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LA REGIO METROPOLITANA 
EN EL PLANEJAMENT TERRITORIAL DE CATALUNYA 

1. Antecedents 

1.1. La Llei de Política Territorial 

La Llei 23/1983 de Política Territorial va introduir 
les figures de Pla Territorial General de Catalunya 
(PTGC), els Plans Territorials Parcials i els Plans 
Sectorials. Els tres objectius de la llei són .el 
foment d'una distribució equilibrada del creixe- 
m e n t ~ ,  .la promoció d'un creixement ordenat. i 
~I'afavoriment del creixement economic i la lluita 
contra I'aturn. Fins a la presa en consideració, el 
mes de febrer passat, del Pla Territorial General 
pel Consell Executiu de la Generalitat, només s'han 
redactat i aprovat, amb aquella legislació, plans 
sectorials, el primer dels quals va ser el Pla de 
Carreteres del 1985. 

El precedent a Catalunya del Pla Territorial General 
és el Regional Planning o Pla de Distribució de 
zones del territori catala de 1932. Aquest nivell de 
planejament territorial, per sobre del planejament 
urbanístic, té  normatives específiques a moltes 
corr\unitats regionals d'ltalia i Alemanya, desenvolu- 
pades des de 1970. 

La necessitat del Pla Territorial General de Cata- 
lunya es va establir en les Directrius i esquema del 
Pla Territorial de Catalunya presentat pe l  Govern 
de la Generalitat en compliment de la resolució 
núm. 15 del debat general sobre acció política i de 
govern del dia 2 d'octubre de 1980, publicat en el 
BPC de 2 de marc de 1981. 

1.2. El contingut del PTGC segons la llei 

El contingut definit a I'article 5 de la Llei 23/1983 
inclou les següents determinacions: 

a) .La definició de les zones del territori amb 
caracteristiques homogenies per raó del poten- 
cial de desenvolupament i de la situació socio- 
eco nom ica^, que seran com a minim (article 6): 
azones deprimides., .zones en desenvolupa- 
ment. i .zones congestionades.. 

b) .La indicació dels nuclis de població que per 
les seves caracteristiques hauran d'exercir una 
funció impulsora i reequilibradoran, que seran 
com a minim (article 7): .nuclis amb capacitat 
de creixement en zones de  desenvolupament^, 
.nuclis de concentració situats en zones depri- 
m i d e s ~ ,  .nuclis aptes per establir-hi equipa- 
ments d'ambit supramunicipal~ i .nuclis que 
poden tenir una funció de reequilibri i descen- 
tralització a I'ambit de zones fortament conges- 
t ionades~. 

C) .La determinació dels espais i elements natu- 
rals que cal conservar per raó de I'interes gene- 
ral referida a tot  el territori.. 

d) .La definició de les terres d'ús agrícola o fo- 
restal d'especial interes que cal conservar o 
ampliar.. 

e) .La previsió de I'emplacament de les grans 
infrastructures, especialment de comunica- 
cions, de sanejament i energetiques, i d'equipa- 
ments d'interes general.. 

f) La indicació de les arees del territori a les 
quals cal promoure ausos específics.. 

g) La definició dels ambits d'aplicació dels 
Plans Territorials Parcials, que s'hauran d'ade- 
quar als ambits establerts en la divisió territo- 
rial de Catalunya; poden agrupar unitats comar- 
cals, pero en cap cas no es poden dividir.. 

Les determinacions del Pla Territorial s'han d'esta- 
blir en els documents següents, segons I'article 
5'2: 

', 

a) Els estudis d'informació amb els planols 
corresponents. 
b) La Memoria explicativa del Pla, amb I'enume- 
ració de les mesures previstes així com dels 
objectius. 
C) L'expressió grafica del Pla. 
d) L'estudi economic i financer. 



Paral-lelament, la Llei 23/1983 obliga el Consell 
Executiu a redactar un .programa anual o pluria- 
nual per a la realització de les determinacions prin- 
cipals del Pla Territorial, el qual programa s'ha 
d'incorporar als Pressupostos de la Generalitat. 
(article 9'3). 

El Decret 397/1984, de 17 de desembre, sobre .el 
procés d'elaboració del projecte del Pla Territorial 
General. (BOGC de 20 de febrer de 1985) va de- 
terminar la data límit del 20 de febrer del 1987 per a 
la presentació dels treballs, va especificar set ~objec- 
tius generals. i onze *objectius territorials. i va esta 
blir les etapes de la redacció i la tramitació del Pla. 

En relació amb el contingut del Pla Territorial de la 
Llei 23/1983, el Decret 397/1984 introdueix les 
següents precisions: 

a) Afegeix a la determinació de la .tipologia 
de zones. establertes a la llei, la consideració 
de les .mesures a aplicar per tal d'assolir els 
objectius previstos.. 

b) Introdueix criteris d'idone'itat i de preserva- 
ció del medi, en referir-se al desenvolupament 
economic, quan fixa els objectius generals: 
.Promoure el creixement de les activitats eco- 
nomiques tenint present I'eficacia territorial de 
les diferents localitzacions, tot atenent I'impacte 
sobre el medi. (article 2 '1  c) i .Procurar un mi- 
llor aprofitament dels recursos naturals, i una 
millor coordinació de les diferents actuacions 
sectorials en aquest ambitn (article 2 '1 e). 

