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1. INTRODUCCIÓ.
En el present report, es presenta el informe d’avanços de la tesi doctoral en
desenvolupament, durant el període 1 de gener de 2012 a 31 de desembre del 2012, amb
títol: “Policentrisme i emergència de subcentres en la re-estructuració dels sistemes
metropolitans cap a la competivitat i cohesió territorial: El cas de la Regió
Metropolitana de Barcelona”, i presentada com a projecte de tesi amb qualificació de
satisfactori davant de la comissió del doctorat del departament de Construccions
Arquitectòniques I (CA I) a data 17 de juny de 2011 (entrega en paper) i a data 29 de
juny i 14 de juliol de 2011 (exposicions orals) dins del curs acadèmic 2010-2011.
L’estructura del informe és la següent: 1) primerament, es presentaran els avanços de la
tesi doctoral assolits des de l’1 de gener de 2012 a 31 de desembre de 2012, en acord al
document de tesi doctoral presentat a data 17 de juny de 2011 1 a la vegada que de forma
cronològica s’exposaran quin ha estat el mitjà de divulgació científica realitzat per tal de
visualitzar i consolidar cada un dels avanços realitzats, 2) segonament, s’exposarà quin
ha estat el pla d’actuació durant l’any 2012 per tal d’internacionalitzar la tesi doctoral
amb l’objectiu de complir amb la nova normativa dels estudis de doctorat, establerta pel
RD 99/2011, 3) tercerament, es presentarà l’estructura de la tesi doctoral consolidada
fins a la data, per capítols detallant els objectius teòrics i específics assolits en cada un
d’ells i finalment, 4) de forma resumida, es traçarà quin seran els objectius específics i
teòrics a assolir fins a l’acabament de la tesi doctoral, d’acord en el termini especificat
segons l’article 3 del RD 99/2011.

2. AVANÇOS CONSOLIDATS DE LA TESI DOCTORAL DURANT EL
PERÍODE 1-1-2012 A 31-12-2012
Durant l’any 2012 s’han assolit completament els següents objectius específics teòrics i
empírics exposats en el document de proposta de tesi doctoral presentada a 17 de juny
del 2011:
Relacionats amb el marc teòric:
1. Aprofundir en el concepte de policentrisme atenent tant el seu caràcter multi-escalar
(intraurbana, interurbana-regional, i interregional-internacional) com en les seves
dimensions i/o perspectives (morfològica i funcional).
2. Analitzar i discutir el concepte de subcentre (policentrisme a escala regional o
intrametropolitana).
3. Revisió de l’evolució de la qüestió metropolitana barcelonina fins a l’actualitat (des
del Regional Planning de 1932 fins el Pla Territorial Metropolità de Barcelona de
2010).
Relacionats amb l’estudi de la dinàmica metropolitana retrospectiva (1991-2001):
6. Identificació de subcentres urbans mitjançant metodologies que tinguin en compte
tant la vessant morfològica com funcional.
7. Desenvolupar una metodologia que sigui capaç de caracteritzar els subcentres
urbans identificats en subcentres “madurs” i “emergents”.
1

El document de proposta de tesi doctoral, el qual de forma continuada el present report de recerca farà
esment queda recollit de forma bibliogràfica a: MASIP TRESSERRA, J (2011). Policentrisme i
emergència de sub-centres en la re-estructuració dels sistemes metropolitans cap a la competivitat i
cohesió territorial: El cas de la Regió Metropolitana de Barcelona (document de proposta de tesi
doctoral). Report de Recerca nº12, Universitat Politècnica de Catalunya, E-prints UPCommons, pp.1-44
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8. Analitzar i estudiar la jerarquia dels subcentres urbans identificats.
9. Mesurar el nivell de policentrisme pel període 1991-2001 a partir d’indicadors
morfològics i funcionals i establir-ne la seva correlació.
(*la numeració dels objectius específics estan d’acord amb el document de proposta de
tesi doctoral presentat a 17 de juny del 2011)

El mitjà de divulgació científica per tal de visualitzar els anteriors avanços
consolidats teòrics i empírics de la recerca doctoral han estat:
Publicació dels resultats en els següents revistes indexades:
• Articles publicats a la revista “Arquitectura, Ciudad y Entorno” (ACE),
indexada a SCOPUS (Febrer 2012)
1. Masip Tresserra, J.; Roca Cladera, J. (2012). Repensant el territori català: cap a
una bicapitalitat catalana i metropolitana?. A: ACE: Architecture, City and
Environment, núm. 18, pg. 325-360. ISSN 1886-4805
2. Masip Tresserra, J.; Roca Cladera, J. (2012). Anàlisi retrospectiu del sistema
metropolità de Barcelona i la seva influència en l'estructura urbana. A: ACE:
Architecture, City and Environment, núm. 18, pg. 101-138. ISSN 1886-4805

Presentació dels resultats en els següents congressos internacionals:
• RSA Annual European Conference, Delft (The Netherlands) 13-16 Maig
2012.
1.

Masip, Tresserra, J. (2012). “Towards a methodology to identify and characterize
urban subcentres: Employment Entropy Information versus Employment Density”.
A:RSA European Conference, Delft (The Netherlands) 13th-16th May, pg.1-38.
(Ponència seleccionada com a finalista pel Best International Paper Early Career).
• 52st European Congress of the Regional Science Association International
(ERSA-RSAI) Bratislava (Slovakia) 21– 25 Agost 2012.

2.

Masip, Tresserra, J. (2012). “Does employment density death?. Toward a new
integrated methodology to identify and characterize sub-centres”. A:52st European
Regional Science Association (ERSA): Regions in Motion, breaking the path,
Bratislava (Slovakia) 21st-25th August, pg.1-36. (Ponència seleccionada com a
finalista pel Epainos Award and Young Regional Scientist Sessions-EAYRS).

3.

Masip, Tresserra, J. (2012). “Identifying the employment and population centers at
regional and metropolitan scale: the case of Catalonia and Barcelona”. A:52st
European Regional Science Association (ERSA): Regions in Motion, breaking the
path, Bratislava (Slovakia) 21st-25th August, pg.1-69.
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D’altra banda durant el període 1 de gener del 2012 a 31 de desembre del 2012 s’han
assolit parcialment (consolidats i en desenvolupament) els següents objectius específics
teòrics i empírics exposats en el document de proposta de tesi doctoral presentada a 17
de juny del 2011:
Avanç dels objectius teòrics específics:
3. Discernir el concepte de competivitat territorial, cohesió territorial i
desenvolupament sostenible des de la visió d’objectiu normatiu promulgat per la
Unió Europea (UE).
Avanç dels objectius empírics específics:
9.

Caracterització i examinació dels canvis produïts (1991-2001) en la configuració
dels sistema metropolità analitzant els fluxos de mobilitat a partir d’índexs
d’interacció espacial.
10. Establir els efectes del desenvolupament policèntric (1991-2001) en l’eficiència
econòmica, social i ambiental del sistema metropolità: correlació entre
policentrisme i competivitat territorial, cohesió social i desenvolupament sostenible.
(*la numeració dels objectius estan d’acord amb el document de proposta de tesi
doctoral presentat a 17 de juny del 2011)
En aquest sentit, aquesta part de la tesi doctoral amb els conseqüents avanços teòrics i
empírics consolidats parcialment, han estat realitzats (i estan en desenvolupament)
d’acord amb el pla d’actuació per a la internacionalització de la tesi doctoral (veure
apartat 3, del present report de recerca). D’aquesta manera, els anteriors objectius (3, 9,
10) varen començar a ésser desenvolupats a partir de l’1 d’abril del 2012 dins del marc
d’una realització d’una estança de recerca, en el centre d’investigació OTB Research
Institute for the Built Environment, de la Delft University of Technology dins del
projecte de recerca titulat: “Effects of the urban spatial structure in economic, social
and environmental performance: Evidence from the Barcelona Metropolitan Region”
emmarcat en la tesi doctoral en transcurs i d’acord de la proposta de tesi presentada el
17 de juny de 2011.

El mitjà de divulgació científica per tal de visualitzar els anteriors avanços teòrics i
empírics consolidats (i en desenvolupament) de la recerca doctoral, resultats de
l’estança de investigació a l’estranger dins del marc del projecte de recerca
“Effects of the urban spatial structure in economic, social and environmental
performance: Evidence from the Barcelona Metropolitan Region”; han estat:
Presentació dels resultats en els següents congressos internacionals:
• 59th Annual North American Meetings of the Regional Science Association
(NARSC-RSAI) Ottawa (Canada) 7-10 Novembre 2012.
1.

