolitana. Així, entre 2000 i 2006 la regió
metropolitana de Barcelona rep de la resta de Catalunya 90.203 persones menys de les que hi envia. Aquest
dèficit es reprodueix per a la resta d’Espanya, tot i que amb un volum sensiblement menor, de 22.042
persones.

2003

2004

Migracions amb la resta de Catalunya
Migracions amb la resta del món

2005

Migracions amb la resta d'Espanya

*: 2000 a 2003: UE15; 2004 i 2005: UE25.

Components de creixement demogràfic de la regió metropolitana de Barcelona, 2000-2006

En aquest escenari de pèrdua neta de població per emigració als àmbits territorials veïns, dues causes
expliquen la represa del creixement total. En primer lloc, tot i que de manera molt moderada, un lleuger i
segurament eventual repunt del creixement natural, de manera que el període 2000-2006 es tanca amb una
diferència de 63.026 naixements per sobre de les defuncions. Si bé és cert que el creixement natural de la regió
metropolitana mai no ha estat negatiu, sí que cal tenir en compte que al llarg de la dècada dels noranta es va
arribar a situacions en què els naixements superaven de molt poc a les defuncions. Així, l’any 1995, que marcà
un mínim històric en el volum de naixements (37.455), les defuncions arribaren a 35.986. Deu anys més tard,
mentre la mortalitat es manté en nivells similars (8,55‰ l’any 2005), el nombre de fills per dona ha passat
d’1,13 a 1,38 i, amb això, la taxa bruta de natalitat ha crescut del 8,81‰ al 11,54‰. Com s’ha dit, però, aquest
repunt respon en gran mesura a la decisió de tenir fills de les generacions més plenes nascudes als anys
seixanta i setanta, de manera que, un cop aquestes generacions hagin superat la seva etapa reproductiva, les
següents, cada vegada més buides, no podran mantenir aquests nivells de natalitat, encara que augmentin
molt la seva fecunditat.

Creixement vegetatiu
Migracions amb la resta de Catalunya
Migracions amb la resta d'Espanya
Migracions amb la resta de la UE*
Migracions amb la resta del món
Total

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Total

7.061
-10.866
-1.473
4.351
62.893

7.629
-10.046
-922
6.674
88.875

9.439
-14.154
-1.841
12.149
130.041

10.197
-18.504
-3.206
8.840
58.064

15.037
-19.419
-6.017
12.634
94.297

13.663
-17.214
-8.583
14.725
68.594

63.026
-90.203
-22.042
59.373
502.764

61.966

92.210

135.634

55.391

96.532

71.185

512.918

*: 2000 a 2003: UE15; 2004 i 2005: UE25.

Saldo migratori de la regió metropolitana de Barcelona amb l’exterior, 2000-2006

En segon lloc, el veritable motor del creixement demogràfic al llarg d’aquest període ha estat l’arribada
d’importants contingents de migració estrangera, bàsicament extracomunitària. La immigració exterior ha
estat la principal responsable del creixement metropolità, amb l’arribada de més de mig milió de persones entre
2000 i 2006, xifra que gairebé multiplica per deu el creixement natural i que permet compensar i superar
àmpliament les pèrdues produïdes pels moviments amb la resta de Catalunya i d’Espanya25.
Així, doncs, l’actual fase demogràfica de la regió metropolitana trenca l’estancament observat al llarg de les
darreres dècades i es basa en un lleuger repunt del creixement natural i, sobretot, en la important arribada
d’immigració estrangera, sense la qual, el saldo migratori amb la resta de Catalunya i d’Espanya portarien a la
regió metropolitana a una pèrdua neta de població.

-90.203
-22.042

59.373

502.764
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3.2.2.2. Dinàmica interna

Creixement demogràfic dels municipis metropolitans 2000-2006

Malgrat aquestes tendències generalitzables al conjunt de la regió metropolitana, al seu interior els municipis
mostren pautes sensiblement diverses. Aquesta diversitat és producte de factors que van des de l’estructura
d’edats als mecanismes de segregació subjacents al mercat de l’habitatge. En qualsevol cas, la identificació
d’aquestes particularitats és de gran importància per conèixer la futura distribució de la població al llarg de la
regió metropolitana.
En aquest sentit, val a dir, en primer lloc, que no tots els municipis gaudeixen d’un creixement natural
positiu, i algun d’ells fins i tot experimenta pèrdues netes considerables. En termes absoluts, Barcelona és
clarament el que mostra un desequilibri més gran entre naixements (83.921) i defuncions (99.703) en aquest
període, però molts altres municipis mostren igualment saldos negatius. Alguns d’ells, especialment els del
massís del Montseny, l’altiplà del Moianès o bona part del Penedès, presenten característiques eminentment
rurals, i han mostrat al llarg dels darrers anys unes pautes demogràfiques poc destacables, ja sigui per la seva
atonia o per la baixa significació estadística que permet un volum de població tan petit.

Creixement
vegetatiu

Migracions amb la
resta de l’rmb

En altres ocasions, però, es comencen a observar creixements naturals negatius en municipis que havien
mostrat al llarg dels darrers anys saldos clarament positius, com és el cas d’Alella. Segurament encara és
massa aviat per saber si aquesta tendència respon a la superació de la fase en què l’arribada d’importants
contingents migratoris metropolitans formats per població jove i en edat reproductiva ha donat pas a un
inevitable procés d’envelliment i a una reducció del nombre de naixements. En qualsevol cas, caldrà romandre
atents al moment en què aquesta transició es produeixi no únicament a Alella, sinó a tots els municipis que han
viscut una trajectòria demogràfica similar al llarg dels darrers anys.
En segon lloc, es mantenen els moviments migratoris redistributius a l’interior de la regió metropolitana
iniciats als anys vuitanta i consistents, bàsicament, en la sortida de població dels municipis centrals i més
densament poblats cap a àrees progressivament més allunyades de la resta de la regió. Així, en aquest període
2000-2006, Barcelona mostra un saldo migratori de -112.823 persones; però també altres municipis com
l’Hospitalet de Llobregat (-15.679), Santa Coloma de Gramenet (-9.054), Badalona (-7.764) o, en menor
mesura, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, el Prat de Llobregat, Mollet del Vallès o Granollers
responen a aquesta mateixa tendència26.
En tercer lloc, pràcticament tots els municipis metropolitans presenten saldos migratoris negatius amb
la resta de Catalunya i d’Espanya. Tan sols alguns municipis del Penedès i, pel que fa a les relacions amb
Espanya, també del Garraf i el Vallès Oriental mostren un lleuger saldo positiu. Aquests municipis, però, no
compensen les importants diferències dels municipis centrals de la regió metropolitana, i molt especialment de
Barcelona (-29.957 amb la resta de Catalunya i -7.519 amb la resta d’Espanya), de manera que el saldo del
conjunt de la regió és, com s’ha vist anteriorment, favorable als dos àmbits exteriors.
En quart lloc, tots els municipis metropolitans veuen incrementar en aquest període el seu volum
d’immigrants estrangers, els quals tendeixen a mostrar unes pautes de localització molt similars a les de la
població total. Aquesta migració és majoritàriament d’origen extracomunitari, i tan sols en alguns pocs
municipis, bàsicament del Garraf, mostren un saldo de migrants de la Unió Europea similar o superior als
extracomunitaris. Aquest element ha estat el principal responsable del creixement demogràfic viscut als darrers
anys pels municipis més grans de la regió metropolitana. Ara bé, es pot començar a observar una tendència a
la moderació del procés d’arribada que ha fet que alguns municipis de l’entorn més proper de Barcelona
(l’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs) hagin vist el darrer any (2005-2006) frenar el creixement que
havien viscut al llarg dels anys anteriors.
És a dir, es pot trobar al territori metropolità un primer grup de municipis amb creixements totals de la seva
població molt petits o fins i tot decreixement, però amb un considerable saldo migratori negatiu amb els àmbits
més propers (resta de la regió metropolitana, Catalunya i Espanya) que és compensat pel volum net de
migració exterior. En aquests casos caldria parlar de substitució de la població autòctona per immigració
d’origen estranger com a tret demogràfic predominant. Tal seria el cas de municipis com l’Hospitalet de
Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, el Prat de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Badia del Vallès o
Martorelles.

Migracions amb la
resta de Catalunya

Migracions amb la
resta d’Espanya

Migracions amb la
resta de la UE

Migracions amb la
resta del món

Creixement
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Components del creixement demogràfic dels municipis metropolitans 2000-2006.
Creixement absolut (municipis ordenats per volum d’habitants 2006)
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Components del creixement demogràfic dels municipis metropolitans 2000-2006.
Creixement relatiu (municipis ordenats per volum d’habitants 2006)
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Tipologia dels municipis metropolitans segons els components del seu creixement demogràfic
durant el període 2000-2006

Un segon grup seria aquell format per municipis on l’important pes de la immigració exterior supera el saldo
migratori negatiu amb els àmbits més propers, de manera que provoca un creixement demogràfic
exclusivament o fortament basat en la migració exterior. En aquells casos en què el creixement natural no
és també negatiu això és degut, en bona part, a l’increment de la natalitat que ha comportat la pròpia
immigració estrangera. En aquest grup es troben municipis com Barcelona, Badalona, Cornellà de Llobregat,
Sant Boi de Llobregat, Granollers, Mollet del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Martorelles, Esplugues de Llobregat
i alguns municipis del baix Maresme, com el Masnou o Premià de Mar als quals, pel seu discret saldo amb la
resta de la regió metropolitana, també es podria afegir Sabadell, Mataró, Sant Just Desvern, Canovelles,
Vilassar de Mar i Alella.
Un tercer grup de municipis el constituirien aquells que basen fortament el seu creixement en les
migracions intrametropolitanes. De fet, per a la majoria de municipis metropolitans el principal factor de
creixement demogràfic no és la immigració exterior sinó la procedent d’altres municipis metropolitans,
especialment de Barcelona i els altres municipis del seu entorn més proper. De fet, si bé al conjunt de la regió
metropolitana la migració exterior esdevé l’element de més pes en l’evolució demogràfica, això es deu a
l’important pes sobre el conjunt que hi tenen els municipis més grans, que són precisament les destinacions
principals de la immigració exterior.
Finalment, s’hi troba un quart grup de municipis que han diversificat el seu creixement entre diversos
factors, en alguns casos amb predomini de les migracions exteriors i en d’altres de les metropolitanes, i
gairebé sempre amb una més dèbil contribució del creixement natural i, rarament, de les migracions amb la
resta de Catalunya o Espanya.
Aquesta diversitat de tipologies afectarà, com s’ha dit, la futura composició demogràfica dels municipis i, amb
això, a les seves demandes d’habitatges, serveis i equipaments.
En els propers anys, però, s’haurà de tenir en compte un nou factor que, si bé encarà incipient, tindrà un pes
sense dubte molt important en el comportament demogràfic de la regió metropolitana: els canvis residencials
de la població estrangera a l’interior de la pròpia regió.

Substitució de la població per immigració d'origen estranger
Creixement exclusivament o fortament basat en la immigració exterior
Creixement fortament basat en les migracions metropolitanes
Creixement diversificat
Municipis amb població inferior als 2.000 habitants l'any 2006
(amb baixa significació estadística de les dades)

Això és especialment important des del moment en què el fenomen de localització espacial d’aquest col·lectiu
pot respondre a patrons tals com, hipotèticament:
1. Arribada i acumulació sobre determinades àrees geogràfiques proclius, com ara barris amb
disponibilitat d’habitatge de lloguer assequible, ja sigui en termes de preu absolut, ja sigui en termes de
preu relatiu (en funció del nombre de persones que hi viuen, situació que comporta sovint la
sobreocupació);
2. Saturació d’aquestes àrees per exhauriment de l’oferta;
3. Ocupació de nous territoris menys cèntrics, un cop saturats els anteriors;
4. Redistribució dels immigrants més estabilitzats laboralment i familiar sobre altres territoris amb
disponibilitat d’habitatge assequible.
Un cop s’arriba a la darrera fase del procés, el lloc que deixen vacant els primers immigrants pot servir per a la
localització d’altres més tardans en l’arribada, cosa que podria tornar a repetir el cicle.
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Piràmide d'edats de la població metropolitana,1981-2006

3.2.3. Característiques

97
93

El conjunt de dinàmiques demogràfiques viscudes per la regió metropolitana de Barcelona al llarg dels darrers
anys han donat com a resultat una població amb unes característiques sensiblement diferents a les que tenia a
mitjans del segle XX, quan el procés de metropolitanització començà a mostrar els seus primers indicis.

89
85
81
77
73

Tot i que les característiques socials d’aquesta població són analitzades amb més profunditat al document de
Bases Socioeconòmiques d’aquest Pla, existeixen alguns elements que, per la seva especial incidència en
l’evolució de les variables demogràfiques, requereixen d’una especial atenció en aquest capítol.

69
65
61

Edat

57
Any 1981

53

Dones

49

Homes

45
41
37

3.2.3.1. Estructura d’edats

33
29
25
21

En primer lloc, l’estructura d’edats, per la seva implicació directa tant en la fecunditat com en la mortalitat,
condicionarà no únicament els contingents absoluts de població a mig i llarg termini, sinó que, al mateix temps,
es converteix en element fonamental a l’hora de quantificar els saldos migratoris amb l’exterior així com les
noves necessitats d’habitatge.

17
13
9
5
1
-1,5

Així, en parlar de la regió metropolitana cal destacar l’existència d’una població eminentment envellida
respecte a les etapes anteriors, de manera que l’any 2006 el 16,2% de la població tenia 65 o més anys.

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

%

Tot i aquest envelliment, val a dir que la recent arribada d’importants contingents d’immigració exterior han
servit per suavitzar les taxes observades poc anys abans. Així, davant el 16,8% de l’any 2001, la proporció de
població gran ha disminuït al llarg dels darrers anys fins a arribar a l’esmentat 16,2%.