C) Com a objectius territorials, introdueix el con- 
cepte de .sistema de ciutats. com a extensió 
dels conceptes de .zones. i a u c l i s ~  en els 
objectius d'aconseguir unes agrupacions racio- 
nals de població, activitat i equipaments., .dirigir 
el creixement cap a les ciutats intermedies. i 
cestructurar un sistema de ciutat que vertebri tot 
el territori., i també el concepte d'aarea metro- 
politana~ en I'objectiu de adefinir I'abast i I'exten- 
si6 dels serveis comuns en arees metropolitanes 
per raons de racionalitat. (article 2'2 a,b,c,d). 

d) Per al Programa d'lnversions a quatre anys 
especifica que aincloura una relació detallada 
dels projectes valorats fornits pels Departa- 
m e n t s ~  i .una previsió dels agents que hauran 
de financar i portar a terme les inversions i els 
terminis temporals necessaris. (article 3,6), al 
costat de mantenir I'estudi economic i financer 
en la documentació del Pla (article 3 '1  dl. 

e) Precisa que I'expressió grafica del Pla es 
fara mitjancant un mapa a escala 1:500.000 i 
.amb mapes més detallats que es considerin 
necessaris per definir determinacions polítiques 
específiques. (article 3'4). 

El PTG proposat instrumenta la seva proposta per 
aconseguir una imatge-objectiu respecte a la distri- 
bució de la població (que implica I'activitat) a partir 
d'uns sistemes de proposta, unes directrius i I'esta- 
bliment de les determinacions dels Plans Terri- 
torials sectorials. 

El PTG no és un pla-projecte o un pla-programa, és 
un pla d'imatge-objectiu o pla-model (per assolir 
uns objectius) que es formula a partir de: 

- Uns sistemes territorials organitzats en dos 
nivells: sistemes de proposta (sistemes de ciu- 
tats) i arees funcionals territorials. 
- Una imatge-objectiu de distribució de la po- 
blació. 
- Un esquema d'infrastructures de comunicació. 
- Unes normes de protecció dels espais oberts 
i dels equipaments. 
- Un programa d'inversions a quatre anys. 
- Unes directrius per als Plans Territorials par- 
cials i sectorials. 

La funció principal del Pla Territorial General que té 
c o m  ambit d'aplicació to t  el territori de Cata- 
lunya., d'acord amb I'article 4 de la Llei 23/1983, 
és la de adefinir els objectius d'equilibri territorial 
d'interes general per a Catalunya i ha de ser el 
marc orientador de les accions que s'emprendran 
per a crear les condicions adequades per atreure 
I'activitat economica als espais territorials idonis. 



(article 4). També .defineix el marc de coherencia 
de tots els plans, programes o accions amb inci- 
dencia territorial, els quals n'han de tenir en comp- 
te les orientacions. (article 11, l ) .  

El PTGC no dóna lloc directament a actuacions físi- 
ques sobre el territori; totes les seves propostes 
han de ser desenvolupades per altres plans territo- 
rials o urbanístics. 

1.3. Directrius i esquema 
del Pla Territorial de Catalunya 

Foren presentats pel Govern de la Generalitat i 
aprovats pel ple del Parlament de Catalunya el 2 
d'octubre de 1980 com a resultat del debat gene- 
ral sobre acció política i de govern. 

1.4. Llei 23/1983, de 21 de novembre, 
de Política Territorial 

Regula el PTGC com a instrument adrecat a definir 
els objectius d'equilibri territorial d'interes general 
per a Catalunya i a ser el marc orientador de les 
accions per atreure I'activitat economica als espais 
territorials. 

D'acord amb la Ilei, les determinacions del Pla s'a- 
drecen a afavorir la política equilibradora del terri- 
tori, sense prefigurar ni condicionar el futur desen- 
volupament de la divisió territorial de Catalunya. 

1.6. Llei 7/1987, de 4 d'abril 

Per aquesta llei s'estableixen i regulen actuacions 
públiques especials a la conurbació de Barcelona i 
a les comarques compreses dins de la. seva zona 
d'influencia directa, estableix la necessitat d'actua- 
litzar els ambits territorials, en requerir aquest una 
ordenació especial integrada. 

Als efectes de la planificació i la coordinació a I'am- 
bit regional, es delimita I'ambit compres per les 
comarques del Barcelones, el Baix Llobregat, el Ma- 
resme, el Valles Occidental i el Valles Oriental, sobre 
el qual la Generalitat elaborara el Pla Territorial 
Parcial (PTP) (article 6 de la Llei 7/1987). 

