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LES INSTITUCIONS LOCALS I EL PLANEJAMENT TERRITORIAL 
A LA REGIO METROPOLITANA DE BARCELONA 

1. Els diversos nivells de planejament territorial 
i estrategic i la seva necessária coordinació 

Catalunya és certament una Regió Urbana. La 
distribució dels nuclis urbans en el territori, la proporció 
de residents a les arees urbanes i la xarxa geograf ia 
propicien una funcionalitat general del país fonamen- 
tada en les relacions interurbanes. L'ordenació del 
territori a Catalunya per promoure el seu desen- 
volupament i per garantir la qualitat de vida s'ha 
d'articular en el sistema de ciutats europeu, com a 
condició sine qua non del creixement i el benestar al 
nostre país. 

La problematica territorial a Catalunya s'aguditzara 
en els propers anys, ates que les actuals dinamiques 
economiques, ['augment de les demandes socials i la 
multiplicitat de les intervencions públiques requereixen 
un marc de planejament territorial global amb un 
consens ampli, un sistema de procediment clar per 
regular I'activitat privada i una superior actuació 
concertada entre agents públics i privats per donar 
resposta a les demandes. La manca d'aquest 
planejament global i I1escassa articulació entre la 
Generalitat, les entitats locals i I'Administració central 
han donat lloc a un planejament sectorial insuficient 
i conflictiu (aigües, residus, xarxa viaria, transports, 
etc.), a un retard i una insuficient legitimació de les 
decisions sobre localització de grans actuacions 
(presons, Fira, Port, universitats, plantes d'eliminació 
de residus, etc.) i a una acció pública feble i dispersa 
en el territori (per exemple, habitatge). 

És per aixo que caldria fer del Pla Territorial de 
Catalunya el marc per a la concertació de tots els 
agents que intervenen en el desenvolupament territo- 
rial del nostre país. Cal dir que el procés seguit en la 
formulació d'aquest pla -en elaboració des de fa 
anys i encara inedit- no és gens adequat a aquest 
objectiu. Sense perjudici de la bona disposició dels 
tecnics redactors, el Pla Territorial de Catalunya s'ha 
elaborat realment en secret. Només la Generalitat en 
té coneixement i cap altra institució pública no ha 
pogut aportar-hi res. Potser es tracta simplement 
d'una qüestió de metode i les aportacions hauran de 
venir després de la presentació formal d'una proposta. 

Pero no hi ha tampoc cap motiu per pensar que aixo 
hagi d'ésser així si no hi ha un rotund canvi d'ac- 
titud institucional que es ve reclamant des de fa 
temps. 

L'ambit local, municipal ¡/o supramunicipal, és un 
nivell fonamental del planejament i de la gestió del 
territori. Primer per la seva legitimitat política i la seva 
proximitat a la problematica i els actors socials. 
Segon, perque una gran part de les qüestions i les 
demandes que requereixen I'acció pública tenen una 
especificitat local, com els plans parcials i els 
especials, els projectes dlurbanització, la promoció i 
la gestió d'habitatge públic, o la localització i la 
realització de la majoria dels equipaments. Tercer, 
perque els grans problemes de la societat, sovint 
d'abast planetari o europeu (com medi ambient, 
seguretat, migracions de població, recerca de nous 
equilibris entre treball i lleure, innovació tecnologica 
o accessibilitat de cada part del territori), tenen una 
dimensió local, tant en I'avaluació de la problematica 
i I'elaboració de les polítiques, com en I'execució dels 
projectes i la gestió dels serveis que seln derivin. 

Dins la Regió Urbana de Catalunya apareixen molts 
signes de metropolitanitat a diverses escales. La 
Regió Metropolitana de Barcelona és, d'una banda, 
I'area on la interurbanitat és obviament més intensa 
i aixo motiva una consideració diferencial del seu 
tractament en termes de planejament (el Pla Territo- 
rial Parcial de la Regió I). D'altra banda, és I'area on 
-com explica Casassas- conflueixen tots els 
camins de Catalunya, i des d'on Catalunya pot pro- 
jectar el seu dinamisme a I'exterior amb una forta 
presencia. 

És per aixo que cal subratllar: 

- Que des del debat que ha de comportar la 
formulació del Pla Territorial Parcial de la Regió I 
que va establir la Llei 7/87 s'incidira necessariament 
en les opcions territorials generals de Catalunya. 

- En trobar-se encara el procés de formulació del 
Pla Territorial Parcial en els seus inicis és possible 
fer que, aquesta vegada, sigui realment participatiu. 