Evolució de l'estructura d'edats de la població metropolitana. Grans grups, 1981-2005
any

0 a 14

15 a 64

65 i més

0 a 14

15 a 64

65 i més

28,00%
26,00%

Territorialment, la població mostra estructures d’edats força diferents. Els municipis amb un més elevat grau
d’envelliment corresponen a dues tipologies bàsiques: d’una banda, alguns eminentment rurals, que pertanyen
sobretot a l’Alt Penedès o a les parts més altes del Vallès (Granera, Castellterçol, Sant Llorenç Savall, FigaróMontmany, Montseny), on a la poca capacitat del teixit econòmic local d’absorbir la mà d’obra resident cal
afegir una accessibilitat relativament baixa als principals centres d’activitat, la qual cosa desincentiva la
residència per a bona part de la població activa (d’edats compreses entre els 16 i els 65 anys) i, amb això,
tendeix a incrementar el pes de la gent gran; d’altra banda, bona part de les principals ciutats metropolitanes, i
molt especialment Barcelona, les quals han esdevingut les principals emissores de població en el procés de
relocalització iniciat a principis dels anys vuitanta, que va ser protagonitzat en la majoria de casos per població
adulta-jove amb fills petits o a punt de tenir-los. Així, són precisament alguns dels municipis que han rebut en
bona mesura part d’aquestes migracions internes els que presenten unes menors proporció de població gran
(Begues, Olivella, Cabrils, Dosrius, Santa Perpètua de Mogoda, Polinyà, Palau-Solità i Plegamans, Sant Quirze
del Vallès, Viladecavalls, Abrera o Castellbisbal). Els ritmes diversos de construcció i ocupació dels habitatges
en cadascun d’aquests àmbits són responsables en bona part d’aquesta diferent estructura d’edats.

685.298
667.897
646.346
630.194
607.049
598.765

3.369.618
3.333.289
3.258.021
3.221.407
3.123.172
3.056.074

786.449
768.994
769.281
766.656
752.402
735.551

14,16%
14,00%
13,83%
13,65%
13,54%
13,64%

69,60%
69,88%
69,71%
69,75%
69,67%
69,61%

16,24%
16,12%
16,46%
16,60%
16,78%
16,75%

1996

609.616 2.958.631

659.801

14,42%

69,98%

15,61%

12,00%

1991

751.447 2.935.945

577.030

17,62%

68,85%

13,53%

10,00%

1986

927.349 2.811.491

489.273

21,93%

66,50%

11,57%

8,00%

1981

1.083.412 2.716.697

434.383

25,59%

64,16%

10,26%

22,00%
20,00%
18,00%
16,00%

*: 1981-2001: censos; 2002-2006: padró continu.
FONT: Institut d'Estadística de Catalunya.

Percentatge de població de 65 i més anys a la regió metropolitana de Barcelona, 2006

Tot i aquestes diferències, l’evolució al llarg d’aquests darrers anys mostra, però, com la població de 65 o més
anys resident a la regió metropolitana de Barcelona es reparteix de manera més equilibrada entre els seus
municipis. Aquesta disminució dels desequilibris entre municipis és especialment positiva, ja que a la regió
encara conviuen municipis amb proporcions de gent gran tres vegades superiors a la d’altres27.
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14,00%
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Malgrat aquest canvi de tendència, però, l’eventualitat de l’actual fenomen migratori, com a mínim amb les
dimensions amb què s’ha donat al llarg d’aquests darrers anys, impedeix parlar d’un procés de rejoveniment de
la població.

24,00%

2006
2005
2004
2003
2002
2001

1986

És a dir, la tendència a l’envelliment de la població observada al llarg de les dècades dels vuitanta i noranta
comença a invertir-se al llarg dels darrers anys, a causa fonamentalment d’un lleuger repunt de la natalitat i,
sobretot, a l’arribada d’importants contingents migratoris, l’estructura d’edats dels quals dista molt de mostrar
un grup de 65 o més anys similar al de la població autòctona.
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L’envelliment de la població és especialment preocupant en el moment en què s’ajunta amb un reduït nombre
d’efectius joves. Així, les generacions que actualment tenen menys de 25 anys representen poc més de la
meitat (el 60,1%) de les seves immediates predecessores (25-50 anys). Cal destacar, a més que tots els àmbits
metropolitans mostren proporcions similars, i en aquells que mostren una població relativament més rejovenida
(Vallès-Collserola, Ordal-Llobregat o Baix Maresme) la proporció de població menor de 15 anys respecte a la
de 25 a 50 anys no arriba mai al 70%.

Evolució de la nacionalitat de la població metropolitana, 2000-2006

Aquesta baixa proporció de població jove comporta un increment del protagonisme de les generacions
intermèdies. Cal tenir en compte, però, que la retirada en els propers 10 o 20 anys d’importants efectius de
població laboral per la seva arribada a l’edat de jubilació serà especialment punyent en alguns àmbits com
Barcelona o el seu continu urbà més immediat en primer lloc, i Garraf o Baix Maresme després, ja que
disposen d’una clara sobrerepresentació d’efectius entre 55 i 64 anys i 45 i 54 anys respectivament.
Aquest escenari planteja, doncs, dos reptes de futur a destacar: l’encara major nivell d’envelliment de la
població (amb proporcions de gent gran molt superiors a les actuals), i la necessitat de recórrer a la immigració
exterior per reemplaçar una part dels actuals contingents de població potencialment activa.

Any

Espanyola

Resta UE

2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

4.239.997
4.239.140
4.235.542
4.245.674
4.225.401
4.220.591
4.215.480

84.400
69.675
54.135
48.201
36.052
29.245
24.918

Resta Europa
44.643
36.977
30.868
23.864
13.802
7.264
3.992

Amèrica del
Nord i Central

126.268
114.901
97.628
89.157
72.038
53.231
38.880

2000

37.706
33.583
27.633
24.298
18.063
13.997
10.421

Amèrica
del Sud

Àsia i
Oceania

232.658
212.752
179.815
145.233
90.356
47.879
22.429

75.693
63.152
48.027
41.830
26.911
18.206
12.327

Total
4.841.365
4.770.180
4.673.648
4.618.257
4.482.623
4.390.413
4.328.447

2006
4,81%

0,52%

0,24%

Amb tot, els canvis en la composició de l’estructura d’edats per l’envelliment de la població a diversos àmbits
comportarà una important modificació en la demanda de serveis i equipaments a cada territori, amb un
previsible augment d’aquells de caire assistencial i una disminució dels orientats a servir a la població laboral,
com ara el transport.

Àfrica

0,28%
97,39%

2,61%

87,58%

0,78%
12,42%

1,56%

0,90%
0,58%

2,61%

0,09%

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Idescat.

3.2.3.2. Nacionalitat

Com s’ha apuntat més amunt, la població estrangera resident a la regió metropolitana de Barcelona ha
augmentat notablement al llarg dels darrers anys, constituint les migracions exteriors el principal responsable
del creixement demogràfic.

Percentatge de població extracomunitària a la regió metropolitana de Barcelona, 2006

Aquesta arribada massiva d’immigrants ha alterat, lògicament, les característiques de la població metropolitana,
de manera que els estrangers han passat de representar el 2,6% l’any 2000 al 12,4% el 2006. Es tracta,
sobretot, d’una immigració procedent, bàsicament, d’Amèrica del Sud (4,8% de la població total), que ha
superat fins i tot la tradicional primacia de l’africana (que ara constitueix el 2,6% de la població total).
La població extracomunitària es distribueix de manera irregular al llarg del territori metropolità. I no únicament
en termes absoluts, amb una lògica major presència en els nuclis més grans, sinó també en termes relatius. És
a dir, en alguns municipis el percentatge de residents extracomunitaris és molt superior a la resta, si bé
aquestes diferències en cap cas arribaren a ser extremadament pronunciades (cap municipi amb un volum
estadísticament significatiu d’habitants mostra un valor que dobli la mitjana regional).
El que és segurament més interessant des del punt de vista territorial és que al llarg dels darrers anys
l’arribada de nova immigració no ha tendit a concentrar-se en determinats municipis sinó que, al
contrari, ha mantingut els nivells de concentració existents a l’inici del període de forta immigració, l’any
2000.
Val a dir, però, que el manteniment d’aquests nivells de concentració no s’ha aconseguit gràcies a la
reproducció exacta dels paràmetres de localització existents, sinó que s’ha basat en la disminució de la
concentració en alguns municipis, especialment Barcelona (però també Mataró), on la taxa d’increment de
població no europea ha estat inferior a la mitjana de la regió, en contrast amb l’augment dels municipis del seu
entorn més proper (Badalona, Cornellà, l’Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet) i també de les
principals ciutats vallesanes (Sabadell, Terrassa, Rubí o Granollers), municipis tots ells, que han vist augmentar
el seu pes de la seva població no europea sobre el conjunt de la regió metropolitana, conseqüència de les
primeres fases del patró cíclic plantejat anteriorment28.
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Evolució de la dimensió de les llars de la regió metroplitana de Barcelona, 1991-2007

3.2.3.3. Canvis en la composició de les llars

Les dinàmiques demogràfiques dominants en l’actualitat (envelliment de la població, redistribució selectiva a
l’interior de la regió metropolitana i arribada d’immigració estrangera), juntament amb el predomini de nous
hàbits i valors socials (retard en l’abandonament de la llar familiar i del moment de formar parella estable,
increment del nombre de persones que desitgen viure soles, aparició de noves fórmules de convivència) estan
donant com a resultat una estructura de llars sensiblement diferent a l’observada en dècades precedents.
Així, el tret predominant és la tendència a la reducció del nombre de persones que viuen a les llars
metropolitanes. En tan sols deu anys (1991-2001), la proporció de llars ocupades per una única persona ha
passat de representar el 13,5% al 20,3% del total, mentre que les llars formades únicament per dues persones
també augmenten, tot i que de manera lleugerament inferior. La contrapartida a aquest increment en la
proporció de llars ocupades per poques persones es troba, lògicament, en aquelles amb quatre o més
persones, que han passat del 39,0% al 28,2%.
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que hi viuen
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(provisional)

%
1991

%
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%
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%
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1
2
3
4
5
6 i més

184.248
342.393
304.391
324.818
142.809
63.226

253.198
393.129
332.736
327.632
116.102
43.103

326.563
458.860
367.856
322.799
91.545
39.750

467.482
570.135
385.547
287.448
82.201
62.121

13,53
25,14
22,35
23,85
10,49
4,64

17,27
26,82
22,70
22,35
7,92
2,94

20,32
28,55
22,89
20,08
5,70
2,47

25,20
30,74
20,78
15,50
4,43
3,35

1.361.885

1.465.900

1.607.373

1.854.934

100,00

100,00

100,00

100,00
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FONT: Institut d'Estadística de Catalunya.

Com a resultat d’aquesta pèrdua de pes de les llars ocupades per tres o quatre persones a favor de les
unipersonals o formades per dues persones, la grandària mitjana de les llars metropolitanes ha passat de 3,1
membres l’any 1991 a 2,7 el 2001.
Les dades més recents (gener de 2007) mostren que la immigració ha incidit també en aquesta variable, de
manera que, malgrat que es manté la tendència general de reducció de la dimensió de les llars, el volum
d’habitatges on viuen 6 o més persones, que des de l’any 1991 mostrava una clara tendència a minvar,
augmenta l’any 2007 fins a nivells similars als de 16 anys abans. La relació entre l’augment de la
sobreocupació i la immigració és fàcilment identificable des del moment en què, per al conjunt de Catalunya,
la dimensió mitjana de les llars on tots els membres són de la Unió Europea és de 2,47 individus, mentre que
aquesta xifra augmenta a 3,60 quan tots els membres són extracomunitaris i fins a 4,34 quan s’hi troben tant
persones comunitàries com extracomunitàries29.

Percentatge de llars amb 6 o més membres, 2007

La conseqüència d’aquesta nova composició de les llars serà, lògicament, una major pressió sobre el mercat
de l’habitatge, en tant que un mateix volum de població requereix ara d’un major nombre d’habitatges per viure
que pocs anys abans. En un moment de represa del creixement de la població a causa bàsicament de la
immigració, aquest factor veurà, a més, multiplicat els seus efectes.
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FONT: Elaboració pròpia a partir de dades provisionals de l’Institut d’Estadística de Catalunya.
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Evolució de la construcció d'habitatges a la regió metropolitana de Barcelona, 1972-1997

3.2.4. La demanda d’habitatge
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3.2.4.1. El procés d’edificació a la regió metropolitana

419.990
52.499

110.628
18.438

95.103
15.851

138.473
27.695

946
116,93

1.099
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En consonància amb el creixement de població experimentat a la regió metropolitana entre 1950 i 1970, el parc
construït es dobla al llarg d’aquests 20 anys.

100.000
10.000

50.000

0

0
1972-80

Diferència de població*
Habitatges/nou habitant

Aquest fort increment es basa fonamentalment en la densificació de les trames urbanes existents (ja sigui
per ompliment dels espais buits o per substitució de les tipologies existents per d’altres de més congestives)
juntament amb la seva extensió en un procés d’urbanització que tendeix a seguir pautes de contigüitat física, i
que es basa sovint en tipologies com els polígons d’habitatge massiu. A aquestes formes de creixement cal
afegir les que es produïen a partir de fórmules com l’autoconstrucció, a les que les condicions socials del
moment van obligar sovint a recórrer30.
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0,64

648.976
1,18
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*: Els períodes de temps per al càlcul de la diferència de població s'han ajustat a les dates censals, tot resultant 1970-1981, 1981-1986, 1986-1991 i 1991-1996.
FONT: Elaboració pròpia a partir de dades de J.A. SOLANS: "L'ocupació de sòl en el sistema metropolità central durant el període 1980-1998" a Papers. Regió Metropolitana de Barcelona .
Núm 36, maig de 2002. Barcelona. Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.

La majoria de les vegades, però, aquest procés de creixement del parc d’habitatges no acostuma a anar
acompanyat dels serveis i les infraestructures de suport necessaris, i no és fins al final d’aquest període
que es comencen a desenvolupar, entre d’altres, les previsions de la xarxa viària que posteriorment permetran
la descongestió de Barcelona i l’articulació del territori metropolità.

Habitatges construïts a la província de Barcelona per tipologies i corones, 1987-2001
unifamiliar
Àmbit

La dècada dels setanta, especialment en la seva primera meitat, representa un increment encara major del
ritme de construcció d’habitatges, mantenint la tendència a acumular-se a Barcelona (que no obstant això,
continua perdent pes relatiu al conjunt de la regió) i als municipis del seu entorn més proper (l’Hospitalet,
Badalona, Santa Coloma), però estenent-se també a d’altres de la primera corona així com a les principals
ciutats de la segona corona metropolitana (Sabadell, Terrassa, Mataró).
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total
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total

7.870
10.404
38.717
8.968

2.544
6.968
36.936
7.458

10.414
17.372
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16.426

59.512
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69.926
70.029
190.416
38.337

0%

Continu urbà de Barcelona
Primera corona metropolitana
Segona corona metropolitana
Resta de la província

Paral·lelament, diverses urbanitzacions de segona residència comencen a proliferar arreu del territori
metropolità, especialment en àrees allunyades de les grans ciutats i sense accés a la xarxa de transport
col·lectiu. És un fenomen incipient, clarament caracteritzat per la dispersió, que respon a una demanda encara
relativament reduïda de destinació de vacances i de cap de setmana, i que es generalitza en bona part gràcies
a la manca de mecanismes de control31.
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FONT: MUÑOZ, FRANCESC: La producció residencial de baixa densitat . Diputació de Barcelona. Elements de debat territorial , núm. 21. Barcelona, juny de 2005.