1.7. Decret 177/1987, de 19 de maig 

Desplega la planificació i la coordinació d'ambit 
regional previstes a la Llei 7/1987, concretant els 
objectius i determinacions del PTP aixi com del Pla 
lntermodal de Transports (PIT) també establert en 
I'esmentada Ilei. 

Aquest decret crea la Comissió d10rdenaciÓ Terri- 
torial Metropolitana de Barcelona, encarregada 
entre altres aspectes de formular el Pla Territorial 
Parcial. 

2. Documentació tramesa del PTGC 

El projecte del PTGC consta de tres volums: 
1.5. Decret 397/1984, de 17 de desembre 

Sobre el procés d'elaboració del projecte de 
PTGC, concreta les finalitats i els objectius polítics 
a que es refereix I'article 8 de la Llei 23/1983. 

Aquest decret va establir el termini de dos anys per 
a la realització de I'esmentat PTGC, concretant-ne 
els objectius generals (reequilibri, descentralitza- 
ció), els objectius territorials (dirigir el creixement 
cap a les ciutats intermedies, estructurar un siste- 
ma equilibrat de ciutats, millorar I'accessibilitat, 
mantenir I'equilibri al medi), aixi com les seves de- 
terminacions (documentació, contingut, previsions). 

- Estudis d'informació i interpretació territorial. 
- Diagnosi. Memoria. Estudi economic i financer. 
- Planols d'informació, diagnosi i proposta. 

A continuació hom presenta una sinopsi d'aquesta 
documentació, tot fent especial referencia al terri- 
tori metropolita de Barcelona. 

2.1. Estudis d'informacio 
i interpretació territorial 

Els estudis d'informació i interpretació territorial 
estan integrats per les sinopsis dels aspectes i 



variables territorials més significatius i descriptius 
de I'estructura física del territori, la demogafia i la 
distribució territorial de la població (evolució dels 
components vegetatiu i migratori del creixement, 
fecunditat, envelliment de la població), el sistema 
de ciutats catalanes (jerarquia, estructura, evolu- 
ció, dinamica), els usos del sol urba, les infrastruc- 
tures, els equipaments, serveis, etc. 

Els sistemes urbans actuals es delimiten per 
<carees de cohesió. (municipi capcalera i la seva 
area de cohesió en un llindar del 15%) que reunei- 
xen més del 90% de la població catalana. Com- 
plement de I'analisi anterior són els capítols dedi- 
cats als ambits funcionals i la seva caracterització. 
En les conclusions de I'analisi es fonamenta la in- 
terpretació de la funcionalitat territorial de Cata- 
lunya. 

L'estudi té en compte la mobilitat laboral obligada 
(nexe entre les dues components basiques de terri- 
torialitat: residencia i activitat) a partir de les dades 
del cens de 1991 i segueix el concepte de .mer- 
cat de treball. (algoritme de Smart) per definir les 
arees autosuficients amb independencia de la gran- 
daria demografica. 

Així, el llindar del 75% delimita els .sistemes ur- 
b a n s ~  reals, perque només són agrupables munici- 
pis amb proporcions d'entrades o sortides supe- 
riors al 25% de la població ocupada o dels llocs de 
treball. 

El llindar del 50% delimita els .municipis obvis. 
perque agrupa aquells que tenen més entrades o 
sortides que població ocupada que treballa en el 
propi municipi fins a produir les agrupacions mí- 
nimes que tenen entrades o sortides inferiors al 
50%. 

El llindar del 90% delimita les .regions urbanes o 
metropolitanes. que estan en el límit de I'autosufi- 
ciencia o I'autocontenció total. 

En les conclusions s'observa com es va ampliant el 
concepte de ciutat real més enlla de qualsevol divi- 

sió administrativa, que dóna caracter urba a tot el 
territori de Catalunya (pero que només és potent a 
I'entorn de Barcelona) palesant que I'estructura 
territorial de sistemes urbans és la més generalit- 
zada a Catalunya (evolució cap a una Catalunya 
més urbana, menys concentrada a la regió de Bar- 
celona per efecte de I'atracció i el potencial dels 
sistemes urbans i regions mes grans exteriors a 
Barcelona, que tenen la dinamica demografica i 
productiva més forta en termes relatius). 

A I'últim, les ~a rees  de centralitat. (que mesuren 
I'abast maxim de la capacitat d'atracció d'un cen- 
tre) indiquen la relació tendencial que deriva de la 
mobilitat laboral obligada. 

Més enlla de la cohesió i la centralitat primaries, 
les analisis de cohesió sobre cohesió i de centrali- 
tat sobre cohesió complementen I'estudi eviden- 
ciant la capacitat d'atracció de la unitat territorial 
de Barcelona i el contrapes de tres espais comple- 
mentaris: Girona, Lleida i Reus-Tarragona-Valls, així 
com el paper de les ciutats mitjanes de Catalunya 
alla on I'atracció de les quatre grans unitats ante- 
riors és més feble (contrapunt a la Catalunya inte- 
rior amb mancanca de ciutats aglutinadores: la 
.Catalunya del buit.). 