Masip, Tresserra, J. (2012). “Effects of Sub-Centres in Labour Productivity, Firm
Formation and Urban Growth: Evidence from Barcelona Metropolitan Region”.
A: 59th Annual North American Meetings of the Regional Science Association
(NARSC-RSAI), Ottawa (Canada) 7th-10th November, pg.1-195.
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2.

Masip, Tresserra, J. (2012). “Sub-Centres and mobility patterns: A study on Social
and Environmental Costs due to Commuting in the Barcelona Metropolitan
Region”. A: 59th Annual North American Meetings of the Regional Science
Association (NARSC-RSAI), Ottawa (Canada) 7th-10th November, pg.1-152.

L’APARTAT 2 DEL PRESENT REPORT DE RECERCA QUEDA SINTETITZAT
EN UNA COL·LECCIÓ DE PÒSTERS D’INVESTIGACIÓ (veure Annex A). En
l’Annex A no només recullen els avanços de la tesi doctoral consolidats durant el
període de temps 1 de gener 2012 a 31 de desembre de 2012, sinó que també recullen
els avanços anteriors; és a dir, des de la presentació de la proposta de tesi doctoral a 17
de juny de 2011 fins a 31 de desembre del 2011. La cronologia d’aquesta sèrie de
pòsters de investigació és la següent:
Pòster 1: Síntesi dels avanços consolidats de la recerca doctoral durant el període
temps: 28 de setembre de 2012 a 31 desembre de 2012
Pòster 2: Síntesi dels avanços consolidats de la recerca doctoral durant el període
temps: 24 de febrer 2012 a 13 de juliol 2012 i des de 13 de juliol a 28
de setembre de 2012
Pòster 3: Síntesi dels avanços consolidats de la recerca doctoral durant el període
temps: 24 de febrer 2012 a 13 de juliol 2012
Pòster 4: Síntesi dels avanços consolidats de la recerca doctoral durant el període
temps: 17 de juny de 2011 a 24 febrer de 2012

3. PLA D’ACTUACIÓ PER A LA INTERNACIONALITZACIÓ DE LA TESI
DOCTORAL
En el transcurs del període de temps 1 de gener de 2012 a 31 de desembre de 2012 dels
estudis de doctorat i d’acord amb la normativa establerta pel RD 99/2011, s’ha
consolidat un pla d’actuació per a la internacionalització de la tesi doctoral, que presenta
la següent estructura (coherent amb els objectius a assolir de l’esmentat pla): 1)
realització d’una estança de recerca doctoral per millorar la qualitat de la tesi doctoral i
obtenir com a conseqüència, la Menció Internacional del Títol de Doctor (article 15 del
RD 99/2011), 2) el desenvolupament del procés de promoció i col·laboració per a la
realització d’activitats conjuntes en el marc dels estudis de doctorat, tot aplicant l’article
12 del RD 99/2011, pel qual degut a raons de caire acadèmic, la tesi doctoral podrà ser
reconeguda i convalidada per més d’una universitat, amb la conseqüent obtenció del
títol de doctor per més d’una universitat, i finalment degut a l’assoliment dels dos punts
anterior, 3) facilitar l’objectiu futur de fomentar la formació doctoral a través de
col·laboracions i coordinació d’activitats acadèmiques conjuntes inter-universitàries tal i
com s’exposa a les disposicions generals, a l’article 12 i 16 i a la disposició addicional
primera del mateix RD 99/2011.
A continuació es desglossa en detall; el primer dels tres punts esmentats anteriorment
com a objectius del pla d’actuació per a la internacionalització de la tesi doctoral:
La bonança i beneficis que s’originen a partir de la realització d’una estança de recerca
dins del desenvolupament de la tesi doctoral d’acord amb el projecte de proposta de tesi
doctoral presentat a 17 de juny de 2011 es basa en els següents dos punts: per una
banda, a) augmentar la qualitat acadèmica de la tesi doctoral degut a que una part molt
significativa del continguts que es proposen en el projecte de tesi doctoral
7
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(aproximadament un 50%) estan relacionats amb aspectes del coneixement que la
Universitat i centre de investigació d’acollida mostren un major grau d'especialització i
innovació, i per l’altra banda, b) obtenir la Menció Internacional del Títol de Doctor
(article 15 del RD 99/2011).
En aquest sentit, s’ha consolidat la realització d’una estança de recerca, dins del
context del desenvolupament de la tesi doctoral: “Policentrisme i emergència de
subcentres en la re-estructuració dels sistemes metropolitans cap a la competivitat i
cohesió territorial: El cas de la Regió Metropolitana de Barcelona” a Delft University
of Technology, en el centre d’investigació: OTB Research Institute for the Built
Environment dins del ‘Department of Urban and Regional Development’.
Els detalls d’aquesta estança són els següents:
Títol del projecte de recerca dins del context de la seva tesi doctoral:
“Effects of the urban spatial structure in economic, social and environmental
performances: Evidence from the Barcelona Metropolitan Region”
Durada: 4 mesos (1 abril 2012 a 31 de juliol 2012).
Degut als resultats que s’estaven obtenint de l’estança de recerca des de l’abril del 2012
(notori desenvolupament i millora de qualitat de la investigació doctoral) així com
també del fructífer aprenentatge, el 23 de maig de 2012, de comú acord amb el tutor i
director de la tesi, es va acordar que l’estança iniciada a 1 d’abril de 2012 era
convenient allargar-la fins a 31 de juliol de 2013 per tal de poder assolir tots els
objectius del pla d’actuació de la internacionalització de la tesi doctoral (veure pàgina
anterior). D’aquesta manera des de 1 d’Agost de 2012 a 31 de juliol de 2013 es
continuarà desenvolupant el projecte de recerca: “Effects of the urban spatial structure
in economic, social and environmental performances: Evidence from the Barcelona
Metropolitan Region” a Delft University of Technology, en el centre d’investigació:
OTB Research Institute for the Built Environment dins del ‘Department of Urban and
Regional Development’.
En aquest sentit, el passat 30 de juny de 2012, dins del context d’aquesta segona
mobilitat internacional en el marc dels estudis de doctorat durant el període de
temps entre l’1 de Agost de 2012 al 31 de juliol de 2012, es va sol·licitar la beca per a
estades de recerca a l’estranger (BE-DGR 2012), presentant com a proposta de projecte
de recerca a desenvolupar, la continuació de la recerca consolidada entre l’1 d’abril de
2012 a 31 de juliol de 2012:
Títol del projecte dins de la convocatòria (BE-DGR 2012)
Efectes de l’estructura especial urbana en els resultants econòmics, socials i
ambientals: El cas de la Regió Metropolitana de Barcelona.
“Effects of the urban spatial structure in economic, social and environmental
performances: Evidence from the Barcelona Metropolitan Region”
Durada: 6 mesos (setembre 2012 a febrer 2013 o febrer 2013 a juliol 2013).
Descripció del projecte: Veure Annex B del present report de recerca.
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4. ESTRUCTURA I OBJECTIUS DE LA TESI DOCTORAL CONSOLIDADA
PER CAPÍTOLS DURANT EL PERÍODE 1-1-2012 A 31-12-2012
A partir dels objectius específics teòrics i empírics explicitats en el document de
proposta de tesi doctoral presentada a 17 de juny de 2011 i dels avanços consolidats fins
a la data, a 31 de desembre de 2012; l’estructura de la tesi doctoral presenta actualment
la següent estructura general per capítols:

PhD Thesis Overview:
Chapter 1. Introduction
Introducció
Chapter 2. Rethinking the Catalan territory: Towards a Catalan and metropolitan
Bicapital?
Repensant el territori català: cap una bicapitalitat catalana i metropolitana?
Chapter 3. A retrospective analysis of the Barcelona Metropolitan System and its
influence on the urban structure
Anàlisi retrospectiu del sistema metropolità de Barcelona i la seva influència
en l’estructura urbana
Chapter 4. Toward a methodology to identify and characterize urban Sub-centres:
Employment Entropy Information versus Employment Density
Cap a una metodologia per identificar i caracteritzar Sub-centres urbans:
Informació Entròpica d’ocupació versus densitat d’ocupació
Chapter 5. Effects of Sub-centres in Labour Productivity, Firm Formation and
Urban Growth: Evidence from Barcelona Metropolitan Region
Efectes dels Sub-centres en la productivitat laboral, formació d’empreses i
creixement urbà: El cas de la regió metropolitana de Barcelona
Chapter 6. Sub-centres and mobility patterns: A Study on Social and
Environmental Costs due to Commuting in the Barcelona Metropolitan
Region
Sub-centres i patrons de mobilitat: Un estudi dels costos socials i ambientals
degut a la mobilitat a la regió metropolitana de Barcelona
***Degut a efectes de confidencialitat i d’acord amb la normativa d’estudis de
doctorat RD 99/2011, els capítols de la tesi doctoral que s’estan desenvolupant fins
a l’acabament de la tesi doctoral (a partir del Capítol 6 fins a les conclusions)
restaran en l’anominat.