Habitatges construïts a la província de Barcelona per grandària poblacional dels municipis 1987-2001
unifamiliar

La producció d’habitatge al llarg d’aquests anys respon, doncs, a la urgència que imposava un creixement
demogràfic de grans proporcions i que va anteposar la satisfacció de la necessitat immediata d’allotjar la nova
població a la realització ordenada d’un procés d’urbanització.

Habitants del municipi

adossat

aïllat

total

en bloc

total

Menys de 10.000
Entre 10.000 i 50.000
Més de 50.000

18.616
24.738
22.605

28.456
15.785
9.665

47.072
40.523
32.270

27.341
86.748
134.754

74.413
127.271
167.024

Total

65.959

53.906

119.865

248.843

368.708

0%

A partir de finals dels setanta, però, la situació experimenta una transformació important. Així, la crisi
econòmica iniciada a mitjans de la dècada té el doble efecte de paralitzar bona part de l’activitat econòmica (i
no només aturar l’ocupació de nous espais, sinó fins i tot alliberar-ne alguns a les àrees centrals en un procés
de reestructuració de la base productiva) i desincentivar el creixement demogràfic de les etapes precedents
basat en una immigració de motius bàsicament laborals.
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Amb tot, i malgrat la recuperació de les llibertats democràtiques i el retorn de les competències urbanístiques a
les institucions locals i autonòmica, la major part dels planejaments municipals de principis dels anys vuitanta
estan marcats encara per les reserves de sòl que responien a les tendències observades al llarg de les
dècades anteriors. És a dir, es disposava per a un període d’estabilitat demogràfica d’una quantitat de sòl
concebuda per a fortíssims creixements de població.

Construcció d'habitatges a la regió metropolitana de Barcelona (habitatges acabats), 2001-2006

Com a conseqüència, aquests espais no serviran per acollir noves migracions exteriors sinó a aquella població
que sortia de les àrees urbanes més densificades de la mateixa regió metropolitana, permetent així la
redistribució interna. D’aquesta manera, en la majoria d’ocasions la quantitat d’habitatge ofertat a cada
municipi determinarà el volum de població que hi arribarà.
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Els municipis més grans (Barcelona, Sabadell, Terrassa) continuaran sent els que construeixin uns majors
volums d’habitatge. Però la generalització de l’oferta de sòl farà que molts d’altres mitjans (Sant Cugat,
Cerdanyola, Rubí) i petits (Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Polinyà, el Baix Maresme,
l’Ordal) del conjunt de la regió metropolitana ofereixin quantitats en molts casos similars, de manera que
produeixen una extensió territorial de l’oferta residencial que disminueix la importància relativa dels nuclis
més grans.
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Construcció d’habitatges als municipis de l’RMB, 2001-2006

Al mateix temps, i tot i que el nou planejament frena l’anterior proliferació d’urbanitzacions aïllades, s’acaben
d’omplir les iniciades durant les dues dècades anteriors i, el que tindrà impactes més importants, bona part dels
habitatges experimentaran un canvi en l’ús de segona residència al de primera.
La forma en què es produeix aquest nou habitatge varia en funció de l’oferta de sòl provinent de les etapes
anteriors. Així, les tipologies aïllades són freqüents en els municipis més petits i com a forma d’ocupació en
bona part de les urbanitzacions projectades. Al seu costat, i quan les reserves de sòl són ja menors, l’habitatge
adossat protagonitza bona part de les operacions realitzades a gran nombre de municipis petits i mitjans de la
primera i segona corona metropolitanes. Finalment, les ciutats grans i bona part de les mitjanes opten pel
creixement concentrat, amb la realització de grans paquets d’habitatge plurifamiliar en els pocs sectors de
nova creació que queden per desenvolupar32.
Amb tot, entre 1980 i 1997 es construeix a la regió metropolitana de Barcelona un total de 304.244 habitatges,
a una mitjana de poc més de vint mil per any. És a dir, es produeix habitatge a un ritme tres vegades inferior al
de la dècada dels setanta, però en un moment en què el creixement de població no és que sigui tres vegades
més petit sinó que és negatiu. Els canvis en la grandària de les llars expliquen en bona part aquest fenomen.
Al llarg dels darrers sis anys (2001-2006) s’ha construït a la regió metropolitana de Barcelona una mitjana de
31.606 nous habitatges anuals (3,6 habitatges nous cada hora).
Malgrat que des de 2001, en què es va arribar a un màxim de 34.469 habitatges acabats, la tendència ha estat
a decréixer, el nombre d’habitatges nous construïts des del cens de 2001 és de 189.634, el que representa un
increment del parc existent en un 9,2% en tan sols sis anys.

Habitatges acabats

En termes absoluts han estat els municipis més grans (Barcelona, Terrassa, Sabadell, Badalona, Mataró) els
que, lògicament, més habitatges han construït en aquests darrers anys. Al seu costat, però, cal destacar un bon
nombre de municipis mitjans i petits que han experimentat creixements relatius espectaculars del seu parc
d’habitatges i que, en molts casos, han representat també volums absoluts considerables.
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Aquests municipis, localitzats en zones cada vegada més perifèriques de la regió metropolitana de Barcelona,
evidencien d’aquesta manera l’extensió del procés de dispersió de la població a àrees progressivament més
allunyades. I malgrat que el volum més notable d’edificació tendeix a localitzar-se a les àrees més poblades,
comarques com l’Alt Penedès concentren ja més d’un 4% del total d’habitatges construïts a la regió
metropolitana en el període 2001-2006, el Garraf un 6,3%, i àmbits com el Maresme o el Vallès Oriental, al
voltant d’un 12% cadascun.

FONT: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya.

Percentatge de creixement del parc d’habitatges del municipis de l’RMB, 2001-2006

Amb tot, al procés de dispersió de la població sobre el territori de la regió metropolitana (nivell macro) cal afegir
una segona dispersió d’aquesta mateixa població sobre extensions cada vegada més grans dels municipis on
arriben (nivell micro), ja que les pautes d’urbanització dispersa porten a l’ocupació extensiva del sòl.

3.2.4.2. Dinamisme del mercat residencial

En aquest context, la població metropolitana mostra una taxa de canvi d’habitatge habitual relativament
elevada. Així, una de cada cinc persones (20,6%) ha arribat al seu habitatge actual al llarg dels darrers cinc
anys, mentre que gairebé una de cada quatre (23,7%) té previsió de fer-ho al llarg del proper quinquenni33.
La majoria d’aquests moviments residencials es produeixen a l’interior del propi municipi (63,17%) i, en bona
part, del mateix barri. Gairebé una quarta part (23,5%) prové d’algun altre municipi de la regió metropolitana de
Barcelona.
Els moviments immigratoris recents, juntament amb l’actual estructura d’edats de la regió metropolitana
contribueixen a aquest dinamisme en el mercat d’habitatge. Tanmateix, l’elevat percentatge de moviments
intramunicipals, al costat dels relativament baixos volums de producció de nou habitatge als municipis més
poblats podrien portar a pensar, especialment per a aquets municipis, en un desequilibri entre oferta i
demanda. En no existir de manera pronunciada aquest desequilibri34, cal suposar que la majoria d’aquests
moviments es produeixen sobre el mercat de segona mà.
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3.2.4.3. Les característiques dels habitatges

Evolució de la superfície dels habitatges principals de la regió metropolitana de Barcelona, 1991-2001

La regió metropolitana de Barcelona comptava l’any 2001 amb un parc de 2.063.975 habitatges familiars, la
majoria principals (77,9%). I malgrat que existeixen alguns àmbits on els habitatges secundaris encara
representen una part notable del total (Alt Maresme, Garraf ...), cada vegada una proporció més gran dels
habitatges metropolitans és utilitzada com a principal.

Fins
de 31
de 41
de 51
de 61
de 71
de 81
de 91
de 101
de 111
de 121
de 131
de 141
de 151
de 181
més de

La major part dels habitatges principals és de propietat (78,5%), ja sigui pagat, en procés de pagament o per
herència o donació, tot deixant únicament un 17,8% en règim de lloguer.
La baixa proporció d’habitatge de lloguer, juntament amb la tendència alcista dels preus observada al conjunt
de la regió metropolitana al llarg dels darrers anys, introdueix un element de rigidesa en el mercat, en tant que
molts joves en edat i amb la voluntat d’emancipar-se troben serioses dificultats per reunir el capital necessari
per procedir a la compra d’un habitatge, però troben igualment una oferta de lloguer força reduïda.
En un moment, a més, d’important creixement de la població per l’arribada d’immigració majoritàriament
d’escàs poder adquisitiu, les rigideses del mercat immobiliari condueixen en ocasions a què les condicions de
vida de la població es troben molt per sota de les assolides uns anys abans.
La superfície dels habitatges oscil·la principalment entre els 60 i els 100 metres quadrats (65,5%), i malgrat
que la resta són majoritàriament més grans, més de 80.000 habitatges de la regió metropolitana (5%) tenen
menys de 50 m2.

Total
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6.399
37.278
96.155
210.106
281.421
227.859
202.180
121.539
35.393
38.315
18.086
13.299
18.291
20.734
16.135
17.336

4.909
16.688
59.231
139.383
288.521
301.320
223.898
239.549
107.414
46.099
47.613
19.716
17.981
41.430
30.730
22.865

0,47
2,74
7,07
15,44
20,68
16,75
14,86
8,93
2,60
2,82
1,33
0,98
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1,27

0,31
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1.360.526 1.607.347

100,00

20

percentatge

habitatges

15

10

5

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

- superfície +

100,00

FONT: Institut d'Estadística de Catalunya.

Les reduïdes dimensions d’una part del parc d’habitatges metropolità persistien l’any 2001 malgrat haver
experimentat un augment notable de la superfície mitjana al llarg de la dècada precedent. Aquest augment
es produeix bàsicament per reducció dels habitatges més petits (la proporció d’habitatges de menys de 60m2
es redueix pràcticament a la meitat) així com del desplaçament de la categoria modal dels 60-70m2 als 7080m2. És a dir, es redueixen els habitatges més petits però també s’incrementa la grandària de la majoria.

Principals equipaments i inconvenients dels habitatges de la regió metropolitana de Barcelona, 2006
Equipament

Aquest augment de la superfície dels habitatges entra en aparent contradicció amb la reducció de la dimensió
de les llars produïda al llarg del mateix període. Això no vol dir, però, que calgui invertir automàticament
aquesta tendència, ja que les diverses grandàries responen a requeriments diferents de la demanda: el de llars
cada vegada més petites (habitatges petits) i el de formació de famílies (habitatges més grans).

Aigua calenta
Calefacció
Aire condicionat
Ascensor
Vàter dins de casa
Dutxa o banyera
Jardí o pati
Piscina o al. inst. esportives
Aparcament dins de l'edifici
Traster
Hort o corral

0,0

99,1
62,3
37,3
55,2
99,4
99,8
30,0
6,3
33,7
20,4
3,7

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Inconvenient
Manca d'espai
Manca d'ascensor
Humitat o fred
Soroll
Manca de llum, terrassa, etc.
Acabats deficients, estructura
Altres inconvenients
No té cap inconvenient
No consta

Font: INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població 2006.
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Evolució dels llocs de treball localitzats (LTL) a la regió metropolitana de Barcelona per sectors d'activitat, 1991-2001

3.3. Activitat

Sector

1991

Agricultura i ramaderia
Pesca
Indústries extractives
Indústries manufactureres
Electricitat, gas i aigua
Construcció
Comerç i reparacions
Hosteleria
Transport i comunicacions
Mediació financera
Immob, lloguers i serveis empr.
Adm. Pública, defensa i SS
Educació
Sanitat i serveis socials
Altres serveis
Personal domèstic

3.3.1. Creixement i recomposició de l’activitat econòmica

L’economia de la regió metropolitana de Barcelona travessa una etapa de notable dinamisme, el qual es
manifesta tant a nivell de producció com d’ocupació. Així, el producte interior brut (PIB) de la regió
metropolitana es situava l’any 2005 en 84.579 milions d’euros constants de l’any 2000, després d’haver
experimentat en els darrers quatre anys taxes de creixement que oscil·len entre el 2,1% i el 2,5%, molt
semblants, si bé en conjunt un xic inferiors, a les del conjunt de Catalunya.
La producció metropolitana representa així més de dues terceres parts (68,9%) del total de Catalunya.
Malgrat tot, les seves taxes de creixement més moderades porten a una lleugera reducció del pes de
l’economia metropolitana sobre la catalana, que l’any 2002 era 0,3 punts superior (69,3%).

2001

0,87
0,12
0,11
36,59
0,78
7,23
14,49
4,03
6,68
4,10
5,01
4,41
6,66
4,72
4,20
0,00

0,72
0,07
0,02
25,64
0,63
7,74
16,05
5,41
6,49
3,45
10,47
5,05
5,93
6,44
3,59
2,28

100,00

100,00

0,00

Al costat del PIB, l’ocupació de la població metropolitana ha experimentat també un important creixement, i ha
passat de menys de dos milions d’ocupats l’any 2001 a més de 2,3 milions el 2005. L’increment de l’ocupació
total ha estat producte d’un augment tant de les taxes d’ocupació, de quatre punts en aquest període fins a
arribar al 93,05%, com d’activitat. En el cas de les dones, aquest augment de la taxa d’activitat ve a sumar-se al
fortíssim increment experimentat entre 1991 i 2001, en què va augmentar gairebé deu punts, i es troba
acompanyat per una convergència de les taxes d’ocupació amb els nivells dels homes.
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Taxes reals de creixement interanual (%) del PIB de la rmb per grans sectors d'activitat, 2001-2005

L'estructura econòmica de la regió metropolitana de Barcelona s'ha basat tradicionalment en un sòlid sector
industrial, amb un important component manufacturer recolzat per uns serveis força diversificats i per un
sector primari que, malgrat la seva estructura, ha estat capaç d'adaptar-se a les noves condicions econòmiques
i industrialitzar-se a temps, tant pel que fa a la seva automatització com a la sortida i enfocament de la seva
producció.