L'estructura urbana del país, que segueix en bona 
part la dinamica territorial, es configura en cinc 
grans conjunts o ~ a m b i t s  territorials.: la Regió 
Metropolitana a Barcelona (I'estructurador de tot el 
país); al nord, Girona i el seu entorn; al sud, el 
triangle Tarragona-Reus-Valls; a ponent, Lleida, i a 
I'ultim I'ambit central de transició entre les comar- 
ques metropolitanes i la resta. 

La Regió Metropolitana de Barcelona inclou les 
cinc comarques de la Regió I més I'Alt Penedes i el 
Garraf ateses les dinamiques actuals, configurant 
un ambit metropolita que representa el 70'4% de 
la població catalana (4 .264.422 habitants), el 
71,5% del valor afegit industrial i el 72'5% de la 
població ocupada en serveis, que dóna la magni- 
tud entre la descompensació de la metropoli bar- 
celonina i la resta del país. 



2.2. Diagnosi. Memoria. 
Estudi economic i financer 

2.2.1. Diagnosi 

La diagnosi destaca el paper de cru'llla del territori 
catala entre tres grans arees: Europa, Espanya i la 
Mediterrania, els condicionants del territori i les 
tendencies de transformació en el marc internacional 
i de la unió europea, aixi com altres aspectes relatius 
a I'evolució de la industrialització catalana, els canvis 
tecnologics i la mundialització de I'economia. Els 
aspectes essencials de la diagnosi són els que a 
continuació s'exposen: 

Demografia 
Se significa I'envelliment accentuat de la població 
catalana, el fort descens del creixement natural de 
la població (0,8 per 1.000 el 1990);  s'estima, 
pero, que aquest pot créixer fins al 2 per 1.000 
anual en els propers anys, i arribar al 5,5 per 
1.000 en el trencant del segle, hipotesi maxima 
que situaria en 7.500.000 habitants (any 2026) la 
població de Catalunya. 

Competitivitat 
Pel que fa al reequilibri territorial de Catalunya es 
considera que la macrocefalia barcelonina pot ser 
una disfunció important per a la població i les acti- 
vitats, aixi com també per les comarques de base 
agraria, que han patit un fort despoblament en con- 
trast amb les comarques costaneres i orientals. És 
important el turisme com a sector amb poder 
d'atracció. Catalunya se situa en el sector de 
regions mitjanes-grans de la CEE, a I'area de major 
creixement, amb pocs recursos naturals i un teixit 
economic de mitjanes i petites empreses. 

Reequilibri territorial 
El document identifica els territoris (comarques) 
congestionats, en vies de congestió, en desenvolu- 
pament, en transformació i reconversió, aixi com 
els deprimits. Igualment identifica els diferents 
nuclis urbans (equiparant-10s a  sistemes urbans.) i 
els caracteritza en funció de les seves capacitats 
de creixement economic i social. 

Es remarca que si bé la concentració metropolitana 
de Barcelona centra el desenvolupament de les acti- 
vitats més dinamiques dels darrers anys, simultania- 
ment es dóna una descentralització industrial en 
altres parts del país, que desplaca el creixement d e  
mografic a la periferia metropolitana. Així, el Barcele 
nes ha disminui't en 152.000 habitants (1981-1991), 
mentre que la Regió Metropolitana (sense el Barce- 
lones) ha guanyat 177.900 habitants en aquest pe- 
ríode. En conjunt, la Regió Metropolitana guanya 
34.895 habitants (creixement del 0,9%), mentre que 
Catalunya creix el 2,5% en aquest període, la qual 
cosa indica un transvasament de la regió cap a la 
.resta de Catalunya, especialment entre 1986-1991. 

Estructura urbana 
Tot i I1aglomeraciÓ a I'entorn de Barcelona, I'estruc- 
tura urbana de Catalunya, reposa encara avui dia 
sobre ciutats i viles amb una llarga trajectoria com 
a centres regionals i comarcals. El procés indus- 
trialitzador, en general, ha confirmat les centrali- 
tats historiques derivades d'avantatges demogra- 
fics i de localització. El litoral constitueix I'eix amb 
la trama urbana més espesa i travada del país, 
amb I'area metropolitana de Barcelona al mig con- 
centrant funcions i serveis que estenen el seu 
ambit d'influencia per tot Catalunya i més enlla; a 
més, les activitats i la població propies de la ciutat 
central s'escampen per la Regió Metropolitana. 

Infrastructures. Desenvolupament 
S1identifiquen dos eixos: el mediterrani i I'interior o 
peninsular. L'eix mediterrani, seguint el corredor preli- 
toral i eventualment el litoral, abocat puntualment a la 
saturació en sumar els transits interns de I'area més 
habitada amb els transits Europa-Magreb. L'eix inte- 
rior o peninsular (Lleida) transmet les relacions inte 
riors amb Europa i conflueix a la costa (Tarragona- 
Barcelona) amb I'eix mediterrani. 