D’altra banda dels capítols consolidats; a continuació es presenten de forma detallada,
explicitant 1) els objectius i preguntes de investigació assolits i 2) la producció
científica (articles i ponències en congressos) consolidada (veure, apartat 2 del present
report de recerca) pertinent a cada capítol de la tesi doctoral. Tanmateix, cal mencionar
que degut també a qüestions de confidencialitat pot ésser que algun dels capítols que es
detallen no presenti la totalitat dels objectius assolits (research aims and questions).
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Outline of each Chapter:
Chapter 2. Rethinking the Catalan territory: Towards a Catalan and metropolitan
Bicapital?
Article published in:
Journal: ACE: Architecture, City and Environment, 6(18):325-360, 2012
Indexed in: Scopus
Authors: Masip Tresserra, Jaume
Roca Cladera, Josep (PhD Supervisor)
Research aims and questions:
• Examining from a critical theoretical point of view the consolidation process of
the current territorial model for the Catalan and Barcelona Metropolitan Region
territory starting from the first third of twentieth century.
• Is the territorial model proposed by the Barcelona Metropolitan Territorial Plan
(April 2010) the optimal one to satisfy the objectives of environmental
sustainability, economic efficiency and social equity?.

Chapter 3. A retrospective analysis of the Barcelona Metropolitan System and its
influence on the urban structure
Article published in:
Journal: ACE: Architecture, City and Environment, 6(18):100-138, 2012
Indexed in: Scopus
Authors: Masip Tresserra, Jaume
Roca Cladera, Josep (PhD Supervisor)
Research aims and questions:
• Discussing about how to delimit metropolitan areas (by taking into account,
i. administrative, ii. morphological and iii. functional methodologies).
• Defining the metropolitan boundaries of Barcelona Metropolitan Region by
using a functional procedure on the basis of analyzing travel-to-work data in
1991, 1996 and 2001.
• Analyzing the retrospective urban dynamics: how these changes as regards
growth of metropolitan limits have influence on the urban structure since 1991?.
Has it become more monocentric, polycentric or dispersed? What about the
urban hierarchies that have arisen between the different functional urban
sub-systems that form the Barcelona Metropolitan Region?.
o Identifying sub-centres: functional approach.
o Measurement of polycentricity level: morphological approach, functional
approach and by estimating a polycentric urban spatial model.
o Examining the correlation between the functional and morphological
dimensions of polycentricity.
o Measurement of urban hierarchy: analyzing the functional interaction and
integration between urban sub-systems and between each urban subsystem with the central urban sub-system of Barcelona in the
delimitation process of the metropolitan region.
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* A previous version of this chapter has been presented in:
58th Annual North American Meeting of the Regional Science Association
International (NARSC). Miami (Florida), 9th-12th November 2011.
Author: Masip Tresserra, Jaume
Title: Growth of metropolitan limits and its influence on the urban structure. A
retrospective analysis (1991-2001) for the Barcelona Metropolitan Region.

Chapter 4. Toward a methodology to identify and characterize urban Sub-centres:
Employment Entropy Information versus Employment Density
Research aims and questions:
• Is employment density the most optimal employment function to identify subcentres?. Standard density approaches could not be able to distinguish the
different nature of sub-centres formation: ‘places to work’ and ‘places to work
and live’. In addition, there no methodology in the literature that takes into
account simultaneously the morphological (space of places) and the functional
(space of flows) characteristics of nodes in order to identify sub-centres.
• Proposing a new procedure to identify sub-centres at intra-metropolitan scale
that a) is suitable for identifying sub-centres that are within the bid-rent
theoretical tradition based on the process of employment decentralization from a
single and congested CBD and b) suitable for the hierarchical and complex
European urban systems.
• Validating the efficacy of the proposed methodology by testing its capacity to
explain better the employment density function than the identified sub-centres
by using standard density procedures.
* Previous versions of this chapter have been presented in:
RSA Annual European Conference, Delft (The Netherlands), 13th-16th May 2012
Author: Masip Tresserra, Jaume
Title: Towards a methodology to identify and characterize urban sub-centres:
Employment Entropy Information versus Employment Density
52nd European Congress of the Regional Science Association International
(ERSA), Bratislava (Slovakia), 21st-25th August 2012
Author: Masip Tresserra, Jaume
Title: Does Employment Density death? Toward a new integrated methodology
to identify and characterize Sub-Centres
52nd European Congress of the Regional Science Association International
(ERSA), Bratislava (Slovakia), 21st-25th August 2012
Author: Masip Tresserra, Jaume
Title: Identifying the Employment and Population Centers at regional and
metropolitan scale: the Case of Catalonia and Barcelona
* In this paper is tested the proposed method to identify centres at regional scale
(Catalonia).
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Chapter 5. Effects of Sub-centres in Labour Productivity, Firm Formation and
Urban Growth: Evidence from Barcelona Metropolitan Region
Research aims and questions:
• Determining a) if sub-centres exert an influence on the labour productivity, and
if so, how it is relationship and, b) to what extent, urban spatial structure effects
in firm formation and urban growth. This analysis is carried out by taking
account both morphological and functional dimensions to define the urban
spatial structure at intra-metropolitan scale.
• What are the roles of other determinants as regards agglomeration economies
externalities (urbanization and localization economies, Jacobs’ and human
capital externalities, local competition and firm size) or planning characteristics
(such as urban sprawl) in the previous economic performance indicators?.
• From the previous research question (1), whether sub-centres are virtuous to
foster labour productivity and firm formation at the time that they are able to
centralize the suburbanization process of population (urban growth) then, what
are the future polices to propose to the public administration in order to achieve
a metropolitan territorial model that increase its economic performance (or
economic efficiency)?. What are the other factors that we should take into
account (as a result of research question 2) in order to reach on our goal?
* Previous versions of this chapter have been presented in:
59th Annual North American Meeting of the Regional Science Association
International (NARSC). Ottawa (Canada), 7th-10th November 2012
Authors: Masip Tresserra, Jaume
Title: Effects of Sub-centres in Labour Productivity, Firm Formation and
Urban Growth: Evidence from Barcelona Metropolitan Region

Chapter 6. Sub-centres and mobility patterns: A Study on Social and
Environmental Costs due to Commuting in the Barcelona Metropolitan
Region
Research aims and questions:
• Determining a) if co-location hypothesis is confirmed or rejected: i) are the
people who live in a Sub-centre also employed in this Sub-centre? And ii) do the
(other) people working in a Sub-centre live close to this Sub-centre? By then
determining b) if sub-centres exert a virtuous influence on the social (average
distance spent travelling by commuters) and on the environmental (CO 2 per
capita associated with a mode of commuting and distance travelled) costs due to
resident-to-work commuting.
• Examining the effects of sub-centres in the presence (concentration) and in the
efficiency of the public and private means of transport.
• What are the roles of other determinants as regards urban compactness,
functional diversification (such as land mix use and job-housing balance),
sociodemographic characteristics (for example, human capital, income and
growth of population), transport factors (such as relative competitiveness of
private transport and presence of no-motorized transport) and geographical
location in the social and environmental costs due to commuting?
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• As in Chapter 5, as a consequence of the empirical results, what are the future
polices at intra-metropolitan scale for the Barcelona Metropolitan Region that
enhance a social and environmental metropolitan performance (or social and
environmental efficiency) by means of achieving a reduction of commuting
costs?
* Previous versions of this chapter have been presented in:
59th Annual North American Meeting of the Regional Science Association
International (NARSC). Ottawa (Canada), 7th-10th November 2012
Authors: Masip Tresserra, Jaume
Title: Sub-centres and mobility patterns: A Study on Social and Environmental
Costs due to Commuting in the Barcelona Metropolitan Region

5. PLA A DESENVOLUPAR A PARTIR DE 1-1-2013: ACABAMENT DE LA
TESI DOCTORAL D’ACORD AMB L’ARTICLE 3 DEL RD 99/2011
A partir de l’1 de gener de 2013 dins del curs acadèmic 2012-2013; el pla a
desenvolupar consisteix principalment en l’acabament de la tesi doctoral d’acord amb el
termini especificat segons l’article 3 del RD 99/2011. En aquest sentit, en el transcurs
de l’any 2013 es finalitzarà i es defensarà la tesi doctoral: “Policentrisme i emergència
de subcentres en la re-estructuració dels sistemes metropolitans cap a la competivitat i
cohesió territorial: El cas de la Regió Metropolitana de Barcelona” ja sigui per
presentació, per compendi de publicacions i/o per ambdós formats.
Paral·lelament a la finalització i defensa de la tesi doctoral en transcurs, es finalitzarà la
segona estança de mobilitat internacional dins del context de recerca doctoral (veure
apartat 3, del present report de recerca), i es vetllarà per a la continua divulgació
científica de les parts encara no publicades de la tesi doctoral (a partir del Capítol 6 fins
a les conclusions de la tesi doctoral, veure apartat 2 del present report de recerca),
mitjançant publicacions a revistes indexades (SCOPUS o ISI) o a través de publicacions
en ponències en congressos.
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correlació que existeix entre policentrisme i competivitat territorial, policentrisme i cohesió territorial i finalment, policentrisme i sostenibilitat.