2002
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2005

8,0
6,0

Sector primari
Indústria
Construcció
Serveis

En un procés iniciat ja fa algunes dècades, però, l'economia metropolitana, a l'igual que la major part
d'economies occidentals, ha experimentat una marcada tendència a la terciarització, de manera l’any 2001
únicament una quarta part (26,3%) dels llocs de treball localitzats a la regió metropolitana de Barcelona eren
industrials, percentatge sensiblement inferior al de només 10 anys abans, en què era del 37,5%.
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Total

Aquesta pèrdua de pes del sector industrial ha afectat, en primer lloc, l’ocupació, i no únicament en termes
relatius sinó també amb disminucions netes del nombre de treballadors. Aquestes disminucions han revertit en
part en un increment de la construcció i, sobretot, en una major ocupació dels serveis. Així, tots els subsectors
de serveis, llevat de la mediació financera, han vist incrementar la seva participació en el conjunt d'ocupats
entre 1991 i 2001.

2,1

2,5

2,3

3,0

-4,0

FONT: CAIXA DE CATALUNYA: Anuari econòmic comarcal 2006.

Distribució sectorial de l'ocupació a la regió metropolitana de Barcelona, 2006 (inscrits al règim general, especial mineria del carbó
i especial autònoms de la Seguretat Social, 2n trimestre)

En segon lloc, el procés de terciarització de l'ocupació continua en l’actualitat i és visible igualment en la
producció, ja que mentre el producte interior brut (PIB) dels serveis de la regió metropolitana ha crescut entre
2002 i 2005 a taxes que oscil·len entre el 2,8% i el 4,1% (i la construcció a un ritme que és pràcticament el
doble), la indústria ha mostrat valors negatius.

Sector
Agricultura i ramaderia
Pesca
Indústries extractives
Indústries manufactureres
Electricitat, gas i aigua
Construcció
Comerç i reparacions
Hosteleria
Transport i comunicacions
Mediació financera
Immob, lloguers i serveis empr.
Adm. Pública, defensa i SS
Educació
Sanitat i serveis socials
Altres serveis
Personal domèstic
Organismes extraterritorials

Com a resultat, l’any 2006 els treballadors de la regió metropolitana de Barcelona corresponents al sector
industrial representen ja menys d’una cinquena part (18,0%), mentre que un 71,1% pertanyen a sectors
terciaris35. El comerç i les reparacions (19,9%) i el sector immobiliari i de serveis a les empreses (16,8%) són
els subsectors que apleguen un nombre de treballadors més gran.

Total

règim
general

autònoms

4.780
10
1.352
368.994
7.146
164.410
349.411
97.749
102.911
59.589
326.481
109.452
75.546
124.226
103.578
4.125
270

1.965
12
116
37.398
56
54.996
100.047
30.372
35.466
5.045
52.426
50
5.871
8.840
27.836
9
1

6.745
22
1.468
406.392
7.202
219.406
449.458
128.121
138.377
64.634
378.907
109.502
81.417
133.066
131.414
4.134
271

1.900.030

360.506

2.260.536
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Evolució de la localització de llocs de treball a l’RMB, 1986-2001

3.3.2. Relocalització

1986

1991

1996

2001

L'estructura econòmica metropolitana viu un marcat procés de relocalització de les seves activitats, que té lloc
tant a escala interna com internacional.
A escala internacional, la creixent obertura de l'economia catalana, a més de permetre augmentar les
exportacions i importacions, s'ha estès a la inversió i ha donat pas al trasllat de bona part dels processos
productius, especialment industrials, a l'estranger. D’aquesta manera s’han obtingut uns costos de producció
més baixos, gràcies sobretot als nivells inferiors de salaris així com a les diferències existents en matèria de
legislació laboral i fins i tot ambiental.
A escala regional la relocalització ha seguit unes pautes molt similars a les ja descrites per a la població, i que
han consistit bàsicament en la sortida de les activitats més incompatibles amb la ciutat, consumidores de sòl i
amb especials necessitats d'accessibilitat des de les àrees urbanes més densificades a espais on l'oferta de sòl
és més abundant i més barata, però també on l'accessibilitat és major i on es maximitza l'eficiència de
funcionament del conjunt del sistema productiu.
En aquest escenari tots els municipis són susceptibles de guanyar o perdre activitat, en funció de la seva
capacitat i també de la seva voluntat per respondre a les exigències de localització de la indústria i dels serveis.
Com a resultat, l’activitat ha tendit a estendre’s sobre el conjunt de territori, de manera que en l’actualitat
es troba més homogèniament repartida entre els municipis. Si bé Barcelona i les ciutats més grans de la
primera i segona corona metropolitanes han estat les que més llocs de treball han guanyant en termes absoluts
(llevat de Sant Adrià de Besòs), en termes relatius són els municipis més petits i perifèrics els que
experimenten, entre 1991 i 2001, taxes de creixement superiors a la mitjana metropolitana (23,67%).
Així, si l’any 1986 el municipi de Barcelona concentrava el 51,0% dels llocs de treball de la regió, quinze anys
més tard, i malgrat haver tingut un fort augment en termes absoluts (passa de 631.357 treballadors a 818.162),
aquesta participació havia baixat fins al 41,7%36.
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El paral·lelisme en els moviments de relocalització de la població i les activitats a escala regional presenta,
però, importants divergències en baixar a l’escala local. Així, les destinacions de la població i les activitats no
sempre han tendit a coincidir, donant com a resultat en alguns indrets una marcada especialització funcional.
Aquest procés de relocalització de l’activitat a l’interior de la regió metropolitana, a més, no ha afectat de la
mateixa manera els diversos sectors. Així, d’una banda, les activitats industrials són les que perden més pes
en els principals nuclis urbans (el conjunt del Barcelonès, Sabadell, Terrassa, Sant Quirze), tot abandonant
aquelles àrees que, per la menor disponibilitat d’espais adaptats a les seves necessitats específiques i per la
reducció d’accessibilitat que representa la tendència a la saturació de la xarxa de transport existent, han deixat
d’oferir avantatges de localització. Els principals corredors metropolitans, i molt especialment, l’AP-7 i l’A-2,
concentren bona part d’aquestes noves ubicacions37.

Creixement 1986-2001

D’altra banda, els serveis, especialment els adreçats directament a la població, com ara el comerç i el lleure,
mostren unes pautes de relocalització similars, si bé per causes diferents, en seguir a la població en el seu
procés de migració metropolitana i buscar la seva proximitat, encara que sigui en municipis veïns. Un altre tipus
d’activitat terciària considerada tradicionalment de més alta sofisticació (serveis a les empeses) mostra
darrerament la mateixa tendència de desconcentració, tot perdent pes a la ciutat de Barcelona (que en aquest
període només incrementa la seva participació en el sector de l’hoteleria) i els altres municipis del Barcelonès,
en benefici de la resta del territori metropolità.

Percentatge de creixement 1986-2001
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Pes dels llocs de treball del sector primari sobre el total municipal, 2001. Representat sobre sòl agrícola base
SIGPAC

Pes dels llocs de treball del sector de la construcció sobre el total municipal, 2001. Representat sobre sectors
complexos, industrials i mixtos

Pes dels llocs de treball terciaris sobre el total municipal, 2001. Representat sobre sectors complexos,
industrials, terciaris i mixtos

Pes dels llocs de treball industrials sobre el total municipal, 2001. Representat sobre sectors complexos,
industrials i mixtos
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3.3.3. L’aparició de noves pautes d’ocupació del territori

La convivència de dos models urbanístics per a les àrees d’activitat

A més de les pautes territorials, la forma física que han adoptat les activitats en aquest procés de relocalització
es configura com un segon element d’importants implicacions sobre el territori.
Així, el procés de sortida de les activitats industrials de les principals ciutats cap a la resta del territori es basa
majoritàriament, des de la dècada dels seixanta, en el model de polígons industrials, amb major disponibilitat
d’espai, concebuts especialment per a l’activitat productiva que s’hi instal·la i generalment segregats de les
trames urbanes existents.
El manteniment durant les dècades següents d’aquesta pauta de relocalització de les activitats industrials, que
aprofiten les rendes diferencials al mateix temps que alliberen sòl a l’interior de les àrees urbanes més
congestionades, ha afectat especialment els municipis vallesans i del Baix Llobregat. Ara bé, la proliferació
d’oferta de sòl industrial a la gran majoria de municipis metropolitans ajudarà a consolidar aquesta tendència i
conduirà d’aquesta manera a un escenari de dispersió per multiplicitat d’àrees industrials, en algunes ocasions
de dimensions molt reduïdes.
Si bé algunes parts de la regió metropolitana, especialment la seva primera corona, aconsegueixen escapar
relativament a aquesta tendència a l’atomització, més comuna a la resta del territori català, el cert és que l’any
2005 el nombre de polígons d’activitat que s’hi localitzaven era de 712, és a dir, una mitjana de 4,3 polígons per
municipi, els quals ocupaven un total de 15.623 hectàrees. La majoria d’ells (80%) estaven completament
urbanitzats, i únicament un 10% de les parcel·les no estaven edificades. A més, el nivell d’ocupació de les naus
es pot considerar elevat, amb un 90% que presentaven un nivell d’ocupació superior al 90%38.
Malgrat aquesta elevada ocupació, cal veure aquesta dispersió de l’oferta d’espais industrials amb certa
preocupació, en tant que ha incrementat el consum de sòl directe i indirecte (a partir de la multiplicació de les
necessitats d’infraestructures de transport que els connectin) i ha impedit l’aprofitament dels factors positius
que deriven de l’existència d’àrees d’una grandària mínima, com ara la dotació d’infraestructures, equipaments i
serveis de suport o l’aparició d’una atmosfera industrial que possibiliti el sorgiment de sinèrgies.
Al costat de la dispersió, cal apuntar un segon factor de preocupació en les pautes recents de localització de
l’activitat, com és l’ocupació progressiva d’aquests espais per part d’activitats que, en principi no hi estaven
destinades. Així, el procés de periferització de bona part dels serveis a què es feia referència al final de l’apartat
anterior, s’ha basat en una ocupació d’aquests polígons industrials per part d’activitats terciàries com ara
el comerç o el lleure. S’ha produït, d’aquesta manera, una perversió de l’objectiu inicial amb què van ser
creades aquestes àrees, de manera que en l’actualitat la indústria ocupa aproximadament la meitat de la
superfície dels polígons d’activitat de la regió metropolitana, mentre que les activitats de transport i
emmagatzematge i, sobretot, les de serveis, incrementen la seva participació39.
La conseqüència d’aquest procés d’ocupació és doble. D’una banda, el buidatge dels nuclis urbans per part
d’aquelles activitats que li són pròpies, com ara el comerç o qualsevol altra activitat adreçada bàsicament a la
població, i que han vist en les noves àrees d’activitat l’oportunitat d’incrementar la seva superfície, a un preu
sensiblement inferior i amb la possibilitat, a més, d’obtenir elevades rendes per l’espai que ocupaven als
centres urbans. D’altra banda, l’inici d’una competència per l’espai d’aquest polígons en què les activitats
terciàries, per les majors rendes de localització que poden obtenir, tendeixen a expulsar a la indústria a la qual
estava destinat aquest sòl.
Així, doncs, al costat de la indústria, les activitats de serveis que opten també per la relocalització, especialment
centres comercials, però també instal·lacions educatives o sanitàries, configuren igualment un mosaic d’activitat
dispersa sobre el territori, el principal criteri de localització per a les quals és la proximitat a les infraestructures
de transport que garanteixin una elevada accessibilitat40.
Val a dir, però, que al costat d’aquestes pautes periferitzadores i dispersadores de l’activitat sorgeixen també al
llarg d’aquests darrers anys nombroses iniciatives que, ben al contrari, es basen en la creació d’espais
integrats a les trames urbanes existents on les activitats econòmiques conviuen amb la residència i l’espai
urbà. Alguns municipis són capaços, d’aquesta manera, de controlar les forces centrífugues que allunyen a les
activitats de les àrees urbanes (bàsicament, menor preu del sòl i elevada accessibilitat en vehicle privat) per
retenir-les a l’interior de les gran ciutats.
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Polígons d’activitat a la regió metropolitana de Barcelona, 2005-2006

Font: INSTITUT D’ESTUDIS REGIONALS I METROPOLITANS DE BARCELONA: Anàlisi de l’oferta i la demanda de polígons d’activitat industrial i terciària a Catalunya. Barcelona, setembre de 2006.
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Noves geografies de la producció i el consum a la regió metropolitana de Barcelona. Indústria, gran terciari i equipament. Situació any 1977 i 2004

Font: Antonio FONT: Noves geografies de la producció i el consum a la regió metropolitana de Barcelona. Càtedra d’Urbanística ETSAV. Barcelona, octubre de 2007.
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Noves geografies de la producció i el consum a la regió metropolitana de Barcelona

Font: Antonio FONT: Noves geografies de la producció i el consum a la regió metropolitana de Barcelona. Càtedra d’Urbanística ETSAV. Barcelona, octubre de 2007.
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Noves geografies de la producció i el consum a la regió metropolitana de Barcelona. Exemple d’actuació de nova centralitat, integrada al teixit urbà i mixt

Font: Antonio FONT: Noves geografies de la producció i el consum a la regió metropolitana de Barcelona. Càtedra d’Urbanística ETSAV. Barcelona, octubre de 2007.
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Noves geografies de la producció i el consum a la regió metropolitana de Barcelona. Exemple d’actuació especialitzada i segregada del teixit urbà

Font: Antonio FONT: Noves geografies de la producció i el consum a la regió metropolitana de Barcelona. Càtedra d’Urbanística ETSAV. Barcelona, octubre de 2007.
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Evolució del percentatge d’autocontenció laboral dels municipis de la regió metropolitana de Barcelona, 1986-2001

3.4. Mobilitat i infraestructures de transport

1986

1991

1996

2001

De manera paral·lela als processos d’ocupació del territori metropolità per part de la població i les activitats
productives, les infraestructures de transport que els donen suport han seguit un procés d’extensió territorial
similar, tot i que no sempre coincident en intensitat.
La relació entre mobilitat, tant de persones com de mercaderies, i infraestructures de transport és especialment
estreta, en tant que cadascuna d’elles és al mateix temps causa i conseqüència del desenvolupament de l’altra.
Així, la millora d’infraestructura, i també de servei de transport col·lectiu, ha generat increments
d’accessibilitat que han estat immediatament aprofitats per la població i les activitats productives per
augmentar el seu nombre de desplaçaments, ja que aquests resulten més fàcils i còmodes, en haver-se vist
afavorits per una reducció en temps real.
A més del nombre de desplaçaments, aquests agents han tendit a aprofitar la major accessibilitat a partir d’un
augment de les distàncies recorregudes, de manera que han pogut triar el lloc on instal·lar-se sobre un
àmbit territorial més gran. Aquestes noves ubicacions han creat, al seu temps, noves demandes
infraestructurals i aquestes, igualment, més accessibilitat.
En aquesta espiral d’increment de la mobilitat i de les infraestructures de transport, tant la població com les
activitats productives que la protagonitzen han sortit beneficiades, en veure ampliades les seves oportunitats de
localització i de tria d’agents amb qui relacionar-se per tal de realitzar les seves activitats principals. Al seu
costat, però, la resta d’agents, i més encara, el territori que la sustenta, han patit en bona mesura els seus
impactes negatius.
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Font: CARRERA, J.M. i LÓPEZ, J: “Territori, població i localització d’activitats. Escenaris del context territorial i socioeconòmic de la regió metropolitana de
Barcelona”, Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona. Autoritat del Transport Metropolità. Barcelona, juny de 2006.