El viari. Presenta dos problemes: la saturació de 
vies basiques creant congestió a I'area metropolita- 
na i la insuficient extensió qualitativa de la xarxa. 
D'aixo en resulta la necessitat de desviar el transit 
de pas de la Regió Metropolitana (Quart Cinturó, 
autopista Malgrat-Mataró i Mataró-Granollers) i de 



millorar els recorreguts alternatius (I'Eix Transver- 
sal, I'Eix Occidental, aixi com la permeabilització 
de la Catalunya interior -eix pirinenc, accessos al 
Pallars, etc., a més de I'actualització del Pla de 
Carreteres- que són encara qüestions pendents). 

El ferroviari. La xarxa ferroviaria com a mitja de 
transport no metropolita esta en crisi. Els corre- 
dors ferroviaris consolidats segueixen I'estructura 
territorial dels grans eixos de comunicació i confi- 
guren tres ambits: llarg recorregut (eixos mediter- 
rani i interior), regional i rodalia a la Regió Metro- 
politana. La previsió d'adequar el llarg recorregut a 
I'amplada europea i el TGV, la renovació de la xar- 
xa regional, I'optimització i la renovació de la roda- 
lia s'apunten com a mesures de recuperació del 
ferrocarril en quant transport alternatiu al viari. 

El plantejament integrat del transport. Es'refereix 
sobretot al transport de mercaderies. La diferencia 
d'ample ferroviari i el descens continuat del ferro- 
carril no han incentivat la multimodalitat, per la qual 
cosa en resulten centrals de mercaderies petites i 
de poc servei. Tampoc no s'han desenvolupat cen- 
tres d'intercanvi. El transit de cabotatge ha anat 
disminuint i el transport aeri té  una incidencia 
escassa en les comunicacions interiors. 

Telecomunicacions. Se subratlla la necessitat 
d'ampliar la xarxa de fibra optica i de telefonia 
automatica, que avui només cobreix els centres 
urbans i els corredors principals. 

Política territorial i recursos limitats. L'Estat co- 
breix el 20% (1990 )  de la inversió pública a 
Catalunya, la Generalitat el 36%, mentre que els 
ajuntaments i les diputacions suporten el 44% de la 
inversió. Catalunya és fora de I'objectiu 1 de la 
CEE, que recull el 80% dels fons FEDER; només es 
beneficia d'alguns aspectes dels objectius 2 (decli- 
vi industrial) i 5b (zones rurals desfavorides). 

Millora de la qualitat de vida 
L'excessiva densificació (la ciutat central: 17.365 
hab./km2) ha comportat I'encariment del sol i I'habi- 
tatge, que indueix la fuga del centre de Barcelona; 

aixo suposa un increment del sector terciari al cen- 
tre i la saturació d'alguns serveis, aixi com proble- 
mes per al transit rodat. D'aqui se'n despren la 
necessitat de millorar el transport col.lectiu a la 
ciutat com alternativa (línia II, metro regional, millo- 
ra d'infrastructures de Renfe). 

Al medi rural manquen expectatives economiques i 
socials (la renda per capita davalla del 75% de la 
mitjana catalana), la qual cosa origina emigració i 
perdua de població que fan insostenibles el mante- 
niment de serveis i activitats elementals. Cal con- 
servar les activitats agraries i complementaries 
mantenint serveis al marge de la demanda. 

L'esponjament dels centres i la suburbanització de 
la periferia i I'espai rural derivats de la congestió 
són tendencies de desconcentració metropolitana 
que comporten la dificultat d'assimilar models an- 
glosaxons. 

El 62% dels habitatges de residencia municipal de 
Catalunya presenta deficiencies importants. Els 
371 .O00 nous habitatges (1981-1991) i les polítiques 
de rehabilitació han suposat una important renovació 
contrapesada per nous problemes: I'aluminosi afecta 
uns 400.000 habitatges en diversa mesura. En 
aquest camp'cal redefinir i donar nou impuls als 
habitatges de Protecció Oficial. 

Catalunya pateix encara mancances en els serveis 
socials i educatius. El nou sistema educatiu primari 
i secundari crea disfuncionalitats en les actuals ins- 
tal.lacions, que haura d'adaptar; aquest objectiu és 
generalitzable a I'ensenyament no universitari. 

El 89'4% dels llits hospitalaris públics es concentra 
a la Regió Metropolitana, amb fortes insuficiencies 
als serveis d'urgencia i malalts cronics. 

Finalment, la diagnosi indica que cal disposar d'una 
xarxa suficient per a una política cultural coherent i 
eficac. 