La constitució d'una Comissió d10rdenaciÓ Territorial 
Metropolitana per a la formulació d'aquest Pla, for- 
mada per representants dels Departaments de la 
Generalitat i de les administracions locals (comarques 
i municipis), és un canvi significatiu, malgrat les 
observacions que poden fer-se a la seva composició 
concreta. 

La Regió Metropolitana és un espai fortament 
interdependent en el qual conflueixen les actuacions 
d'una multiplicitat d'agents públics i privats. En aquest 
marc sera fonamental trobar les referencies per a 
una actuació concertada de totes les administracions 
públiques, incloent els seus organismes autonoms i 
empreses de serveis (Aeroport, Port, Renfe, Consorci 
de la Zona Franca, Fira, etc.) tant públics com mixtos. 
Un objectiu essencial en aquest sentit és la necessaria 
coordinació entre els programes d'actuació del Pla 
Territorial i el Pla Estrategic Barcelona 2000. 

2. Els ens locals i el Pla Territorial 
de la Regió Metropolitana 

És per aquests motius que des de la Mancomunitat de 
Municipis de llArea metropolitana, des de les 
comarques i des dels municipis es defensa la parti- 
cipació en les decisions transcendents per al futur del 
territori i s'entén que la presencia a la Comissió 
d10rdenaciÓ Territorial Metropolitana ha d'ésser acti- 
va i propositiva. Així, a sol.licitud dels representants 
locals s'ha format una ponencia tecnica amb 
participació de tecnics de confianca de les institucions 
presents i que ha d'ésser realment la redactora de les 
propostes de planejament que se sotmetin a la 
Comissió. 

Per donar suport a aquests treballs, la Mancomunitat 
de Municipis de  rea metropolitana va constituir una 
oficina tecnica que recolza en els Serveis d10rdenaciÓ 
Urbanística, i en la qual col.labora un destacat conjunt 
d'experts (universitaris, professionals independents i 
funcionaris d'ajuntaments). Des d'aquesta oficina 
s'estan desenvolupant tres línies de treball: 

- L'elaboració d'un discurs teoric sobre I'orde- 
nació metropolitana. 

- La realització o direcció de treballs i estudis de 
suport. 
- La redacció de propostes d'ordenació. 

La primera línia es concreta en reunions de treball 
amb un grup pluridisciplinar d'experts en temes terri- 
torials, que generen conclusions escrites i textos 
aportats per les persones convocades. 

Pel que fa a la segona línia pot fer-se esment d'alguns 
dels treballs realitzats o en elaboració: 

Convenis signats per a la realització dels següents 
estudis: 

- Amb la Universitat Politecnica de Catalunya 
(professors Cesar Díaz i Amador Ferrer) per a la 
realització d'un estudi sobre Les capacitats de 
permanencia i les possibilitats de transforma- 
ció dels teixits edificats del continu urba de Barce- 
lona. 

- Amb la Universitat de Barcelona (professor 
Joan Domenec Ros) per a la realització d'un estudi 
sobre La capacitat ecologica de la Regió Metropo- 
litana. 

- Amb I'lnstitut dlEstudis Metropolitans, per a la 
realització d'un Planoldels plans iprojectes vigents 
a la Regió Metropolitana. 

- Amb I'lnstitut dlEstudis Metropolitans per a una 
explotació de I'Enquesta Metropolitana referent a 
Les pautes de segona residencia. 

Cal citar també dos convenis anteriors amb la 
Universitat Politecnica que desenvolupen treballs 
d'utilitat per a I'ordenació metropolitana: 

- Estudi sobre Deu anys d'obres i projectes a la 
pri-mera periferia metropolitana de Barcelona 
(professor Miquel Roal. 

- La formació d'una urbanística metropolitana, 
Barcelona 1930-1 970. La transformació de I'ambit 
costaner (professor Manuel Torres). 



S'ha de tenir present, d'altra banda, que la realització 
per I'IEMB de IIEnquesta Metropolitana 1990, tot i que 
el seu ambit d'interes és molt més ampli, constitueix 
també un treball de suport per a I'ordenació territorial 
metropolitana. 

També s'ha encarregat un Estudi sobre migracions 
intermunicipals a la Regió Metropolitana de Barcelo- 
na, que ha d'aportar explicacions a les dinamiques 
demografiques d'aquests darrers anys. Així mateix, 
els Serveis d'lnformació Territorial de llarea metropo- 
litana de Barcelona (AMB) han desenvolupat dos 
treballs de sistematització d1informaciÓ territorial, un 
d'ells referit a variables socio-economiques i I'altre a 
habitatge. 