La manera en què han tingut lloc els processos d’ocupació del territori metropolità per part de població i
activitats productives ha generat un increment de les seves relacions. Així, ja sigui per la diversitat dels seus
emplaçaments finals o per les seves característiques d’ocupació, sovint extensiva i dispersa, el repartiment dels
agents sobre l’espai ha eixamplat el marc territorial de referència i ha augmentat les interrelacions entre les
seves diverses parts.
La plasmació física d’aquest augment de les interrelacions ha estat un creixement del nombre de
desplaçaments realitzats habitualment per la població i mercaderies, un allargament de les distàncies
recorregudes, una multiplicació del nombre de destinacions dels fluxos emesos per cada node i una tendència
a basar la major part dels desplaçaments en mitjans de transport individuals.

Grans fluxos intercomarcals de mobilitat quotidiana
en dia feiner, 2006 (milers de desplaçaments)

Ràtio públic-privat en dels desplaçaments
quotidians en dia feiner, 2006

L’increment del nombre de desplaçaments realitzats quotidianament per les persones és fàcilment
observable a través d’un indicador com el percentatge d’autocontenció laboral municipal. Aquest indicador
quantifica la proporció d’ocupats que treballen en el mateix municipi on resideixen: a menor autocontenció,
major proporció de persones que es desplacen a treballar a un altre municipi i, per tant, major mobilitat. El
percentatge d’autocontenció laboral dels municipis de la regió metropolitana de Barcelona ha decrescut
notablement entre 1986 i 2001, tot passant d’una mitjana del 67,6% al 52,7% . És a dir, mentre l’any 1986 dos
de cada tres residents a la regió metropolitana de Barcelona treballaven al mateix municipi on vivien, el 2001
només ho fa un de cada dos.
Aquesta proporció per al conjunt de la regió mostra, però, valors diversos en funció dels municipis. Així, per una
banda, aquells més grans i que, per tant, tenen major facilitat per formar un mercat de treball propi, han
mostrat, lògicament, més capacitat per retenir la seva força de treball. Per altra banda, els municipis més
especialitzats en activitat, en disposar de més llocs de treball que de població ocupada resident, han pogut
contenir també una proporció més elevada d’aquesta. D’altres, però, sobretot els més residencials, han mostrat
valors sensiblement més baixos. En qualsevol cas, i malgrat aquestes diferències existents en els nivells
d’autocontenció, la tendència de pràcticament tots els municipis metropolitans és a la seva reducció.

Font: AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ: “Enquesta de mobilitat quotidiana de Catalunya 2006”.
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Evolució del repartiment modal de la mobilitat laboral emesa pels municipis de l’rmb, 1991-2001

Aquesta mateixa especialització provoca, al mateix temps, una asimetria dels desplaçaments, en tant que els
moviments de sortida que es produeixen a primera hora del matí en una determinada direcció (de les àrees
residencials als centres d’activitat) no tenen una correspondència en el sentit contrari, mentre que a darrera
hora del dia succeeix el mateix en sentit contrari. Aquesta asimetria condicionarà, com es veurà, l’eficiència del
transport col·lectiu.

Desplaçaments a peu
i en bicicleta

Desplaçaments en
transport col·lectiu

Per la seva banda, el moviment de mercaderies ha experimentat un creixement encara superior al de les
persones, més que doblant les tones transportades per carretera al conjunt de Catalunya al llarg dels darrers
deu anys. I si bé aquest fort augment s’ha produït en un període de creixement econòmic, cal notar que els
desplaçament s’han incrementat a una taxa notablement superior a la de la producció, de manera que la ràtio
entre tones transportades i PIB ha passat d’1,39 l’any 1996 a 1,70 el 2005.
Paral·lelament a l’increment del nombre de desplaçaments, s’ha produït un allargament de les distàncies
recorregudes en aquests desplaçaments. Aquestes distàncies, que poden ser calculades com a suma dels
productes del nombre de fluxos entre cada dos punts por la distància que els separa, presenten la mateixa
tendència a augmentar. Així, posant com a exemple els desplaçaments laborals intermunicipals emesos pel
conjunt de municipis metropolitans amb destinació la ciutat de Barcelona, les distàncies recorregudes van
experimentar un augment del 30,6% entre 1986 i 2001, tot passant de 12,54 a 16,38 km. Ara bé, aquest
allargament de les distàncies no es limita únicament als desplaçaments a la feina, sinó que afecta pràcticament
totes les activitats quotidianes que realitza la població. Així, des de 1990 la tendència a sortir del municipi ha
augmentat notablement tant per les activitats de compra com per les culturals o les de lleure. Val a dir, en
qualsevol cas, que les últimes dades podrien apuntar a l’assoliment d’un sostre pel que fa a l’abast d’aquests
desplaçaments, ja que bona part de les activitats moderen, si no inverteixen, la tendència observada al llarg
dels darrers anys a sortir del municipi.

Desplaçaments en
mitjans individuals

Diferència de pes 1991-2001
(diferència de punts percentuals)
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La tercera gran característica de la mobilitat de la població metropolitana al llarg dels darrers anys ha estat la
dispersió dels fluxos emesos pels municipis. En aquest període, els municipis metropolitans han passat de
tenir, com a mitjana, menys d’un flux significatiu (aquells que es poden considerar estadísticament importants)
laboral extramunicipal l’any 1986 (1,92 en total, comptant el propi municipi) a tenir-ne gairebé 3 el 2001 (3,87
en total, comptant el propi municipi). Així, l’any 1986 gran part dels municipis tenien un únic flux significatiu (el
propi municipi), mentre que la resta acostumaven a tenir com a màxim dos: el propi municipi i un altre, ja fos
Barcelona o qualsevol altre centre o subcentre comarcal d’importància capaç d’articular el territori del seu
voltant. Eren molt pocs els municipis que superaven aquesta situació, i acostumaven a pertànyer a àrees
localitzades entre dos centres articuladors d’importància: el baix Vallès o l’entorn de Martorell són els àmbits
més representatius. Al llarg dels quinze anys següents, però, aquests municipis més avançats afermen la seva
situació, mentre que molts d’altres segueixen el mateix procés. Únicament els nuclis més grans de la regió
metropolitana, pel fet d’haver pogut mantenir percentatges d’autocontenció elevats, són capaços de mostrar un
baix nombre de fluxos significatius, ja que la major part dels desplaçaments són absorbits pel propi àmbit.

Evolució del nombre de fluxos significatius de mobilitat laboral dels municipis metropolitans, 1986-2001

1986

En aquest escenari on els fluxos de mobilitat tendeixen a repartir-se en un nombre cada vegada més gran de
destinacions i on els desplaçaments que la població realitza quotidianament difereixen no únicament dels de la
resta d’individus, sinó també d’aquells que el mateix individu realitza un dia o un altre, els desplaçaments
tendeixen a mostrar característiques més particulars: tendeixen a individualitzar-se. La individualització dels
desplaçaments dificulta, lògicament, la seva col·lectivització, i trasllada la pressió de la demanda preferentment
sobre els mitjans de transport individuals: l’oferta de transport col·lectiu no pot atendre la creixent diversitat
de demandes i es limita a aquelles on l’existència d’uns volums mínims d’usuaris garanteixin la seva eficiència,
de manera que la resta de desplaçaments són absorbits pels mitjans individuals. Per aquests motius, entre
1991 i 2001 la majoria de municipis metropolitans van veure caure el pes dels desplaçaments realitzats a peu o
en bicicleta sobre el total de la seva mobilitat. Únicament escapen a aquesta tendència municipis com Tiana,
Alella, Matadepera, Olivella o Tagamanent, que han vist augmentar la seva autocontenció en aquest període, al
costat de les àrees urbanes més denses, com Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat i Santa Coloma de
Gramenet. La major part d’aquest increment de demanda de transport mecanitzat que implica aquesta caiguda
dels desplaçaments a peu no podrà ser recollida pels mitjans de transport col·lectius, sinó que es desplaçarà,
sobretot, als individuals. I així, tot i que en alguns municipis el pes dels primers augmenta, principalment en els
dotats amb oferta ferroviària i, molt especialment, els de la franja costanera del Maresme i el Garraf, els guanys
dels mitjans individuals són superiors en pràcticament tota la regió metropolitana. És a dir, qui té més i millor
transport col·lectiu l’utilitza més.
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Font: CARRERA, J.M. i LÓPEZ, J: “Territori, població i localització d’activitats. Escenaris del context territorial i socioeconòmic de la regió metropolitana
de Barcelona”, Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona. Autoritat del Transport Metropolità. Barcelona, juny de 2006.
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Evolució de la “Y” viària a Catalunya

3.4.2. Infraestructures de transport

Les xarxes de mobilitat terrestre a la regió metropolitana de Barcelona, carreteres i ferrocarrils, presenten una
notable complexitat, fruit de la seva construcció històrica i de les diferents funcions que han anat adquirint en el
procés de desenvolupament del sistema urbà. És per això que a efectes d’anàlisi i posterior formulació de
propostes s’han agrupat aquestes infraestructures de mobilitat en quatre subsistemes organitzats per elements
de xarxa que es superposen entre si sobre una mateixa base territorial.

- La “Y” de pas
La presència del primer subsistema, la “Y” de pas a través, que uneix el principal pas català dels Pirineus cap al
Principat amb l’eix mediterrani i l’interior de la Península Ibèrica, ha estat una constant al llarg de la història. La
representació gràfica de l’evolució històrica d’aquesta “Y” pel que fa a la xarxa viària permet distingir:
- Les vies romanes principals; el vèrtex de la Y és Tarragona.
- Les principals carreteres estatals del Pla de 1860 (N-II i N-340); el vèrtex passa a Quatre Camins,
incidint sobre el pont de Carles III que travessava el Llobregat.
- Les autopistes de peatge; el vèrtex torna a desplaçar-se cap al sud, al Vendrell.
- La posada en servei de la N-II entre Lleida i Martorell, en la totalitat del seu recorregut, com a autovia,
passa a fer d’aquest l’itinerari preferent cap al centre de la península i desplaça novament el vèrtex a
l’interior de la regió metropolitana, just al congost de Martorell.
Aquest subsistema de la “Y” de pas també es manifesta, avui, en la xarxa ferroviària, ja que les línies d’altes
prestacions en construcció (AVE) donen accés a la regió metropolitana tot establint el vèrtex de la bifurcació
(eix Mediterrani-centre de la península) novament a la rodalia de Tarragona.
Com es veurà més endavant, aquesta disposició dels passos de gran abast per l’interior de la regió
metropolitana planteja els problemes derivats de la coincidència d’itineraris entre els trànsits de pas i els interns
a la regió, la qual cosa es manifesta en els coneguts problemes de congestió.

“Y de pas” d’autopistes i alta velocitat ferroviària a Catalunya
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Evolució de la xarxa viària de gran capacitat a Catalunya

- El sistema radial
El segon subsistema present a la xarxa d’infraestructures de mobilitat de la regió metropolitana és el que aquí
s’anomena “radial”. La potència d’aquesta estructura deriva del gran pes de la ciutat de Barcelona i la seva
àrea metropolitana com a centre del país. La seqüència gràfica de la formació de la xarxa d’autopistes i
autovies en l’àmbit de Catalunya permet comprovar com fins i tot els itineraris que travessen el país s’han
començat a construir a partir del centre metropolità: des de l’autopista de Mataró fins al sistema de rondes.
Aquesta pauta resulta força lògica si es té en compte el repartiment dels factors generadors de mobilitat.
Igualment, la xarxa ferroviària mostra una forta concentració al centre metropolità, des del “vuit català”, que
actualment és l’element bàsic del sistema de rodalies barceloní i la xarxa de ferrocarrils de la Generalitat fins a
la xarxa de metro a Barcelona.
Aquest subsistema radial presta un servei més específicament metropolità que l’anterior, i ha de diferenciar-se
clarament d’aquell en tant que és molt congestiu, i barreja trànsits d’accés al centre amb trànsits de pas a
través.
Per altra banda, la limitada capacitat del sistema viari del centre de la regió metropolitana, el potent paper com
a centre “direccional” i els problemes ambientals que el trànsit de vehicles genera sobre aquest territori fan
necessari enriquir el sistema ferroviari radial amb nous accessos al centre metropolità.

Evolució de la xarxa ferroviària de gran capacitat a Catalunya
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Xarxa d’autopistes de la regió metropolitana de Barcelona 2006

- La xarxa nodal
El tercer subsistema, aquí anomenat “xarxa nodal”, es troba actualment en procés de formació. Es tracta de
l’estructura ortogonal que pot articular el territori metropolità amb la xarxa urbana de les comarques veïnes i
esdevé una peça fonamental per tal d’avançar en la consolidació d’un model urbà en xarxa del territori català.
Pel que fa al sistema viari, actualment la xarxa és molt incompleta, ja que està formada per vies molt desiguals
pel que fa a les seves característiques de traçat i capacitat. D’aquesta manera, com es pot apreciar
gràficament, existeixen un bon nombre de trams viaris que no arriben a ser satisfactoris per tal de configurar-la
de manera eficient.
Aquestes deficiències són degudes, en bona part, a la dificultat dels traçats respecte a la topografia dels llocs
de pas entre planes que articulen geogràficament el territori, i és per això que les noves actuacions a plantejar
requeriran un ampli esforç pel que fa als traçats i la seva bona integració ambiental.
Pel que fa al sistema ferroviari, la configuració “radial-passant” del sistema abans descrit fa avui difícil establir
relacions entre les ciutats nodals del sistema urbà sense passar pel centre metropolità. Aquest seria el cas
entre d’altres de les relacions Vilanova i la Geltrú-Vilafranca del Penedès, Mataró-Granollers o entre les ciutats
de la Catalunya central.
Com es veurà al capítol 4, les infraestructures que proposa desenvolupar el planejament sectorial ja aprovat
(PITC) permetrien resoldre aquesta problemàtica amb la possibilitat d’implantació de serveis de caràcter
regional d’altes prestacions entre els principals nodes urbans de dins i fora de la regió.