Relacionats amb l’estudi de la dinàmica metropolitana prospectiva (2001-2026)

Estudiant: Arq. Jaume Masip Tresserrra
Director/a: Dr. Arq. Josep Roca Cladera
Tutor/a: Dr. Arq. Josep Roca Cladera

El paper presentat “Towards a methodology to identify and characterize urban sub-centres:
Employment Entropy Information versus Employment Density” va ser seleccionat com a
finalista pel Best International Paper Early Career”.
(Pàgina web del congrés i Papers del congrés)
http://www.regional-studies-assoc.ac.uk/events/2012/may-delft/
http://www.regional-studies-assoc.ac.uk/events/2012/may-delft/papers/may-delft-papers.asp
Per tal de desenvolupar els objectius 3, 10 i 11 (veure marge dret pòster) s’està desenvolupant
una estança de recerca en el OTB Research Institute de la Delft University of Technology on
el projecte de recerca doctoral es titula: “Effects of Urban Spatial Structure (urban Sub-Centres) in
economic and social performances. Study case: Barcelona Metropolitan Region”.

Un cop s’hagi discutit i desenvolupat el model de interacció espacial, es podrà avaluar:
12. Les dinàmiques prospectives de consum de sòl (analitzant l’evolució de sòl artificialitzat fins el 2026).
13. Identificació evolutiva dels subcentres mitjançant les metodologies utilitzades en 6) i del sòl artificialitzat detectat en 12).
14. Caracterització de l’evolució dels subcentres identificats (2001-2026) en “madurs” i “emergents” segons la metodologia desenvolupada
en 7).
15. Analitzar l’evolució de la jerarquia dels subcentres identificats (2001-2026).
16. Evolució del nivell de policentrisme pel període 2001-2026 a partir dels indicadors utilitzats en 9).
17. Examinació de l’evolució de l’estructura metropolitana (2001-2026) analitzant els fluxos de mobilitat prospectius a partir dels índex i/o
indicadors d’interacció espacial utilitzats en 10).
18. Prospecció de l’evolució dels efectes del desenvolupament policèntric (2001-2026) en l’eficiència econòmica del futur sistema
metropolità segons 11) per tal d’identificar aquells municipis (p.e. subcentres) més correlacionats amb la competivitat, cohesió territorial i
sostenibilitat.

HIPÒTESIS, HIPÒTESI DE TREBALL:
Es postula que la dinàmica prospectiva de l’estructura metropolitana tendirà cap a un reforçament del policentrisme i que aquest i
l’emergència de subcentres exerceixen una influència en la competivitat i cohesió territorial del sistema.
En aquest sentit, és té com a hipòtesi de treball que el desenvolupament policèntric i els subcentres urbans mantenen una correlació
positiva amb la competivitat i cohesió territorial de tal manera que seran actors claus en l’objectiu d’intensificar l’eficiència econòmica del
sistema metropolità barceloní.

Universitat Politècnica de Catalunya, UPC | Departament de Construccions Arquitectòniques I, CAI
DOCTORAT EN GESTIÓ I VALORACIÓ URBANA
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POLICENTRISME I EMERGÈNCIA DE SUBCENTRES EN LA RE-ESTRUCTURACIÓ DELS
SISTEMES METROPOLITANS CAP A LA COMPETIVITAT I COHESIÓ TERRITORIAL:
EL CAS DE LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA
INTRODUCCIÓ
Macrocefàlia catalana i
metropolitana

Concepte de policentrisme va deixar
de ser només una interpretació teòrica
per tal d’assumir rellevància normativa

ESDP (1999)

VERSUS

El desenvolupament policèntric prerequisit per un
desenvolupament sostenible i equilibrat per tal de
augmentar els avantatges de localització
INSTRUMENT
CLAU

OBJECTIU
POLÍTIQUES U E

Sistema de ciutat de
ciutats metropolitanes i
monocapitalitat
catalana

“We would like to promote a polycentric territorial
development of the EU, with a view to maki ng better use
of available resources in European regions […]. In this
way we will co ntribute to a Europe which is culturally,
socially, environmentally and economically sustainable”

A) Promoure la cohesió territorial
B) Competivitat territorial
C) Desenvolupament sostenible

Bicapitalitat catalana i metropolitana?
NATURALESA
MULTIESCALAR

Existeix una seriosa incertesa amb l’efectivitat
del desenvolupament policèntric com a
instrument de decisions de polítiques espacials
per tal de assolir els objectius mencionats

CARÀCTER
MULTIDIMENSIONAL

CONCEPTE DE
POLICENTRISME

CONSIDERANT

Aportar marc teòric i empíric
per mesurar els efectes del
policentrisme, cas estudi: RMB

ACTUAL
INVESTIGACIÓ

REALITAT RETROSPECTIVA (1991-2001)
REALITAT PROSPECTIVA (2001-2026)
Per tal d’oferir una visió de la dinàmica
de les transformacions i efectes que
exerceix l’estructura metropolitana en la
competivitat i cohesió territorial

Per tal d’esvair-ne la incertesa sobre la
efectivitat per assolir els objectius normatius

OBJECTIU GENERAL
Estudiar la dinàmica urbana retrospectiva (1991-2001) i prospectiva (2001-2026) de la Regió
Metropolitana de Barcelona per analitzar a) els canvis d’estructura metropolitana (p.e: emergència de
subcentres, evolució nivell de policentrisme); per tant com està essent re-estructurada, i b) la seva
influència en la competivitat i cohesió territorial (eficiència econòmica).

més de -50.000 (-133.290 Barcelona)
-50.000 a -10.000
-10.000 a -1.000
-1.000 a 0

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

0 a 5.000
5.000 a 10.000
10.000 a 20.000
20.000 a 30.000
30.000 a 40.000
més de 40.000 (57.110 Terrassa)

Relacionats amb el marc teòric
1. Aprofundir en el concepte de policentrisme atenent tant el seu caràcter multi-escalar (intraurbana, interurbana-regional, i interregionalinternacional) com en les seves dimensions i/o perspectives (morfològica i funcional).
2. Analitzar i discutir el concepte de subcentre (policentrisme a escala regional o intrametropolitana)

Morphological Polycentrism, Subsystems 1991-1996-2001

3. Discernir el que s’entén per competivitat territorial, cohesió territorial i sostenibilitat des de la visió d’objectiu normatiu promulgat per la UE
(ESDP, 1999).
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y = -1,570x + 14,28
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4. Discutir i desenvolupar el model de interacció espacial per tal d’avaluar posteriorment la dinàmica prospectiva de l’estructura
metropolitana (2001-2026).

y = -1,252x + 14,14
R² = 0,902

13,5

13

Sabadell

12,5
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5. Revisió de l’evolució de la qüestió metropolitana barcelonina fins a l’actualitat (des del Regional Planning de 1932 fins el Pla Territorial
Metropolità de Barcelona de 2010).
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Relacionats amb l’estudi de la dinàmica metropolitana retrospectiva (1991-2001)
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6. Identificació de subcentres urbans mitjançant metodologies que tinguin en compte tant la vessant morfològica com funcional.
7. Desenvolupar una metodologia que sigui capaç de caracteritzar els subcentres urbans identificats en subcentres “madurs” i “emergents”.
8. Analitzar i estudiar la jerarquia dels subcentres urbans identificats.
9. Mesurar el nivell de policentrisme pel període 1991-2001 a partir d’indicadors morfològics i funcionals i establir-ne la seva correlació.
10. Caracterització i examinació dels canvis produïts (1991-2001) en la configuració del sistema metropolità analitzant els fluxos de mobilitat
a partir d’índexs i/o indicadors d’interacció espacial.
11. Establir els efectes del desenvolupament policèntric (1991-2001) en l’eficiència econòmica del sistema metropolità. És a dir, analitzar la
correlació que existeix entre policentrisme i competivitat territorial, policentrisme i cohesió territorial i finalment, policentrisme i sostenibilitat.