La tercera línia de treball, elaboració de propostes 
d'ordenació, té I'objectiu d'aportar pautes d'intervenció 
en el territori de la Regió que puguin ser recollides per 
la ponencia tecnica redactora del Pla. Com a 
procediment d'articulació de totes les col.laboracions 
institucionals d'ambit de I'Administració local, I'Ajun- 
tament de Barcelona i la Mancomunitat de Municipis 
de l'area metropolitana de Barcelona van signar el 25 
d'abril de 1991 un conveni de col~laboració institu- 
cional amb la Federació de Municipis de Catalunya, al 
qual podran afegir-se d'altres entitats locals 
interessades (ajuntaments, consells comarcals, Dipu- 
tació). En aquest conveni s'institueix un Comite Di- 
rector de caracter polític i un Comite Tecnic format 
pels membres de la Ponencia Tecnica i per un grup 
d'assessors. El Comite Director esta format pels 
representants polítics locals a la Comissió Mixta amb 
la Generalitat (amb I'excepció dels Consells Comarcals 
del Valles Oriental i del Maresme i de I'Associació 
Catalana de Municipis, que no s'han incorporat per 
ara) i en són Presidents dlHonor el President de la 
Federació de Municipis de Catalunya i I'Alcalde de 
Barcelona. La direcció del Comite Tecnic esta for- 
mada per Jordi Borja, Director Executiu del Conveni, 
Juli Esteban, Manuel Herce, Oriol Nel.lo, Josep Serra 
i Jordi Ventayol. Correspon al Comite Tecnic asses- 
sorar als representants polítics i orientar els treballs 
que executa o coordina I'oficina tecnica de I'AMB. El 
lector trobara en I'Annex que acompanya aquestes 
ratlles la relació completa de les persones que 

integren els diversos organs creats arran de la 
signatura del conveni interinstitucional. 

La publicació d'aquests Papers, sota la denominació 
de Regió Metropolitana: Territori, Estrategies, Planeja- 
ment, té precisament per objectiu estendre el debat 
sobre I'ordenació territorial i urbanística de la Regió 
Metropolitana a tots els interessats, per tal d'anar 
creant criteris i formulant objectius que puguin ser 
assumits col.lectivament. El seu contingut sera quasi 
sempre resultat de les dues primeres línies de treball 
abans esmentades, si bé no es descarta la publicació 
d'altres textos que puguin tenir interes per la seva 
tematica. Aportacions teoriques i propostes personals 
d'experts, aixícom els resultats dels treballs realitzats, 
seran els continguts més habituals de les publicacions 
segons una seqüencia que no tindra altra motivació 
que la seva disponibilitat per a la publicació i 
I'oportunitat del tema. 

En el moment de procedir-se a la segona edició 
d'aquest primer quadern, els números de la col-leccio 
ja publicats són els següents: 

- Núm. 1. Planejament estrategic i actuació ur- 
banística (J. Borja, J. Roig, Pla Estrategic Barcelona 
2000, J. Esteban, J. Busquets, M. Herce). 

- Núm. 2. Planejament i ambit territorial (J. Es- 
teban, LI. Casassas, M. Ribas, A. Ferrer). 

- Núm. 3. Economia i territori metropolita (A. 
Ferrer, O. Nel.10, J. Trullen, M. de Forn, J. M. Pascual). 

- Núm. 4. Les grans ciutats espanyoles: dades 
basiques (IEMB). 

- Núm. 5. Barcelona: la ciutat central(A. Cabré, 
M. Subirats, A. Pastor, M. Ribas i Piera). 

- Núm. 6. El fet metropolita. Interpretacions 
geografiques (J. Borja, J. Serra, J. Esteban, J. E. 
Sánchez, O. Nel.10). 

- Núm. 7. Enquesta de la Regió Metropolitana 
1990. Primers resultats (IEMB). 



- Núm. 8. La residencia secundaria de la 
població metropolitana de Barcelona (IEMB). 

Així mateix, hem preparat els títols següents per a la 
seva publicació en un futur immediat: 

- Els municipis de la Regió Metropolitana de 
Barcelona: dades basiques. 

- Política de so1 i habitatge. 

- Descentralització i vertebració metropolitana. 

- Transports i xarxes viaries. 

- El potencial ecologic de l l ~ r e a  metropolitana. 

- Organització i polítiques metropolitanes a les 
grans ciutats espanyoles. 

Amb I'esperanca que aquest conjunt de Papers 
contribueixi a definir propostes per al planejament 
territorial del nostre país, basades en I'analisi rigorosa 
i en el debat democratic, posem a disposició de tots 
vosaltres aquesta col.lecciÓ. 
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