Xarxa ferroviària de la regió metropolitana de Barcelona 2006
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Xarxa de transport de la regió metropolitana. Detall per territoris I

- La xarxa interna estructurant
Un cop descrits aquests tres subsistemes d’ordre global és necessari fer esment als elements propis de les
xarxes internes de cadascun dels territoris de la regió metropolitana. Es tracta d’aquells elements que
estructuren els sistemes urbans i donen coherència a les relacions properes però que són, en molts casos, de
gran intensitat.
Pel que fa al viari aquest seria el cas de:
- Les antigues carreteres que han esdevingut carrers i que, sense alternativa, segueixen suportant
trànsits avui impropis, com ara la N-II al seu pas pel Maresme.
- Les vies de caràcter en principi local que han passat a tenir uns nivells de demanda de tipus
“metropolità”, com per exemple la carretera entre Martorell i Terrassa.
- Aquells itineraris de caràcter comarcal que avui tan sols es poden seguir de manera eficient per
autopistes de pas amb àmbits de servei superiors i difícilment compatibles en les funcions de connexió
d’escala mes petita.
Pel que fa a la xarxa ferroviària, aquest nivell de servei d’escala petita amb infraestructures ferroviàries d’alta
capacitat correspon a les xarxes de Tramvia, “Metro” i RER (FGC i RENFE rodalies), per tant les més
específicament metropolitanes.
El seu nivell d’implantació és molt desigual: el centre metropolità està dotat d’una xarxa potent de ferrocarrils
metropolitans en expansió, mentre que la resta de territoris tan sols tenen serveis estructurals d’aquest ordre en
els corredors radials d’accés al centre (metros del Vallès i Baix Llobregat, rodalies RENFE al Maresme, etc.).
En aquest sentit, la xarxa interna estructurant es troba mancada, doncs:
- De relacions en malla fora d’aquests corredors radials. Aquestes relacions sobre nova infraestructura
ferroviària haurien de facilitar la cohesió interna dels diferents sistemes urbans de la regió.
- De serveis de més intensitat sobre l’antiga xarxa de RENFE que es podrien assolir un cop aquesta es
vagi alliberant dels serveis de llarg recorregut amb la posada en servei de les noves línies d’altes
prestacions.
En definitiva, es tracta de dotar de serveis de transport públic d’alta capacitat a totes aquelles parts del sistema
urbà de la regió metropolitana que ja tenen unes “masses crítiques” i unes densitats urbanes suficients avui o
que les assoliran amb el desenvolupament de les propostes estratègiques d’aquest pla.
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Xarxa de transport de la regió metropolitana. Detall per territoris II
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Xarxa de transport de la regió metropolitana. Detall per territoris III
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Variació del sòl transformat a la regió metropolitana de Barcelona, 1977-2000

3.5. Ocupació de sòl

Els apartats precedents han mostrat que tant la població com les activitats productives han experimentat al llarg
de les darreres dècades un doble procés de creixement i de redistribució a nivell metropolità. Al seu costat, tant
els equipaments com les infraestructures que els donen suport i permeten la seva interrelació han anat
evolucionant tot seguint les activitats i la població en el seu procés de relocalització.
Físicament, aquests processos d’ocupació s’han traduït en un molt elevat consum de sòl, de manera que el
sòl transformat (sòl consolidat i sòl amb indicis d’urbanització) a la regió metropolitana ha passat de 56.314
hectàrees l’any 1977 a 76.884 hectàrees l’any 2000, el que representa un increment del 36,5%. Bona part
d’aquest increment prové de la situació existent i de les condicions establertes al llarg de la dècada dels
setanta, ja que a les 43.247 hectàrees consolidades l’any 1977 cal sumar 13.067 hectàrees (30,2%) que ja
presentaven indicis d’urbanització. Una altra part, però, ha iniciat el seu procés urbanitzador al llarg de les
darreres tres dècades41.
El fet que aquesta important ocupació de sòl es produís al llarg d’un període d’estancament demogràfic porta a
buscar les seves causes no tant en la quantitat de nous habitatges construïts com, sobretot, en la seva
tipologia. Així, és cert que aquesta etapa d’estabilitat demogràfica ha permès corregir molts dèficits acumulats
al llarg de les dècades precedents, tant pel que fa a habitatges com a infraestructures i equipaments, de
manera que la desdensificació d’aquelles àrees que havien registrat creixements més concentrats no pot ser
vista en clau negativa sinó com la satisfacció d’una demanda latent. La construcció dels habitatges necessaris
per rebaixar els excessius índexs d’ocupació, per al desdoblament familiar o, senzillament, per dignificar les
condicions de vida dels seus habitants, va portar aparellada, lògicament, la necessitat d’ocupar nou sòl.
Ara bé, la manera com es van dur a terme aquestes operacions és la que permet parlar en moltes ocasions
d’ocupació extensiva de sòl. Així, mentre molts municipis, especialment Barcelona i els de la primera corona
metropolitana, basen les seves operacions d’habitatge en tipologies plurifamiliars tendents a assolir densitats
elevades, ja sigui per aprofitar el màxim possible les escasses reserves de sòl de què disposen, ja sigui per
considerar aquestes densitats elevades més eficients des del punt de vista de la funcionalitat urbana, molts
altres municipis, en moltes ocasions condicionats pel planejament urbanístic heretat, promouen operacions de
baixa o molt baixa densitat. Amb tot, dels més de 22.000 habitatges anuals que, per terme mig, es construeixen
a la regió metropolitana de Barcelona entre 1987 i 2001, gairebé la tercera part (31,3%) correspon a habitatges
unifamiliars, ja siguin aïllats (17,2%) o adossats (14,1%). Aquesta tipologia és, com s’ha dit, més freqüent a
mesura que augmenta la distància al centre de la regió metropolitana, i arriba al 39,8% al conjunt de la segona
corona42.

Font: FONT, A, et al: Transformacions urbanitzadores 1977-2000. Àrea metropolitana i regió urbana de Barcelona.
Barcelona, Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 2006.

Evolució del pes de l’habitatge principal sobre el total 1991-2001

Al mateix temps, aquest procés d’ocupació recent del territori metropolità ha tendit a caracteritzar-se per la
dispersió, de manera que els creixements més importants de població i activitat corresponen a municipis petits,
cada vegada més distants del centre de la regió i més allunyats de la xarxa de transport principal, tant viària
com ferroviària, seguint, a més, marcades pautes de discontinuïtat, fragmentació i heterogeneïtat. És a dir,
no únicament es tendeix a ocupar el sòl de manera més extensiva sinó que, a més, aquest procés de
desdensificació va acompanyat per un altre de dispersió, en què les noves peces desenvolupades trenquen la
contigüitat amb les trames urbanes existents. Aquesta dispersió no únicament augmenta el sòl efectivament
ocupat, pel sorgiment d’espais intersticials de difícil aprofitament per a altres usos, sinó que multiplica al mateix
temps la necessitat d’infraestructures de comunicació que connectin les noves àrees.
Si bé les dades de transformació del sòl mostren que al llarg del període 1977-2000 el sòl residencial
compacte ha augmentat força més que el dispers (28,5% enfront d’un 3,3%) el cert és que aquest ha estat un
període de consolidació d’aquest sòl. Així, entre els anys 1977 i 2000 s’han consolidat 4.117 noves hectàrees
(42%) de sòl residencial dispers. Ara bé, la major part d’aquest sòl ja presentava indicis d’urbanització l’any
1977 i és, per tant, producte de les condicions establertes prèviament, de manera que l’increment total de sòl
residencial dispers ha estat d’únicament 542 hectàrees (3,3%). A partir d’aquí, el pas de segona residència a
primera realitzat per la població al llarg dels darrers anys ha culminat el procés tot donant-li l’actual visibilitat. És
a dir, els processos aparentment recents de dispersió de la població sobre el territori tenen els seus orígens en
les condicions establertes fa més de tres dècades.

Nous habitatges principals sobre
nous habitates totals < 1
Nous habitatges principals sobre
nous habitatges totals > 1
(alta conversió d’habitratges
secundaris a principals)

FONT: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya.
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Variació del sòl urbà i urbanitzable, 1977-2000

Font: FONT, A, et al: Transformacions urbanitzadores 1977-2000. Àrea metropolitana i regió urbana de Barcelona. Barcelona, Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 2006.
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Variació de les dotacions urbanístiques, 1977-2000

Font: FONT, A, et al: Transformacions urbanitzadores 1977-2000. Àrea metropolitana i regió urbana de Barcelona. Barcelona, Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 2006.
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Pel que fa a l’activitat, les noves pautes de localització apuntades en apartats anteriors, juntament amb les
característiques de l’oferta existent han afavorit igualment aquesta dispersió. Com a resultat, pel que fa al sòl
industrial, i malgrat que bona part del nou sòl es col·loca al costat del ja consolidat, el procés de dispersió ha
seguit certament una evolució encara més marcada que la del sòl residencial, ja que de les 1.113 hectàrees de
sòl industrial dispers, es passa a 1.631 l’any 2000 (46,6% d’increment). Aquest increment del sòl industrial
dispers gairebé iguala el del sòl compacte. El principal problema en aquest cas és que gairebé la meitat del nou
sol industrial dispers s’ha posat en el mercat precisament al llarg d’aquest període 1977-2000.

Sòl transformat a la regió metropolitana de Barcelona, 1977-2000 (hectàrees)
Ús

Superfície total
Sòl consolidat
Sòl amb indicis d'urbanització
Superfície total transformada
% tranformació respecte a superfície total

La necessitat dels ajuntaments d’obtenir recursos propis, la manca d’un planejament supramunicipal que
regulés l’oferta d’aquestes àrees i la inexistència d’instruments que permetessin el seu disseny i gestió a nivell
supramunicipal van portar d’aquesta manera a la proliferació d’aquestes àrees d’activitat, sovint anomenades
“polígons industrials”, que com s’ha vist, arriben actualment a superar les 700 al conjunt del territori metropolità,
amb una mitjana de 4,3 per cada municipi.

1977

2000

increment

323.966
43.247
13.067
56.314
17,38

323.966
65.734
11.150
76.884
23,73

22.487
-1.917
20.570

90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0

Font: FONT, A, et al: Transformacions urbanitzadores 1977-2000. Àrea metropolitana i regió urbana de Barcelona . Barcelona, Mancomunitat de Municipis de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 2006.

Finalment, el sòl destinat a equipaments, infraestructures i verd urbà pràcticament es duplica en aquest
període, sobretot pel que fa a aquest darrer.

Evolució dels usos del sòl a la regió metropolitana de Barcelona, 1977-2000 (hectàrees)
Ús

Cal, recordar, però, que el desenvolupament urbà de la regió metropolitana respon a pautes d’ocupació del
territori que poden analitzar-se en relació amb els processos urbanístics que tenen lloc en diverses fases, des
del planejament fins a la localització dels residents i les activitats econòmiques.

1977

2000

% variació

Residencial intensiu

12.723

14.131

11,07

Residencial de baixa densitat

22.468

26.865

19,57

Les fases d’aquests processos es podrien resumir de forma simplificada en Planejament - Parcel·lació Urbanització - Construcció dels edificis - Ocupació dels edificis per persones o activitats.

Industrial

7.566

11.483

51,77

Equipaments i terciari

4.672

8.171

74,89

Parcs urbans

2.838

7.611

168,18

S’està pressuposant en aquest cas un procés ortodox segons la legalitat vigent malgrat que molts dels teixits
urbans heretats de la ciutat construïda responguin a formes de creixement menys regulars, on no va estar
present alguna de les anteriors fases o el seu ordre va ser diferent.

Infraestructures

4.367

6.529

49,51

Edificació agrícola i ramadera

487

458

-5,95

Pedreres

822

1.181

43,67

Hivernacles

191

447

134,03

Altres usos

180

8

-95,56

56.314

76.884

36,53

323.966

323.966

Pel que fa al planejament, el sòl urbà o urbanitzable l’any 1977 era de 91.632 hectàrees, de les quals 44.204
estaven transformades i 47.428 sense transformar.

Superfície total transformada

En el període 1977-2000 l’increment de sòl urbà i urbanitzable a la regió ha estat de 14.316 hectàrees. D’altra
banda, 23.320 hectàrees de sòl urbà i urbanitzable han passat a ser classificades com a sòl no urbanitzable. En
conseqüència, en aquest període s’ha produït una reducció en nombres absoluts de 9.004 ha de sòl urbà i
urbanitzable43. A aquestes superfícies cal afegir les 763,6 hectàrees de l’espai de Gallecs (excepte les
aproximadament 25 hectàrees ocupades).

Superfície total

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

hectàrees

Font: FONT, A, et al: Transformacions urbanitzadores 1977-2000. Àrea metropolitana i regió urbana de Barcelona . Barcelona, Mancomunitat de Municipis de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 2006.

Per aquest motiu, cal matisar els processos d’ocupació del sòl explicats anteriorment amb tres constatacions:
- Si bé és certa aquesta ocupació de sòl amb baixa densitat i aquest patró de dispersió assenyalats més
amunt, també s’ha de fer notori l’esforç realitzat per les administracions per tal de reduir-los i ordenar-los.

Evolució del sòl transformat residencial i industrial a la regió metropolitana de Barcelona per tipologia
(compacte/dispers), 1977-2000 (hectàrees)

- Sense aquest esforç les opcions de desenvolupament urbà i territorial estarien molt més decantades, ja
que, per exemple, no serien possibles les opcions de mantenir lliures espais oberts a llocs especialment
sensibles: pel seu valor natural (a les muntanyes del Garraf, el Montseny o la Serralada de Marina), pel
seu valor connector (Torrebonica, a l’antiga Mancomunitat Terrassa-Sabadell o les Cinc Cènies a la costa
del Maresme), o pel seu valor agrícola (a la plana del Penedès).