Relacionats amb l’estudi de la dinàmica metropolitana prospectiva (2001-2026)
2006

Urban Structure (Barcelona Metropolitan System)
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1996

Un cop s’hagi discutit i desenvolupat el model de interacció espacial, es podrà avaluar:
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HIPÒTESIS, HIPÒTESI DE TREBALL:
Es postula que la dinàmica prospectiva de l’estructura metropolitana tendirà cap a un reforçament del policent risme i que aquest i
l’emergència de subcentres exerceixen una influència en la competivitat i cohesió territorial del sistema.

40%

10
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17. Examinació de l’evolució de l’estructura metropolitana (2001-2026) analitzant els fluxos de mobilitat prospectius a partir dels índex i/o
indicadors d’interacció espacial utilitzats en 10).
18. Prospecció de l’evolució dels efectes del desenvolupament policèntric (2001-2026) en l’eficiència econòmica del futur sistema
metropolità segons 11) per tal d’identificar aquells municipis (p.e. subcentres) més correlacionats amb la competivitat, cohesió territorial i
sostenibilitat.
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16. Evolució del nivell de policentrisme pel període 2001-2026 a partir dels indicadors utilitzats en 9).
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15. Analitzar l’evolució de la jerarquia dels subcentres identificats (2001-2026).
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14. Caracterització de l’evolució dels subcentres identificats (2001-2026) en “madurs” i “emergents” segons la metodologia desenvolupada
en 7).
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13. Identificació evolutiva dels subcentres mitjançant les metodologies utilitzades en 6) i del sòl artificialitzat detectat en 12).
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12. Les dinàmiques prospectives de consum de sòl (analitzant l’evolució de sòl artificialitzat fins el 2026).
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En aquest sentit, és té com a hipòtesi de treball que el desenvolupament policèntric i els subcentres urbans mantenen una correlació
positiva amb la competivitat i cohesió territorial de tal manera que seran actors claus en l’objectiu d’intensificar l’eficiència econòmica del
sistema metropolità barceloní.
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3. Activitat de recerca que es vol desenvolupar durant l’estada de recerca (màxim 10 fulls)

3.1 Breu descripció de l’activitat de recerca que es vol desenvolupar durant l’estada de recerca i dels
seus antecedents (en el cas de la Modalitat A, els antecedents s’han de posar en relació a la tesi
doctoral que s’està duent a terme)
3.2 Objectius, metodologia, pla de treball i bibliografia/referències de l’activitat de recerca
3.3 Impacte previst dels resultats de l‘activitat de recerca (en el cas de la Modalitat A, l’impacte
previst dels resultats s’ha de posar en relació a la tesi doctoral que s’està duent a terme)
TÍTOL DEL PROJECTE: Efectes de l'estructura espacial urbana en els resultats econòmics, socials i
ambientals: El cas de la Regió Metropolitana de Barcelona
3.1 Breu descripció del projecte i dels seus antecedents
Breu descripció del projecte:
Des de l’any 1999, quan la “European Spatial Development Perspective’ (CSD, 1999) va ser publicada, el
concepte de policentrisme (i estructura urbana) va deixar d’ésser només la interpretació teòrica de les
organitzacions espacials contemporànies, especialment relacionades amb les regions metropolitanes. De fet
amb l’ESDP, el policentrisme ha començat també a assumir una rellevància normativa (Davoudi, 2003)
mitjançant una sèrie d’eines normatives que han de ser suposadament aplicades per tal d’assolir els objectius
crucials de les polítiques de la Unió Europea. La idea de policentrisme com a objectiu clau també va ser
desenvolupat pels Ministres de la UE responsables del desenvolupament espacial de la UE –conjuntament amb
la Comissió Europea- en el document: “Territorial Agenda of the European Union” pactat al 2007. En les bases
dels documents citats, el policentrisme és considerat com un instrument rellevant per tal de promoure la cohesió
social (Meijers i Sandberg, 2008), la competivitat econòmica (Hague i Kirk, 2003) i la sostenibilitat ambiental
(CSD, 1999). No obstant, aquestes proposicions sovint els hi ha mancat racionalitat teòrica i fins i tot, encara
més important, no han estat suficientment corroborades a través de investigacions empíriques apropiades
(Meijers, 2008). En aquest sentit, l’existència de treballs en aquest camp dins de la literatura durant els darrers
anys tot i no ser extensa reforça la idea que l’estructura urbana genera important efectes econòmics, ambientals
i socials. Des de la perspectiva ambiental són rellevants els estudis de (Khan, 2000), (Nijkamp i Finco, 2001),
(Muñiz i Galindo, 2005), (Bertaud, 2004) i (Camagni et al., 2002) en els quals emfatitzen la relació estreta entre
l’estructura urbana i sostenibilitat ambiental en termes de consum de sòl, eficiència energètica i emissions de
CO2. (Evans, 1976), (Rogers, 2000), (Camagni et al., 2002) i (Bertaud, 2004) exposen la importància de
l’estructura espacial urbana en temes relacionats amb la justícia social i la segregació territorial. Des d’una
perspectiva econòmica els estudis de (Ciccone i Hall, 1996), (Harris i Ionnides, 2000) i (Meijers i Burger, 2010)
presenten la clara influència entre l’estructura urbana i la productivitat, d’altra banda, (Camagni i Salone, 1993)
ho associen amb la competivitat econòmica i treballs com els de (Lee i Gordon, 2007) i (García-López i Muñiz,
2012) amb el creixement econòmic.
Dins d’aquest context, l’objectiu del projecte de recerca proposat és el de investigar si l’estructura urbana i els
subcentres urbans que la defineixen exerceixen o no una influència i en quin sentit en aspectes econòmics,
socials i ambientals a escala intra-metropolitana: la Regió Metropolitana de Barcelona. L’objectiu general
s’assolirà a partir de l’ús de tècniques d’econometria espacial que avaluaran si els subcentres (nodes que
defineixen l’estructura policèntrica) tenen un impacte positiu en: (1) la productivitat laboral, (2) creixement net
d’empreses, (3) creixement urbà (població), i finalment (4) costos socials (privats) i ambientals (externs) degut
a la mobilitat obligada residència-treball. Els resultats esperats són que els subcentres (i per tant l’estructura
policèntrica) mantinguin una correlació positiva (són virtuosos en augmentar) amb la productivitat laboral, el
creixement d’empreses i el creixement urbà i una correlació negativa (són capaços de reduir) amb els costos
socials i ambientals degut a la mobilitat residència-treball. Dels resultats, també serà rellevant les seves
aplicacions i implicacions en l’àmbit públic, doncs podran ésser d’interès per a la administració pública catalana

en la mesura que poden servir d’ajuda per tal d’esbrinar quins municipis (sub-centres) són els actors claus que
dibuixen un model territorial per a la Regió Metropolitana de Barcelona més eficient des d’una perspectiva
econòmica, social i ambiental.

Antecedents del projecte en relació a la tesi doctoral que s’està duent a terme:
Des del passat juny 2011, quan es va exposar públicament el projecte de tesi doctoral: Policentrisme i
emergència de subcentres en la re-estructuració dels sistemes metropolitans cap a la competivitat i cohesió
territorial: El cas de la Regió Metropolitana de Barcelona, davant de la comissió del programa de doctorat:
Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica, el sol·licitant de la present convocatòria ha avançat i assolit la
recerca doctoral d’acord amb el document de projecte de tesi esmentat en els següents apartats teòrics i
empírics:
Objectius teòrics assolits:
1.- Aprofundir en el concepte de policentrisme atenent tant el seu caràcter multi-escalar (intra-urbà, inter-urbà i
internacional) com en les seves dimensions i / o perspectives (morfològica i funcional)
2.- Analitzar i discutir el concepte de subcentre (policentrisme a escala espacial intra-metropolitana)
3.- Revisió de l’evolució de la qüestió metropolitana barcelonina fins a l’actualitat (des del Regional Planning de
1932 fins el Pla Territorial Metropolità de Barcelona de 2010).
Objectius empírics assolits:
4.- Identificació de subcentres urbans mitjançant metodologies que tinguin en compte tant la vessant
morfològica com funcional
5.- Desenvolupar una metodologia innovadora que sigui capaç de identificar subcentres i caracteritzar-los
simultàniament segons el seu origen de formació en “madurs” i “emergents”.
6.- Analitzar i estudiar la jerarquia dels subcentres urbans identificats
7.- Mesurar el nivell de policentrisme pel període 1991-2001 a partir d’indicadors morfològics i funcionals i
establir-ne la seva correlació.
Aquests objectius assolits conformen els antecedents al projecte de recerca proposat. D’aquesta manera durant
aquest període la tesi doctoral del sol·licitant ha consolidat científicament mitjançant les corresponents
publicacions en revistes i presentacions en congressos internacionals (veure apartat 1) la part de la tesi en la
qual es sustentarà tota la investigació posterior. D’aquesta manera el sol·licitant ha consolidat la seva pròpia
perspectiva d’estructura urbana a escala intra-metropolitana, una nova metodologia per detectar i caracteritzar
els subcentres urbans (elements que defineixen l’estructura policèntrica en les regions metropolitanes) a la
vegada que ha teixit relacions amb el procés de consolidació de la qüestió metropolitana barcelonina amb la
clara intenció que els futurs resultats de la recerca doctoral tinguin una aplicació i implicació per part de
l’administració pública catalana. En aquest sentit la investigació posterior a desenvolupar convergeix amb
l’actual projecte de recerca proposat: els objectius a assolir d’aquesta proposta de projecte de recerca formen
part dels objectius específics que el document de projecte de tesi doctoral del 17 de juny de 2011 defineix.