Protecció del medi ambient 
A I'area central de Barcelona la contaminació ve pro- 
vocada sobretot pel transit rodat, mentre que la 



contaminació industrial afecta basicament altres 
indrets: Tarragona, Valles Oriental, etc. La congestió 
i la contaminació del litoral són determinants en 
I'estancament i la crisi turística consegüent. Cal ano- 
tar la instal.lació de nous ports esportius en una 
zona litoral on ja s'acumulen més de 45. L'agricultu- 
ra química és una altra font de contaminació. Cal 
invertir el procés i reconvertir conreus de baixa qua- 
litat en forestals. 

Residus. Només el 18% dels residus s'incinera i el 
17% es recicla o es tracta en plantes de compos- 
tatge. Calen abocadors comarcals controlats i cen- 
tralitzats juntament amb I'adopció de practiques 
per reduir, reciclar i reutilitzar els residus. 

L'aigua. L'escassetat de I'aigua com a recurs es veu 
agreujada per problemes de contaminació que, a 
més, slestenen pel litoral. 

Els ambients naturals. La protecció del medi i la con- 
servació de la natura requereixen una utilització natu- 
ral dels recursos que n'asseguri la renovació, a més 
de corregir, defensar i restaurar el medi, amb una 
protecció-formació mitjancant I'educació ambiental. 
En aquest sentit es destaca que el PElN estableix 
una protecció especial per al 19% del territori. 

2.2.2. Memoria 

Els continguts de la Memoria del Pla s'articulen 
d'acord amb el següent esquema: 

2.2.2.1. Objectius 

a) Fomentar la distribució equilibradora del creixe- 
ment. 
b) Promoure el creixement ordenat. 
C) Afavorir el creixement economic. 

Funcions 

a) Definir els objectius de I'equilibri territorial. 
b) Marc orientador per atreure activitats. 

Objectius generals 

Marc de discussió i referencia per resoldre els de- 
sequilibris per mitja de la previsió i la coordinació 
de les diverses actuacions públiques. 

Continguts i articulació de les propostes 

- Estrategiques. Segons tres eixos: territorial, 
mediambiental i economic. 
- Delimitació indicativa dlarees territorials. Assig- 
nació de determinades funcions i parametres 
- Directrius per a la formulació dels plans territorials 
parcials, plans sectorials o plans urbanístics. 
- Instruccions per a la delimitació d'espais. 
- Estandards mínims per dotacions. 

2.2.2.2. Estrategia global del Pla 

L'estrategia global del Pla és fer del conjunt de 
Catalunya una unitat funcional, tot utilitzant integral- 
ment el territori. 

L'objectiu basic del PTGC, la .Imatge-objectiu. 
(20261, és la desconcentració de població i d'acti- 
vitats des de la Regió Metropolitana de Barcelona 
a la resta de Catalunya. 

El Pla no quantifica I'evolució previsible ni efectua 
cap proposta pel que fa a la distribució territorial 
de I'activitat economica. Si que ho fa, en canvi, en 
referencia a la població, mitjancant la imatge-objec- 
tiu de redistribució de la població I'any 2026. 

E l  Pla preveu que Catalunya tindra 7'5 milions 
d'habitants I'any 2026, és a dir, prop d11,5 milions 
més que I'any 1991, amb un creixement -que qua- 

' lifica de .moderat.- del 24% en 35 anys, equiva- 
lent al 0'6% anual acumulatiu. 

El Pla desglossa aquesta previsió global de ~c re i -  
xement inercial o tendencial. en grans ambits terri- 
torials de Catalunya. La proposta o .imatge-objec- 
tiun parteix de la mateixa previsió per al conjunt i 
materialitza i concreta la voluntat reequilibradora 
en la fixació del pes relatiu a cada ambit respecte 



del total diferent del que tindria per simple evolució 
inercial: més baix a I'entorn de Barcelona i més alt 
a la resta d'ambits de Catalunya (PTGC, taula M. 
3 3  i mapa M. 31). 

El resum numeric de les quantificacions demografi- 
ques del PTGC és el que descriu la taula 1 .  

Cal advertir que les delimitacions d'ambits ~ reg io -  
n a l s ~  adoptades per a les estimacions i les propos- 
tes demografiques són diferents de les que el ma- 
teix Pla estableix com a ambits d'aplicació dels 
Plans Territorials Parcials (PTP). En el cas de I'en- 
torn de Barcelona, les quantificacions que s'oferei- 
xen corresponen a la Regió I i, per tant, exclouen 
les comarques de I'Alt Penedes i el Garraf que, en 
canvi, són incloses a I'ambit de planificació. 

Aquestes xifres suposen la següent proposta de 
desconcentració demografia: 

- La Regió Metropolitana de Barcelona, malgrat 
que continu'i creixent en termes absoluts, haura 
de tenir I'any 2026 un pes relatiu 8 punts inferior 
a I'actual i 6 punts inferior al que tindria segons 
~I1evoluciÓ inercial.. 

- Aixo representa retenir com a creixement pro- 
pi uns 330.000 habitants del total de 850.000 
que augmentaria .espontaniament., de manera 
que els 525.000 restants passin a augmentar 
el creixement propi de la resta de Catalunya. 