Tipologia

1977

2000

Sup. transf. residencial i industrial

42.757

52.249

22,20

Residencial
Compacte
Dispers
Indicis
Consolidat

34.959
18.452
16.507
6.700
9.807

40.766
23.717
17.049
3.125
13.924

16,61
28,53
3,28
-53,36
41,98

Industrial
Compacte
Dispers
Indicis
Consolidat

7.798
6.686
1.112
149
963

11.483
9.852
1.631
402
1.229

47,26
47,35
46,67
169,80
27,62

% variació
-100,0

- Al mateix temps, bona part del sòl ocupat correspon a dotacions urbanístiques. Així, en el període 19772000, al conjunt de l’àmbit de la regió metropolitana s’incrementa el sòl destinat a equipaments i terciari
del 75% respecte l’any 1977. En el cas del sòl destinat a parcs, l’increment és d’un 168% respecte a la
situació de l’any 1977.

-50,0

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

Font: FONT, A, et al: Transformacions urbanitzadores 1977-2000. Àrea metropolitana i regió urbana de Barcelona . Barcelona, Mancomunitat de
Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 2006.
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En una segona etapa, iniciada a finals de la dècada dels setanta, la crisi econòmica generalitzada frenà
l’arribada dels importants contingents migratoris l’objectiu dels quals era eminentment laboral, i donà pas a un
període d’estancament demogràfic que es perllongà gairebé dues dècades, i en què la població
metropolitana es mantingué estable al voltant dels 4,2 milions d’habitants.

3.6. El procés d’ocupació recent del territori metropolità: una síntesi

A partir d’aquest moment, diverses forces centrífugues que s’havien anat acumulant al llarg de l’etapa anterior,
com ara lla saturació de bona part de les àrees urbanes que més havien crescut, el diferencial en el preu de
l’habitatge o la valoració de determinats elements relacionats amb l’entorn, aprofiten els progressius increments
d’accessibilitat que permetia una creixent xarxa viària per manifestar-se lliurement, i donen pas així a la
relocalització de bona part d’aquesta població sobre àrees cada vegada més extenses del territori metropolità.

Al llarg dels darrers seixanta anys, la regió metropolitana de Barcelona ha viscut un complex procés d’ocupació
del territori, tant per l’habitatge que ha hagut d’acollir a la seva població com pel que fa a les àrees destinades a
l’activitat econòmica i les infraestructures.
Com a resultat, el territori metropolità ha patit una forta pressió, de manera que els seus espais oberts han
tendit no únicament a reduir la seva superfície, sinó també a perdre la seva continuïtat tot fragmentant-se
progressivament en unitats més aïllades. Al mateix temps, l’abandonament de l’activitat en alguns terrenys
agrícoles o la pèrdua de l’interès econòmic de la major part de les masses forestals han conduït a una situació
en què els espais resultants venen caracteritzats per la simplificació dels seus usos i, per tant, dels seus
ecosistemes. La generalització de camps erms i boscos joves, amb baixa activitat humana que reguli el seu
creixement, però mancats també de la resta d’elements del seu ecosistema natural (bàsicament, herbívors i
carnívors) que permetin mantenir l’equilibri, condueix així a la manca de biodiversitat, incrementa la seva
exposició a riscos com els incendis o l’erosió i, al mateix temps, afecta negativament el paisatge, en tant que
tendeix a la seva homogeneïtzació.

Les reserves de sòl que gran part dels municipis havien fet en previsió d’un manteniment de les taxes de
creixement demogràfic experimentades al llarg de l’etapa anterior esdevindran el principal element per
determinar les destinacions dels moviments de redistribució de la població. La quantitat de sòl disponible i la
revisió del planejament possibilitaran el sorgiment d’unes tipologies edificatòries tendents en molts dels casos a
definir unes densitats notablement més baixes.
Al mateix temps, les herències rebudes d’unes administracions municipals laxes a l’hora de regular i, sobretot,
de controlar determinades actuacions urbanitzadores, així com la descoordinació entre els nous plans
urbanístics i la manca d’una figura de planejament supramunicipal provoquen que aquesta urbanització mostri
marcades pautes de discontinuïtat i fragmentació, de manera que es configura un territori caracteritzat per la
dispersió.

En aquest procés es poden distingir, a grans trets, tres etapes que responen a intensitats i patrons d’ocupació
sensiblement diferents.

En aquest sentit, el decalatge temporal existent entre el moment en què es planifica aquest tipus de
desenvolupament i el moment en què finalment s’acaba executant fa que molts ajuntaments vegin
condicionada la seva acció pels paràmetres establerts al llarg de les dècades precedents, limitant d’aquesta
manera la seva capacitat per aturar aquest procés. En moltes ocasions, a més, un segon decalatge, el que va
del moment de la urbanització al de l’ocupació efectiva com a primera residència, provoca que molts d’aquests
municipis experimentin al llarg d’aquest període els efectes de creixement demogràfic i de demanda de serveis
i equipaments dues o tres dècades després de produir-se la seva causa.

En una primera etapa, la regió metropolitana de Barcelona va doblar la seva població en un fortíssim procés
d’immigració procedent majoritàriament de la resta de l’Estat i iniciat de forma massiva al principi de la
dècada dels cinquanta. Així, dels 1.966.291 habitants de l’any 1950 es passà als 4.238.876 de 1981.
Durant aquest període, la població va tendir a instal·lar-se a prop dels principals centres productius, és a dir,
Barcelona i els municipis del seu entorn, però també les ciutats més grans de la segona corona metropolitana.
Aquests nuclis van concentrar les principals operacions d’oferta d’habitatge i, per la seva proximitat als centres
d’activitat, produïren un creixement d’elevada concentració territorial i situat preferentment al llarg de les
principals infraestructures de transport.

Malgrat aquests condicionants, i en paral·lel a aquest procés de dispersió, molts municipis, especialment els
més poblats i els de l’àrea més propera a Barcelona, són capaços de dur a terme durant aquest període
operacions d’habitatge plurifamiliar orientades a l’assoliment de densitats més elevades i la contigüitat amb les
trames urbanes existents. Cal fer esment, en aquest sentit, de l’eficàcia que va tenir el Pla General Metropolità
per als municipis del seu àmbit. Tot i així, i si bé allà on es produeixen els seus efectes són de la major
importància, en el context del conjunt de la regió metropolitana aquestes operacions són insuficients per
contrarrestar el procés de dispersió que es produeix a la resta del territori. En qualsevol cas, constitueixen un
testimoni de la voluntat de reorientar les pautes urbanitzadores per part de les administracions municipals, i
de la necessitat d’anar acompanyades d’un planejament territorial d’escala superior.

Per donar cabuda a aquest fort creixement de població, el parc d’habitatges es dobla entre 1950 i 1970, amb
la construcció de gairebé 140.000 edificis. Aquest fort ritme constructor es basa fonamentalment en la
densificació de les trames urbanes existents (ja sigui per ompliment dels espais buits o per substitució de les
tipologies existents per d’altres de més congestives) juntament amb la seva extensió en un procés
d’urbanització que tendeix a seguir pautes de contigüitat física, i que es basa sovint en tipologies com els
polígons d’habitatge massiu. A aquestes formes de creixement cal afegir les que es produïen a partir de
fórmules com l’autoconstrucció, a les quals les condicions socials del moment van obligar sovint a recórrer.
La majoria de les vegades, però, aquest procés de creixement del parc d’habitatges acostuma a anar
acompanyat d’una manca generalitzada dels serveis i les infraestructures de suport necessaris, i no és
fins al final d’aquest període quan es comencen a desenvolupar, entre d’altres, les previsions de la xarxa viària
que posteriorment permetrà la descongestió de Barcelona i l’articulació del territori metropolità.

Amb tot, entre 1980 i 1997 es construeixen a la regió metropolitana de Barcelona un total de 304.244
habitatges, a una mitjana de poc més de vint mil per any. És a dir, es produeix habitatge a un ritme tres
vegades inferior al de la dècada dels setanta, però en un moment en què el creixement de població no és que
sigui tres vegades més petit sinó que és fins i tot negatiu. Els canvis en l’estructura d’edats de la població i la
tendència a la reducció de la grandària de les llars expliquen en bona part aquest fenomen.

La dècada dels setanta, especialment en la seva primera meitat, representa un increment encara major del
ritme de construcció d’habitatges, mantenint la tendència a acumular-se a Barcelona (que no obstant això,
continua perdent pes relatiu al conjunt de la regió) i als municipis del seu entorn més proper (l’Hospitalet,
Badalona, Santa Coloma), però estenent-se també a d’altres de la primera corona així com a les principals
ciutats de la segona corona metropolitana (Sabadell, Terrassa, Mataró).

El diferencial de preu existent no únicament entre les àrees d’origen i destinació, sinó també sobre les pròpies
destinacions, contribuirà, per la seva banda, a configurar un territori amb importants diferències en els teixits
socials que el componen.
Paral·lelament, l’activitat econòmica experimenta també un important procés de relocalització. Les
transformacions internes de la mateixa indústria, juntament amb la reestructuració a què obliga la crisi
econòmica iniciada a la dècada dels setanta, tenen una evident plasmació territorial. Així, la cada vegada més
difícil convivència entre les activitats industrials i les residencials urbanes i la creixent necessitat d’espais
específics per a la indústria (més amplis, accessibles i dotats de serveis i equipaments, així com d’altres
indústries relacionades), actuen com a forces centrífugues que provoquen la sortida de les activitats
industrials fora dels nuclis urbans, especialment cap als municipis de la primera i segona corones
metropolitanes. L’extensió de la xarxa viària, la proliferació de sòl en aquestes àrees i la possibilitat per part de
la mateixa indústria d’obtenir importants rendes pels espais urbans que venien ocupant a l’interior de les ciutats
acaben per donar forma a aquest procés.

Paral·lelament, diverses urbanitzacions de segona residència comencen a proliferar arreu del territori
metropolità, especialment en àrees allunyades de les grans ciutats i sense accés a la xarxa de transport
col·lectiu. És un fenomen incipient, clarament caracteritzat per la dispersió, que respon a una demanda encara
relativament reduïda de destinació de vacances i de cap de setmana, i que es generalitza en bona part gràcies
a la manca de mecanismes de control.
La producció d’habitatge al llarg d’aquests anys respon, doncs, a la urgència que imposava un creixement
demogràfic de grans proporcions i que va anteposar la satisfacció de la necessitat immediata d’allotjar la nova
població a la realització ordenada d’un procés d’urbanització.
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Mataró) els que, lògicament, més habitatges han construït en aquests darrers anys. Al seu costat, però, cal
destacar un bon nombre de municipis mitjans i petits que han experimentat creixements relatius espectaculars
del seu parc d’habitatges i que, en molts casos, han representat també volums absoluts considerables.

Al mateix temps, part de l’activitat terciària, especialment aquella adreçada directament a la població,
reprodueix aquest moviment de sortida des del centre de les ciutats cap a àrees amb més disponibilitat
d’espai i progressivament més allunyades dels nuclis urbans. Malgrat l’aparició al mateix temps d’importants
iniciatives tendents a retenir aquesta activitat a l’interior de les ciutats, en perfecta convivència amb la resta de
funcions urbanes, en moltes ocasions són precisament aquelles activitats de serveis que requereixen de major
proximitat a la població, com ara el comerç o el lleure, les que tendeixen a ocupar els espais segregats
reservats en teoria a un tipus d’activitat industrial de difícil convivència amb les activitats urbanes o
especialment necessitada de serveis, equipaments i infraestructures específiques.

Aquests municipis, localitzats en zones cada vegada més perifèriques de la regió metropolitana de Barcelona,
evidencien d’aquesta manera l’extensió del procés de dispersió de la població a àrees progressivament més
allunyades. I malgrat que el volum més notable d’edificació es concentra en les àrees més poblades, àmbits
com l’Alt Penedès concentren ja gairebé un 4% del total d’habitatges construïts a la regió metropolitana en el
període 2001-2005, l’Alt Maresme o el Garraf més d’un 6,4% cadascun, i àmbits com el Vallès Oriental, amb
l’11,4% del total d’habitatges construïts, veuen en municipis com Sant Celoni o Cardedeu alguns dels seus
increments més notables.

Tant en un cas com en l’altre, el criteri de localització es basa fortament en l’existència d’una elevada
accessibilitat de transport, per la qual cosa es busquen ubicacions el més a prop possible de les principals
artèries de la xarxa viària. Aquesta xarxa viària, a diferència de la ferroviària, experimenta una notable extensió
i millora al llarg d’aquests anys, en forma radial i amb la realització dels trams més propers a la ciutat de
Barcelona en un principi, i tot reforçant i allargant aquestes vies i completant-les amb altres que afegien
ortogonalitat a la xarxa més endavant. Ara bé, malgrat buscar aquesta accessibilitat, no es tenen en compte els
efectes de l’acumulació d’activitats sobre la xarxa existent, de manera que l’accessibilitat cercada sovint
s’acaba perdent pel col·lapse que es provoca.

Al costat del propi ritme d’edificació, és especialment preocupant pel que fa a la mobilitat i el consum de sòl la
tipologia dels nous habitatges, ja que gairebé una tercera part (31,3%) són unifamiliars, ja sigui aïllats
(17,2%) o adossats (14,1%). Aquesta urbanització dispersa és més freqüent a mesura que augmenta la
distància al centre de la regió metropolitana, i arriba al 39,8% al conjunt de la segona corona. En l’àmbit central
i en els municipis més poblats de la segona corona metropolitana es mantenen les operacions tendents a
frenar la pautes de dispersió i baixa densitat iniciades al llarg del període anterior.

Aquesta relocalització de l’activitat, malgrat seguir a la població en el seu moviment de sortida de les àrees
urbanes, no mostra sempre les mateixes destinacions, de manera que algunes parts del territori tendiran a
especialitzar-se en residència mentre que d’altres acolliran majoritàriament activitat econòmica, donant com a
resultat una especialització funcional a escala local.

Amb tot, al procés de dispersió de la població sobre el territori de la regió metropolitana (nivell regional) cal
afegir una segona dispersió d’aquesta mateixa població sobre extensions cada vegada més grans dels
municipis on arriben (nivell local), ja que les pautes d’urbanització dispersa porten a l’ocupació extensiva del
sòl. És a dir, el procés d’ocupació del territori metropolità, des de les seves àrees més denses cap a àrees
progressivament més allunyades, es produeix sovint en forma de dispersió, i adopta tipologies de baixa
densitat.