3.2 Objectius, estat de l’art, metodologia, pla de treball i bibliografia / referències
Objectius:
Objectiu principal:
L’objectiu principal és investigar si l’estructura urbana i els subcentres urbans que la defineixen, exerceixen o no
una influència i en quin sentit, en aspectes econòmics, socials i ambientals a escala intra-metropolitana prenent
com a cas d’estudi la Regió Metropolitana de Barcelona

El projecte de recerca considerà determinats aspectes econòmics, socials i ambientals per analitzar-ne la seva
relació amb els subcentres urbans (estructura urbana). D’aquesta manera s’originen els següents objectius
específics a assolir.
Objectius específics: influència dels subcentres urbans (estructura urbana) en
1.- la productivitat laboral, creixement net d’empreses i creixement urbà (població).
2.- els costos socials (privats) i ambientals (externs) degut a la mobilitat obligada residència-treball.

Estat de l’art: Estructura urbana i resultats econòmics, socials i ambientals
Fins a quin punt l’estructura espacial urbana i en concret les policèntriques, de les regions metropolitanes té
influència amb els objectius normatius espacials emfatitzats per l’ESDP: cohesió territorial, competivitat
territorial i desenvolupament sostenible, és a dir amb aspectes socials, econòmics i sostenibles. La teoria
econòmica, ajuda a trobar raons per les quals el policentrisme hauria d’assolir els objectius de les polítiques
anteriors. Fa temps que és conegut que tot i l’increment de les activitats en ICT (informació i tecnologia de les
comunicacions) i del decreixement dels costos del transport (que ha comportat la dispersió de l’activitat
econòmica), les ciutats continuen guardant-se el rol d’ésser les motors del desenvolupament econòmic de les
regions. Des de la perspectiva clàssica, el tamany i la densitat de la ciutat emmagatzema diversos tipus
d’avantatges econòmics o economies d’aglomeració. Aquests avantatges incentiva la concentració de l’activitat
en una localització, incrementant la productivitat de les empreses que s’agrupen en l’espai (externalitats
estàtiques).
A més, els processos acumulatius prenen forma en els entorns urbans (De Groot et al., 2007), sovint dirigits per
un augment de la innovació i del creixement; contribuint també a la concentració (externalitats dinàmiques).
Aquestes afirmacions estan confirmades pel fet que la productivitat (per càpita) i la renta s’incrementa a mesura
que incrementa el tamany urbà (Glaeser i Gottlieb, 2009). De totes formes, l’increment del tamany de les ciutats
també pot determinar externalitats negatives, com la congestió, increment de preus, pol·lució i altres efectes
adversos cap a l’economia, la societat i a l’entorn, cosa que restaria els beneficis de l’aglomeració (Capello i
Camagni, 2000: 1485). El policentrisme pot ser vist com la particular manifestació d’una aglomeració espacial
d’activitats.
No obstant, les ciutats dins d’una regió, també poden ésser vistes com a nodes que interactuen dins d’una
xarxa de ciutats. Per tant, el desenvolupament regional pot ser entès no només, des de l’aglomeració, sinó que
també ho pot ésser des de les externalitats de xarxa (Boix i Trullén, 2007); cosa que es planteja des de la
relació entre els centres urbans. Concretament, les externalitats poden ésser generades per la connexió entre
“importants aglomeracions i el seu territori d’influència” i per “denses xarxes de grans o mitjanes ciutats” (Barca,
2009). La idea principal en base els efectes virtuosos atribuïbles al policentrisme (estructura urbana
policèntrica) és que les externalitats en xarxa que s’originen dins de les regions poden substituir les simples
externalitats d’aglomeració en permetre l’emergència d’economies d’urbanització regionals (Meijers i Burger,
2010). Aquestes externalitats regionals poden millorar tant la competivitat com la cohesió territorial i el
desenvolupament sostenible.
En quan a les relacions entre estructura urbana i economia, a nivell d’escala d’àrea metropolitana, (Lee i
Gordon, 2007) no van trobar que l’estructura monocèntrica o policèntrica, mesurada pel percentatge d’ocupació
dels subcentres entre el total de l’ocupació, exerceixi influència en el creixement de l’ocupació i de la població
metropolitana. D’altra banda (García-López i Muñiz, 2012), encanvi si que arriba a la conclusió que en el
context intra-metropolità l’estructura urbana espacial (subcentres i les seves àrees adjacents) i les economies
d’aglomeració que se’n deriven exerceixen una influència sobre el creixement econòmic. . No obstant, els
desavantatges de les economies d’aglomeració apareixen en el confinament de les grans ciutats (Parr, 2002) i
l’evidència suggereix que les ciutats de menys tamany tenen una capacitat grata endògena per tal de mantenir
els seus costos socials, econòmics i ambientals sota control (Capello i Camagni, 2000). Doncs, al mateix temps,

la idea sosté que els avantatges de les economies d’aglomeració estan altament associades amb estructures
espacials més “regionalitzades” (Parr, 2002); (Capello i Camagni, 2000); (Sassen, 2007) com en el cas del
sistema de xarxes que pot ésser un clar substitut d’aquesta aglomeració. En aquest sentit (Johansson i Quiley,
2004) exposa que d’alguna manera per tant, l’estructura urbana policèntrica pot esdevenir com un fort patrimoni
per a les àrees metropolitanes.
Construint a partir de la idea que els avantatges de les economies d’aglomeració han estat fins a cert punt
“regionalitzades”, mentre que els desavantatges s’han mantingut com a temes locals, (Meijers i Burger, 2010)
afirmen que una estructura urbana cada cop més policèntrica té un efecte directa positiu en l’eficiència
econòmica metropolitana, en la mesura que aporta un major equilibri entre els avantatges i desavantatges de
les economies d’aglomeració. A partir dels models desenvolupats per (Ciccone i Hall, 1996) i d’altra banda per
(Ciccone, 2002) on es desenvolupava la funció de producció de Cobb-Douglas per tal d’avaluar els efectes de
les economies d’aglomeració en la localització de la productivitat, (Meijers i Burger, 2010) proposen un model
on consideren que la funció de la productivitat de l’economia metropolitana és degut a factors de capital, de
l’ocupació del treball, del capital humà, d’aportacions materials, del sòl i de l’estructura urbana. A partir d’estimar
aquest model, (Meijers i Burger, 2010) arriben a la següent principal conclusió:
Les àrees metropolitanes que són més policèntriques mostren una productivitat més alta: es troba un positiu i
significant efecte directe en el grau de policentrisme cap a la productivitat laboral. Com més evident és que la
població estigui repartida a través de les diferents localitzacions en l’àrea metropolitana, més alta és la
productivitat en l’àrea metropolitana. Com la productivitat representa el balanç entre les economies
d’aglomeració i les deseconomies d’aglomeració, aquest balanç és millor en les àrees metropolitanes més
policèntriques. Això és explicat a partir de la suposició que les deseconomies d’urbanització són menors en les
àrees policèntriques i de la idea que les economies d’urbanització s’han “regionalitzat” fins a un cert punt;
mentre que les “deseconomies d’urbanització” apareixen confinades en els límits urbans. Com a tal, confirma
que les economies d’aglomeració necessiten d’ésser conceptualitzades en termes de relació. Per tant, tal i com
proposava (Phelps i Ozawa, 2003) les externalitats de les economies no només estan confinades en un únic
nucli urbà, sinó també apareixen compartides entre un grup d’assentaments funcionalment vinculats. Aquest
segon cas, es el que apareix en les àrees metropolitanes més policèntriques.
En quan els vincles entre estructura urbana i les seves implicacions en els resultats socials i ambientals, alguns
autors han conceptualitzat el desenvolupament policèntric com el model d’organització espacial situat entre les
àrees compactes/monocèntriques i les disperses (Camagni et al., 2002). Això permetria l’avantatge de
permetre els territoris expandir-se espacialment, sense que això comportés els costos d’un desenvolupament
dispers (Muñiz et al., 2006). Inclús en termes de tràfic, el desenvolupament policèntric podria facilitar distàncies
més curtes, l’ús del transport públic, i com a conseqüència, patrons de mobilitat més sostenibles socialment i
ambientalment en termes d’estalvi de temps i distància de trajecte i en termes d’emissions nocives (Veneri,
2010). En aquest sentit les investigacions de (Travisi et al., 2006) i (Camagni et al., 2002) arriben a la conclusió
que una estructura urbana difosa (no policèntrica), una especialització residencial del territori, i processos
recents de urbanització són els factors que defineixen un patró de mobilitat ambientalment i socialment menys
sostenible en comparació a un model de mobilitat basat en densitat urbana i funcionalitat mixta (equilibri entre
les activitats residencials i econòmiques). D’altra banda, (Muñiz i Galindo, 2005), en un anàlisi per a la Regió
Metropolitana de Barcelona exposa que l’estructura urbana és el factor determinant per la variació de la petjada
ecològica entre municipis a la vegada que factors com la renta i el grau d’autocontenció del propi municipi
també hi tenen el seu paper, el primer augmentant la petjada ecològica i el segon disminuint-la. Posteriorment,
(Veneri, 2010) a través d’un anàlisi inter-urbà, analitzant 82 àrees metropolitanes italianes, demostra que un
major grau de policentrisme té una influència virtuosa en reduir els costos privats i externs degut a la mobilitat,
és a dir la distància i temps mitjà recorregut pels “commuters” i les emissions de CO2 per càpita associats a un
determinat mode de transport de desplaçament. No obstant, apart de la influència de l’estructura urbana en els
costos de la mobilitat (Veneri, 2010) també emfatitza que factors com el tamany de les àrees metropolitanes en