- L'escreix de 525.000 nous habitants es pro- 
posa que resulti distribu'it de la següent mane- 
ra: 230.000 a la resta d'ambits costaners (Giro- 
na, Tarragona i Ebre) i 295.000 als interiors 
(Lleida, Pirineu i Planes Intermedies). 

- D1aquesta manera, el conjunt dels ambits 
costaners (inclos el de Barcelona) passaria del 
87'1% actual respecte el total de Catalunya al 
84,9% I'any 2026, mentre que el conjunt dels 
ambits interiors augmentaria del 12,9% al 15,1%. 

Tot i basar-se en una estimació de creixement Úni- 
ca, el Pla especifica que [<cal deixar molt clar que el 
que es considera com a fet rellevant és el pes rela- 
tiu poblacional respecte al total de Catalunya que 
en la proposta assoleixen els diferents ambits de 
manera que la xifra d'increment previst en valors 
absoluts pot variar sense que per aixo s'hagi d'alte- 
rar el plantejament que realitza el PTGC. 

2.2.2.3. Línies estrategiques del Pla 

Les línies estrategiques es defineixen a partir de 
tres eixos basics: 

a l  Territori 
Promoure el creixement de Catalunya com a 
regió relligada i integrada a Europa: Cal refor- 
car les infrastructures de transport, d'informa- 
cio i telecomunicació. Equilibrar Catalunya re- 
forcant el caracter d'unitat funcional. Cal la mi- 
llora de I'accessibilitat global, polítiques especí- 

Taula 1. Quantificacions demografiques del PTGC 

1991 Tendencia 2026 Proposta 

Milers Percentatge Milers Percentatge Milers Percentatge 
d'habitants d'habitants d'habitants 

Regió I 4.118 68 4.973 66 4.450 60 
Resta de Catalunya 1.943 32 2.527 34 3.050 40 

Total Catalunya 6.060 1 O0 7.500 1 O0 7.500 1 O0 



fiques per arees deprimides i la descentralitza- 
ció de les congestionades (potenciant el siste- 
ma de ciutats intermedies). 

b l  Qualitat de vida 
Millorar i preservar el medi ambient: Cal preser- 
var zones d'interes, disminuir la contaminació, r e  
duir i tractar els residus, sanejar les aigües. 
Assegurar bones condicions de vida: Cal habi- 
tatge digne per a tothom, entorn adequat a les 
zones urbanes, mitjans de vida suficients a les 
rurals, nivell assistencial. 
Assegurar equipaments i dotacions: Cal asse- 
gurar la formació, garantir I'assistencia sanita- 
ria, el lleure, la cultura. 

c l  Economia (foment del desenvolupamentl 
Integrar I'economia catalana a la internacional: Cal 
noves tecnologies, millorar la producció, distribu- 
ció i comercialització (terciari, ZAL i CIM, fires). 
Augmentar les interrelacions economiques: Cal 
fomentar els sectors amb major potencial, 
reconversions dels llocs de treball, polítiques 
estructurals, especialització i complementarie- 
tat productiva, diversificació, preparar sol ade- 
quat a la demanda. 
Potenciar Catalunya com a centre financer. 

I Estrategia per al reequilibri de Catalunya 

Enfortiment de les tendencies naturals mantenint la 
competitivitat del conjunt i corregint les disecono- 
mies de la congestió en el litoral i el pre-litoral. El 
reequilibri ha de recolzar en sistemes urbans de cer- 
ta entitat que actuin alhora com a centres territorials 
d'altres sistemes urbans: Girona, Tarragona-Reus- 
Valls i Lleida, i en menor mesura, Bages-Anoia-Oso- 
na, Tortosa-Amposta, Figueres, Olot, Vilafranca. 

Estrategia per al reequilibri de I'AMB 

La morfologia ha condicionat I'articulació i I1estruc- 
turació de I'entorn metropolita, que ha suportat a 
més un creixement en taca d'oli, imatge de continu 
edificat i model anarquic d'extensió pel territori. 
Les ciutats intermedies han estat capaces de con- 

servar la centralitat respecte el creixement de 
I'area central tot mantenint cohesionat el seu propi 
sistema urba i complint les funcions que en altres 
pa'isos han realitzat les villes nouvelles i les new 
towns. En resum, actuen com a correctors del 
desequilibri, funció afavorida a partir del PGM de 
1976. La potenciació de les ciutats intermedies, 
dels seus sistemes urbans i dels seus llocs cen- 
trals de desenvolupament és la premisa basica de 
cara a I'articulació correcta de I'area metropolita- 
na, a més de la potenciació dels sistemes urbans 
incipients, extrems del vuit catala, a la Tordera i el 
Baix Penedes. 