El model territorial resultant ve caracteritzat, doncs, per la desdensificació, la dispersió de la residència i
l’activitat sobre el territori, i la segregació social i funcional. La voluntat, la capacitat i les preferències dels
agents demandants (població i activitat) esdevindran factors claus en aquest procés de relocalització. Però les
condicions que ofereix el territori no únicament fan possible aquell model sinó que, sovint, determinaran la
forma que adoptarà. Així, l’oferta de sòl en determinats indrets i l’esgotament en uns altres, el diferencial de
preus existent, la descoordinació entre el plans urbanístics municipals, la manca de figures de planejament
supramunicipal o l’existència d’un sistema de finançament municipal que genera greus dificultats d’autonomia (i
amb això porta sovint a recórrer a la urbanització com a fons d’obtenció immediata de recursos propis) són
elements fonamentals a l’hora d’entendre l’actual configuració del territori metropolità.
En una darrera etapa, que s’inicia a finals de la dècada dels noranta, sorgeixen noves dinàmiques que, sense
reemplaçar les anteriors, s’hi sumen i aporten nous elements de complexitat. Aquestes noves dinàmiques
vénen clarament protagonitzades per la represa del creixement demogràfic, que permet que la població de la
regió metropolitana de Barcelona surti de l’estancament en què s’havia vist immersa durant més de quinze
anys i que havia provocat una marcada tendència a l’envelliment, per guanyar més de sis-cents mil habitants
(613.317) en el període 1996-2006, amb uns taxes de creixement anual (1,9%) que entre els anys 2001 i 2006
superen les de la dècada dels setanta (1,7%), i fins i tot s’acosten a la dels cinquanta (2,7%). Com a resultat, la
població metropolitana arriba l’any 2006 als 4.841.365 habitants.
De manera similar al que havia succeït al llarg de les dècades dels cinquanta, seixanta i primera meitat dels
setanta, el creixement demogràfic es basa fortament en l’arribada sobtada d’importants contingents migratoris,
si bé, a diferència de llavors, aquests contingents estaran formats principalment per població estrangera,
d’origen majoritàriament extracomunitari. Com a conseqüència, es produiran canvis substancials en la
composició d’aquesta població. D’una banda, l’increment del pes de la població extracomunitària, que en tan
sols sis anys (2000-2006) multiplica el seu volum per 5,9, fins arribar als 516.968 individus, un 10,7% de la
població total. D’altra banda, una moderació, tot i que lleu, del procés d’envelliment que la població
metropolitana havia començat a experimentar al llarg de les darreres dues dècades.
Però més enllà de la seva composició, la característica comuna entre ambdós processos immigratoris rau en
les seves pautes de localització, tendents en un i altre cas a concentrar-se en les principals ciutats i àrees
urbanes. Aquest fet fa possible que, de manera paral·lela al manteniment dels moviments de sortida de la
població des de les ciutats a les àrees menys densificades de la primera i, sobretot, la segona corona
metropolitana, els principals nuclis urbans aturin el seu procés de pèrdua de població per tornar a mostrar
saldos de creixement clarament positius.
Prova d’aquest doble procés la constitueix el fet que al llarg dels darrers deu anys (1996-2005) s’ha construït a
la regió metropolitana de Barcelona una mitjana de 29.835 nous habitatges anuals (3,4 habitatges nous cada
hora). En termes absoluts han estat els municipis més grans (Barcelona, Terrassa, Sabadell, Badalona,
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Notes de la Part I
1

L’àmbit del Pla inicialment proposat per aquesta Llei es va variar afegint-hi les comarques de l’Alt Penedès i el Garraf mitjançant el Decret
177/1995, de 13 de juny.
2
Com a resultat d’aquesta modificació, en l’actualitat els àmbits de referència per a la formulació dels plans territorials parcials són els set
següents, amb detall de les comarques que inclouen, respectivament:
- Alt Pirineu i Aran: l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i la Val d’Aran.
- Comarques Centrals: l’Anoia, el Bages, el Berguedà, Osona i el Solsonès.
- Comarques Gironines: l’Alt Empordà, el Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès, el Pla de l’Estany, el Ripollès i la Selva.
- Camp de Tarragona: l’Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat i el Tarragonès.
- Metropolità de Barcelona: l’Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès
Oriental.
- Ponent (Terres de Lleida): les Garrigues, la Noguera, el Pla d’Urgell, la Segarra, el Segrià i l’Urgell.
- Terres de l’Ebre: el Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta.
3
Aquest apartat reprodueix textualment els continguts propositius del document dirigit per Juli ESTEBAN: Planejament territorial. Criteris.
de la Secretaria de Planificació Territorial del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, gener de 2006. El document és consultable a internet: http://www10.gencat.net/ptop/binaris/opuscle_criteris_tcm32-30096.pdf.
4
Aquest apartat fa referència als elements que configuren el marc físic de la regió metropolitana de Barcelona únicament en tant que
condicionants per al planejament territorial i no vol ser, en cap cas, una descripció exhaustiva de la seva estructura i característiques.
Existeixen nombroses obres de referència sobre l’estructura física de Catalunya. Per a una explicació centrada en la seva importància com
a condicionant per al desenvolupament de Barcelona i la seva àrea metropolitana vegeu: CASASSAS, Lluís: Barcelona i l’espai català. El
paper de Barcelona en la formació i ordenament del territori de Catalunya. Curial. Barcelona, 1977; o CASASSAS, Lluís, “Sobre quins
àmbits són més adequats per a les decisions territorials” a Papers. Regió Metropolitana de Barcelona. Núm. 2. Institut d’Estudis
Metropolitans de Barcelona. Barcelona, gener de 1992. Com a antecedents, vegeu: VILA, Pau: ”La fesomia geogràfica de Catalunya” a
Aspectes geogràfics de Catalunya. Curial. Barcelona, 1978; o VILAR, Pierre: Catalunya dins l’Espanya Moderna. Vol I. Introducció. El medi
natural. Edicions 62. Barcelona, 1964.
5
Un estudi detallat de les alteracions del mapa municipal al llarg dels darrers dos-cents anys es pot trobar a BURGUEÑO, J: Història del
mapa municipal de Catalunya. Generalitat de Catalunya, Departament de Governació i relacions Institucionals, Direcció General
d'Administració Local. Barcelona, 2002. Les alteracions més recents són consultables a http://www.municat.net/pagines/ens/ens2.htm.
La regulació de les característiques i l’estructura municipal actual, a banda de la Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya, van quedar fixades a partir de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (a nivell estatal) així com
la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya.
L’atomització del mapa municipal va ser un dels principals elements destacats a l’informe elaborat per la Comissió d'experts creada per
acord del govern de 3 d'abril de 2000, a instància dels diferents grups del Parlament de Catalunya: Informe sobre la revisió del model
d'organització territorial de Catalunya. Barcelona, 2000. Tot i que la major part de modificacions dels límits municipals proposades
afectaven les àrees menys denses de Catalunya, a la regió metropolitana de Barcelona s’hi troben igualment un bon nombre de propostes
d’agrupació de municipis.
6
Llei 6/1987, de 4 d'abril, de l'organització comarcal de Catalunya, que complia l’obligació de dividir el territori català en comarques exigida
per l’Estatut d’Autonomia de 1979.
7
La Conselleria d’Economia de la Generalitat republicana publicà oficialment els resultats dels treballs de la Ponència per a l’estudi de
l’estructura comarcal de Catalunya, un cop decretades les divisions en comarques i regions, en el llibre La divisió territorial de Catalunya,
publicat a Barcelona l’octubre de 1937 (existeix una edició facsímil elaborada l’any 1977 amb motiu del VIII Congrés de Cultura Catalana).
Per a un estudi ampliat dels treballs de la Ponència, vegeu: LLUCH, E. i NEL·LO, O: La gènesi de la divisió territorial de Catalunya: edició
de documents de l'arxiu de la Ponència : 1931-1936. Diputació de Barcelona. Barcelona, 1983; Vegeu també, BURGUEÑO, J: Història de
la divisió comarcal. Rafael Dalmau. Barcelona, 2003.
8
Els resultats de la consulta van ser recollits al llibre: L’organització comarcal de Catalunya. La consulta municipal, editat per la Direcció
General d'Administració Local del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya el mateix any 1987.
9
Llei 5/1988, de 28 de març, de creació de les comarques del Pla de l'Estany, del Pla d'Urgell i de l'Alta Ribagorça.
10
Llei 7/1987, de 4 d'abril, per la qual s'estableixen i regulen actuacions públiques especials en la conurbació de Barcelona i en les
comarques compreses dins la seva zona d'influència directa.
11
L’Entitat Municipal Metropolitana de Barcelona, com s’anomenava oficialment, va tenir els seus antecedents en la Comisión de
Urbanismo y Servicios Comunes de Barcelona y otros municipios que, entre altres coses, elaboraria el Pla Comarcal de 1953.
12
El document de “Bases socioeconòmiques” d’aquest Pla en fa una descripció detallada d’aquestes mancomunitats.
13
El document de “Bases socioeconòmiques”, que acompanya a aquesta Memòria General amplia l’anàlisi de les variables demogràfiques
i socioeconòmiques de la regió metropolitana de Barcelona.
14
Tot culminant les disposicions de la Llei 12/1985 d’espais naturals, el 14 de desembre de 1992 s’aprova el Pla d’Espais d’Interès Natural
(PEIN) (Decret 328/1992). El PEIN compleix també la condició de pla sectorial a efectes de la Llei 23/1983 de política territorial. El PEIN
inclou 144 espais per al conjunt de Catalunya, que sumen un total de 648.065,6 hectàrees, un 18,2% del territori. Aquests espais se
seleccionen amb el criteri fonamental d’incloure mostres representatives de la diversitat biològica dels diferents ecosistemes de Catalunya
amb valor com a espai natural reconegut.
En el context de la planificació territorial del país, el PEIN s’integra amb el Pla Territorial General de Catalunya, del qual esdevé un
instrument de desplegament especialment en tant que hauran de ser directament incorporats en els Plans Territorials Parcials, com a
espais naturals qualificats d’especial protecció, la qual cosa representa que no poden ser dedicats a usos que impliquin transformació de la
seva destinació o naturalesa o bé que lesionin el valor específic que es vulgui protegir.
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El PEIN fa només una delimitació orientativa dels espais naturals. Aquests han de ser objecte d’una delimitació definitiva a una escala més
detallada que la 1:50.000 que utilitza el Pla. D’acord amb la Llei 12/1985, la delimitació definitiva s’ha de fer seguint una de dues opcions:
alguna de les modalitats de protecció especial recollides per la mateixa Llei (Parc Nacional, Paratge Natural d’Interès Nacional, Reserva
Natural, Parc Natural) o la tramitació d’un Pla Especial d’acord amb la legislació urbanística (Decret legislatiu 1/1990 de 12 de juliol).
15
El mateix any d’aprovació del PEIN el Consell Europeu estableix l’anomenada Directiva Hàbitats (Directiva 92/43/UE), relativa a la
conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres, que defineix la metodologia i dóna el marc legal que hauria de permetre
una millor connexió entre els espais naturals de protecció especial en cadascun dels estats membres per garantir, d’aquesta manera, la
biodiversitat a escala europea. Per al compliment d’aquest objectiu global, la Directiva impulsa la creació de la Xarxa Natura 2000 per a la
conservació dels hàbitats naturals i dels hàbitats de les espècies (articles 3 a 11).
A Catalunya la Xarxa Natura 2000 incorpora tots els PEINS definits, que inclouen molts d’aquests hàbitats catalogats, a més de les zones
d’especial protecció per a les aus (ZEPA) ja assignades, així com altres espais configurats a partir de l’establiment dels hàbitats d’interès
comunitari establerts amb criteris de l’annex III d’aquesta directiva. Com a resultat, s’han proposat diferents ampliacions i ajustos que, un
cop analitzats i avaluats per la Comissió Europea, van sent incorporats a la proposta final de Xarxa Natura 2000.
Un dels avantatges que té la incorporació del PEIN dins Xarxa Natura 2000 és que l’adopció de plans de gestió específics que responguin
a les exigències ecològiques dels espais haurà de ser d’obligat compliment, cosa que no succeïa en la normativa del PEIN. D’altra banda
el fet d’incorporar el PEIN a la Xarxa Natura 2000 li dóna una més gran transcendència per a l’aplicació dels programes comunitaris i
atorgarà als espais PEIN una aplicació preferencial del Programa de desenvolupament rural de Catalunya que gestiona el Departament
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya.
En el context del planejament general de Catalunya, la Xarxa Natura 2000 s’integra dins els Plans Territorials Parcials, i esdevé
l’instrument principal de conservació de la biodiversitat i, de forma indirecta, de les pràctiques agràries tradicionals a una escala territorial
global.
Finalment, les reserves de la biosfera, tot i que la seva denominació "reserva" correspon a una concepció "tancada" de la conservació dels
espais naturals, varen ser concebudes per fer front al repte de conciliar la conservació de la biodiversitat i dels recursos biològics amb el
seu ús sostenible. És la figura de protecció que té un destí més relacionat amb l’explotació dels recursos naturals, on l’agricultura juga un
dels papers més rellevants. A Catalunya existeix només un únic espai classificat com a Reserva de la Biosfera, el Montseny, declarat per la
UNESCO el 1978.
16
La informació, elaborada pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, es pot consultar a
http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/espais_naturals/Xarxa_Natura_2000.jsp.
17
El treball va ser dut a terme per part del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), la Universitat de Barcelona,
consultors externs com Josep Maria Mallarach i la mateixa Agència Barcelona Regional.
18
Per part de Xavier Mayor i tècnics de Barcelona Regional.
19
http://www.diba.cat/parcsn/parcs/sitxell
20
Existeixen nombroses descripcions del procés de transformació del territori de la regió metropolitana de Barcelona al llarg d’aquest
període. Davant de la impossibilitat de citar individualment les múltiples interpretacions recollides a la revista Papers. Regió Metropolitana
de Barcelona al llarg dels més de quaranta números publicats fins a l’actualitat, hom remet al conjunt de la col·lecció editada per l’Institut
d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. Altres anàlisis comprensives de les principals forces que han intervingut en aquest
procés les constitueixen, per exemple: NEL·LO, O: “Un nou cicle: la difusió de la urbanització sobre el territori” a Ciutat de ciutats.
Barcelona. Empúries, 2001; o el conjunt d’articles recollits als números monogràfics de la Revista Econòmica de Catalunya dedicats a la
“La Barcelona metropolitana: economia i planejament” (I i II) del Col·legi d’Economistes de Catalunya. Barcelona, números 33 i 34, 1997 i
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