termes de població, la diversificació funcional i les característiques socio-demogràfiques dels “commuters”
també tenen un rol important (influència) en els costos de la mobilitat esmentats.

Metodologia
El desenvolupament empíric del projecte de recerca proposat serà a partir de la utilització de tècniques i
mètodes d’econometria espacial basats en models de regressió múltiple estimats a partir OLS (Ordinary Least
Squares), SLM (Spatial Lag Model) i SEM (Spatial Error Model).
Per tal d’assolir el primer objectiu específic: influència dels subcentres urbans (estructura urbana) en la
productivitat laboral, creixement net d’empreses i creixement urbà (població), es construiran tres tipus de model
de regressió múltiple diferents, en on les variables a explicar (dependents) en cada cas seran:
1.- Productivitat laboral per a l’any 2001 (variable Y)
2.- Creixement net d’empreses pel període 1994-2002 (variable Y)
3.- Creixement de la població pel període 2001-2009 (variable Y)
Per a cada tipus de model de regressió múltiple diferent s’estimarà a partir de tres maneres diferents: OLS
(Ordinary Least Squares), SLM (Spatial Lag Model) i SEM (Spatial Error Model) per tal de verificar s’hi existeix
autocorrelació espacial. Com a variables explicatives (variables X, independents) s’utilitzaran per una banda,
variables que fan referència a l’estructura urbana (distància a Barcelona i els subcentres urbans), variables que
fan referència a aspectes socioeconòmics i sociodemogràfics depenent dels cas, així com també variables que
fan referència els diferents tipus d’economies d’aglomeració que s’ocasionen dins d’un context intra-metropolità:
de localització, d’urbanització i de competivitat local. Finalment, per l’altra banda, també s’inclouran variables
d’’usos de sòl i geogràfiques.
Per tal d’assolir el segon objectiu específic: influència dels subcentres urbans (estructura urbana) en els costos
socials (privats) i ambientals (externs) degut a la mobilitat obligada residència-treball, es construiran dos tipus
de model de regressió múltiple diferents, en on les variables a explicar (dependents) en cada cas seran:
1.- Distància mitjana de desplaçament residència-treball realitzada pels “commuters” de cada
municipi pels anys 1991, 1996 i 2001 (variable Y1, variable Y2 i variable Y3). Tipus de model de
regressió que farà referència els costos socials (privats) degut a la mobilitat obligada.
2.- Emissions CO2 per càpita (“commuter”) segons el mode seleccionat de transport de desplaçament
residència-treball per a l’any 2001 (variable Y). Tipus de model de regressió que farà referència als
costos externs (ambientals) de la mobilitat obligada.
També, en aquest cas per a cada tipus de model de regressió múltiple diferent s’estimarà a partir de tres
maneres diferents: OLS (Ordinary Least Squares), SLM (Spatial Lag Model) i SEM (Spatial Error Model) per tal
de verificar s’hi existeix autocorrelació espacial. Com a variables explicatives (variables X, independents)
s’utilitzaran per una banda, variables que fan referència a l’estructura urbana (distància a Barcelona i els
subcentres urbans), variables que fan referència com en el anterior cas aspectes socioeconòmics i
sociodemogràfics depenen dels cas així com també variables que fan referència els diferents tipus d’economies
d’aglomeració que s’ocasionen dins d’un context intra-metropolità, i per l’altra banda, variables de usos del sòl i
variables geogràfiques. Finalment s’utilitzaran variables que faran referència al tipus de transport utilitzat (privat
o públic) i la seva competivitat i eficiència.

En aquest sentit, per tal de definir l’estructura urbana s’utilitzaran els subcentres identificats mitjançant la
metodologia proposada pel mateix sol·licitant a (Masip, 2012). D’aquesta manera tindrem un anàlisi més rigoròs
i eficient, doncs tal i com intenta demostrar (Masip, 2012) els subcentres identificats amb la metodologia que
proposa són més eficients en explicar la densitat d’ocupació que els subcentres identificats pels mètodes

tradicionals existents a la vegada que permet caracteritzar-los segons el seu origen de formació. En el cas
d’analitzar la influència de l’estructura urbana en la productivitat laboral, es tindrà molt en compte el treball
pioner realitzat en aquest àmbit per (Meijers i Burger, 2010). En aquest sentit, el projecte de recerca proposat
es beneficiarà dels comentaris i crítiques com ajuda, del Dr. Evert Meijers (supervisor acadèmic del sol·licitant
durant l’estança de recerca). D’altra banda també seran estudiats rigorosament l’anàlisi empírica dels treballs
de (Camagni et al., 2002), (Travisi et al., 2006) i Veneri (2010) per tal de desenvolupar satisfactòriament el
segon objectiu específic.

Dades i fonts que s’utilitzaran:
Per tal de poder desenvolupar satisfactòriament l’apartat metodològic del projecte de recerca s’utilitzaran les
bases de dades provinents de les següents fonts:
1.- Cens de Població i d’Habitatge 1991 i 2001 (Font: INE). S’obtindran les dades relacionades amb la població
(grups de edat –quinquennals- i tipus de població), amb l’ocupació i amb els modes de transport (combinacions)
de desplaçament dels ‘commuters’ per interval de temps (en aquest cas només per al 2001) a nivell d’escala
municipal per a tots els municipis que conformen la Regió Metropolitana de Barcelona (164 municipis).
2.- Població a partir del 2001 (FONT: IDESCAT). S’obtindrà a partir de les dades del padró municipal
proporcionades per a tots els municipis de la Regió Metropolitana de Barcelona des del 2001 al 2009.
3.- Usos del sòl. (Font: Corine Land Cover). S’obtindran les dades que fan referència al sòl artificialitzat pels
anys 1990 i 2000 a nivell d’escala municipal per a tots els municipis de la Regió Metropolitana de Barcelona. El
tractament de la informació serà a través de programes de tecnologia SIG com ara l’ArcGIS.
4.- Productivitat Laboral (Font: IDESCAT). A partir de la informació estadística monogràfica que el propi
organisme proporciona, en concret a partir de les Taules Input-Output. D’aquesta manera, s’utilitzarà la
informació pertinent als resultats de les Taules Input-Output de Catalunya per l’any 2001 a 14 productes /
branca o 65 productes / branca.
5.- Creixement net d’Empreses (Font: IDESCAT). A partir de la informació estadística monogràfica que el propi
organisme proporciona, en concret mitjançant la informació relativa a: Empreses, establiments i professionals
(IAE). Estadístiques econòmiques. Banc d’estadístiques de municipis i comarques, s’obtindran el nombre
d’establiments d’empreses per a tots els municipis de la Regió Metropolitana de Barcelona pels anys 1994 i
2002.
6.- Detall del mercat laboral (Font: IDESCAT). S’obtindrà la localització de la ocupació per branques d’activitat
(CCAE 93) i per professions (CCO 94) per a tots els municipis de la Regió Metropolitana de Catalunya pels
anys 1991, 1996 i 2001 a través de la informació de mobilitat intermunicipal i intercomarcal que aquest
organisme proporciona en el Banc d’estadístiques de municipis i comarques.
7.- Matrius de mobilitat obligada residència-treball (Font: IDESCAT). A partir de la informació de la mobilitat
espacial, mobilitat intermunicipal i intercomarcal basada en la informació sobre els fluxos de desplaçaments
derivats de la mobilitat obligada per raó de treball s’obtindran pels anys 1991, 1996 i 2001 una matriu quadrada
origen-destí entre tots els municipis de la Regió Metropolitana de Barcelona i en la qual obtindrem informació
per a cada municipi en termes de població ocupada resident, fluxos d’entrada i fluxos de sortida.
8.- Distàncies per carretera entre municipis, matriu de distàncies m x m (Font: ATM). A través de les distàncies
per carretera subministrada per l’ATM (Autoritat del Transport Metropolità) pels anys 1991, 1996 i 2001 es
podrà construir una matriu quadrada de distàncies entre tots els municipis que conformen la Regió
Metropolitana de Barcelona.

S’ha de remarcar que la totalitat de les bases de dades exposades, el sol·licitant en aquest moment ja les
disposa, degut a que gran part d’aquestes han estat necessàries per tal de desenvolupar satisfactòriament els
apartats assolits fins ara de la seva recerca doctoral.

Pla de treball
El pla de treball s’estructura en dos “work package” un per cada objectiu específic plantejat en el projecte de
recerca per tal d’assolir el objectiu principal. En el següent cronograma s’organitza temporalment els objectius a
desenvolupar durant el període de temps considerat de 6 mesos (setembre 2012-febrer 2013):
setembre

octubre

novembre decembre

gener

febrer

WP1: corresponent al objectiu específic 1
Estudi de la literatura corresponent
Elaboració dels models d'econometria espacial
Primers resultats*
Reflexió dels comentaris rebuts i revisió treball
Resultats finals
WP2: : corresponent al objectiu específic 2
Estudi de la literatura corresponent
Elaboració dels models d'econometria espacial
Primers resultats*
Reflexió dels comentaris rebuts i revisió treball
Resultats finals
Elaboració document final* *
* Es preveu presentar els primers resultats en el congrès internacional: 59th Annual North American Meetings of the Regional Science Association
International que es celebrarà a Ottawa (Canadà) entre el 7 i 11 de Novembre del 2012 per tal d'obtenir una crítica constructiva que ajudi a millorar la
qualitat del WP1 i WP2. ** Es té la intenció que del WP1 i WP2 s'en puguin derivar dos articles científics. En aquest sentit l'elaboració del document final
tindrà en comptè aquesta voluntat.

WP1: influència dels subcentres urbans (estructura urbana) en la productivitat laboral, creixement net
d’empreses i creixement urbà (població). WP2: influència dels subcentres urbans (estructura urbana) en els
costos socials (privats) i ambientals (externs) degut a la mobilitat obligada residència-treball.
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3.3 Impacte previst dels resultats del projecte
En relació a la tesi doctoral que el sol·licitant està realitzant titulada: “Policentrisme i emergència de subcentres
en la re-estructuració dels sistemes metropolitans cap a la competivitat i cohesió territorial: El cas de la Regió
Metropolitana de Barcelona” el impacte previst dels resultats del projecte de recerca proposat són principalment
la finalització de l’apartat empíric de la tesi que segons el document de projecte de tesi doctoral entregat a la
comissió del programa de doctorat: Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica fa referència a:
-

Caracterització i examinació dels canvis produïts (1991-2001) en la configuració del sistema
metropolità analitzant els fluxos de mobilitat a partir d’índexs i/o indicadors d’interacció espacial.

-

Establir els efectes del desenvolupament policèntric (1991-2001) en l’eficiència econòmica, social i
ambiental del sistema metropolità. És a dir, analitzar la correlació que existeix entre el policentrisme i
competivitat territorial, cohesió territorial i finalment amb la sostenibilitat ambiental.

En aquest sentit els resultats del projecte de recerca tenen un impacte cabdal en el desenvolupament de la tesi,
a l’ésser la part essencial d’aquesta: sense l’assoliment d’aquests apartats empírics no serà possible assolir
l’objectiu general d’aquesta ni respondre l’hipòtesi plantejada.
Objectiu general de la tesi:
Estudiar la dinàmica urbana retrospectiva (1991-2001) i prospectiva (2001-2026) de la Regió Metropolitana de
Barcelona per a) analitzar els canvis d’estructura metropolitana (p.e: emergència de subcentres, evolució del
nivell de policentrisme); per tant com està essent re-estructurada, i b) la seva influència en la competivitat i
cohesió territorial i desenvolupament sostenible. De l’assoliment d’aquest objectiu principal la investigació
doctoral serà capaç d’elaborar una memòria tècnica per tal de definir una sèrie de polítiques regionals que
millorin la competivitat i cohesió territorial de la Regió Metropolitana de Barcelona per tal d’apropar-la a ésser
una de les més avançades d’Europa.
Hipòtesi de treball:
El desenvolupament policèntric i els subcentres urbans mantenen una correlació positiva en la competivitat
territorial, la cohesió territorial i el desenvolupament sostenible de tal manera que seran actors claus en
l’objectiu d’intensificar l’eficiència del sistema metropolità barceloní.

Principals resultats científics esperats:
En relació els objectius empírics exposats en l’anterior apartat 3.2, els resultats del projecte posaran de relleu si
l’estructura policèntrica i els subcentres urbans exerceixen una influència i de quina manera en els següents

aspectes econòmics, socials i ambientals: (1) productivitat laboral, (2) creixement net d’empreses, (3)
creixement urbà (població), i finalment (4) costos socials (privats) i ambientals (externs) degut a la mobilitat
obligada residència-treball prenent com a escala espacial d’anàlisi la Regió Metropolitana de Barcelona
(dimensió intra-metropolitana). En aquest sentit, els resultats esperats són que els subcentres exerceixin una
influència en els aspectes anteriors i de la següent naturalesa:
1.- més productivitat laboral (a mesura que ens allunyem del subcentre, disminueix la
productivitat
laboral).
2.- més creixement d’empreses.
3.- més creixement urbà, de població.
4.- menys costos socials (privats) degut a la mobilitat (a mesura que ens allunyem del subcentre,
augmenta la distància mitjana de desplaçament residència-treball)
5.- menys costos ambientals (externs) degut a la mobilitat (a mesura que ens allunyem del
subcentre, augmenten les emissions de CO2 degut els desplaçaments residència-treball)
Aquests resultats seran rellevants en el sentit que cobriran un buit existent dins de l’actual literatura
especialitzada. Apart del interès intrínsec de la investigació, actualment els pocs estudis que existeixen que fan
èmfasi en les relacions existents entre estructura urbana espacial i resultats econòmics, socials i ambientals no
n’hi ha cap que es concentri a l’escala intra-metropolitana d’anàlisi, és a dir la bibliografia esmentada
anteriorment en l’apartat 3.2, tots fan referència a l’escala inter-urbana o inter-metropolitana.

Resultats rellevants per l’administració pública catalana:
Els resultats previstos del projecte també seran d’interès per a l’administració pública catalana en la mesura que
poden servir d’ajuda per tal d’esbrinar quins municipis (sub-centres) són els actors claus que dibuixen un model
territorial més eficient des d’una perspectiva econòmica, social i ambiental. En aquest sentit, dels resultats del
projecte se’n podrien desprendre una memòria tècnica que orientés les inversions públiques i els creixements
urbans en acord als sub-centres metropolitans de Barcelona, a l’hora que es podria obrir un debat de més calat
si els resultats previstos del projecte milloressin l’actual model territorial metropolità preconitzat per el Pla
Territorial Metropolità de Barcelona del 2010.

Pla de publicació i disseminació científica:
Al finalitzar el projecte de recerca proposat, dels resultats obtinguts per tal d’obtenir ressò internacional i
divulgació científica es preveu publicar els dos següents articles en revistes indexades. El títol provisional
d’ambdós articles i revistes pre-seleccionades per tal de publicar-hi són els següents:
Títols provisionals dels articles previstos:
Effects of Sub-centres in Labor Productivity, Firm formation and Urban growth: Evidence from Barcelona
Metropolitan Region.
Sub-Centres and mobility patterns: A study on Social and Environmental Costs due to Commuting in the
Barcelona Metropolitan Region.
Revistes pre-seleccionades:
Economic Geography: 3,028 (ISI Journal Citation Reports). Font: Thomson Reuters 2011
Ecological Economics: 2,754 (ISI Journal Citation Reports). Font: Thomson Reuters 2011
Urban Studies: 1,513 (ISI Journal Citation Reports). Font: Thomson Reuters 2011