2.2.2.4. Els sistemes de proposta 

Estan basats en sistemes urbans existents (uns 100), 
amb arees formades a partir de la forca de cohesió i 
d'influencia que tot nucli o polaritat d'una certa entitat 
genera al seu entorn territorial (delimitades en ordre 
al nivell de fluxos que genera). El seu nivell d'im- 
portancia el determinen la forca d1atracciÓ del centre 
de sistema i el territori lligat a ell, i el potencial pobla- 
cional i economic. 

Així, els sistemes de proposta (aproximadament 
60) estan formats per un o més sistemes urbans 
existents o nuclis, centres d'un sistema urba inci- 
pient o feble. 

Es pretén que aquests sistemes reforcin els seus 
lligams i estructures fins arribar a formar un siste- 
ma urba més potent o oomplex, segons les fun- 
cions que se'ls assignen en la proposta. Uns són 
dlescala metropolitana amb la voluntat de compen- 
sar desequilibris interns; d'altres, d'escala nacional 
amb funció reequilibradora. 

Tipus de sistemes: 

Tipus a) Sistemes congestionats. 
Continu edificat de Barcelona. 

Tipus b) Sistemes en vies de congestió. 
Delta i Vall Baixa del Llobregat. 



Valles Occidental, Valles Oriental (sistema Mo- 
llet), Maresme Sud. 

Tipus c) Sistemes de reequilibri del sistema con- 
gestionat. 
Existents: Martorell, Mataró, Vilanova i la Geltrú, 
Sitges, Granollers, Sant Celoni. 
De nova creació: Vall de la Tordera, el Vendrell. 

Tipus d) Sistemes per al reequilibri territorial de 
Catalunya. D'aquests, n'hi ha de quatre nivells: 

Nivell 1 : Potencial demografic i de reequili- 
bri i activitat elevats; poden competir amb 
el sistema metropolita central: Girona- 
Cassa, Tarragona-Reus-Valls, Lleida. 

Nivell 2: Basats en sistemes urbans inter- 
medis, potencial intermedi de reequilibri, 
centralitzen ambits territorials amplis: 
Tortosa-Amposta-Sant Carles de la Rapi- 
ta-Alcanar, Figueres, Vilafranca del Pe- 
nedes, Igualada, Manresa, Vic-Manlleu-To- 
relló, Olot. 

Nivell 1: Basats en sistemes urbans d'una 
certa entitat: Banyoles (Girona-Cassa), 
Mollerussa-Balaguer (Lleida), Montblanc- 
IIEspluga de Francolí (Tarragona-Reus- 
Valls). 

Nivell 2: Basats en sistemes urbans de 
pes redu'it: Borges Blanques (Lleida), 
Amer-Angles-la Cellera (Girona), Santa Co- 
loma de Farners-Vidreres-Sils (Girona). 

Tipus f) Sistemes costaners. 
Llanca, Castelló dlEmpúries, IIEscala; Torroella, 
Palamós, Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols, Tos- 
sa, Blanes-Lloret, Arenys, Calella, Coma-ruga,Tor- 
redembarra, Vila-seca, Salou, Cambrils, I'Hos- 
pitalet de I'lnfant, IIAmetlla, el Perelló, IIAmpolla. 

Tipus g) Sistemes de suport dels sistemes cos- 
taners. 
La Bisbal dlEmporda, Llagostera, Vidreres. 

Propostes per tipus de sistemes de proposta 

Nivell 3 :  Polaritats febles del territori, Tipus a) Desenvolupament qualitatiu. 

amb capacitat reequilibradora global re- Reordenar, reequipar, reurbanitzar i rehabilitar. 

du'ida, pero rellevant en el seu ambit: 
Falset-Gandesa-Móra-Flix, Tarrega-Cer- Tipus b) Absorbir la major part del creixement 

vera-Guissona-Agramunt, la Seu dlUrgell, del sistema congestionat. 

Ripoll, Solsona, Puigcerda, Tremp-la Po- Preservar espais seminaturals, parcs urbans. 

bla de Segur, Berga-Gironella. Determinació de llocs centrals. 

Nivell 4: Polaritats febles del territori i pes 
demografic menor i rellevancia territorial 
similar als de Nivell 3: el Pont de Suert, 
Vielha, Sort, Cardona, Sant Hilari Sacalm, 
Arbúcies, Calaf, Santa Coloma de Queralt, 
Besalú, Sant Quirze de Besora, Sant Llo- 
renc de Morunys, Artesa de Segre-Ponts, 
Oliana-Organya, Moia-Castelltercol, les 
Planes d1Hostoles-Sant Feliu de Pallerols, 
Sistema Llucanes, Sant Pere de Riudebit- 
lles-Sant Quintí de Mediona-Torrelavit. 

Tipus c) Polítiques de sol residencial, industrial, 
terciari. 
Polítiques que permetin dependencia mínima 
del lloc central. 

Tipus d) i e) Polítiques que enforteixin la seva 
consideració com a polaritat. 

Tipus f) Protegir espais lliures a la faixa litoral. 
Desenvolupar municipis de segona línia. 
Diversificació productiva dels sistemes. 

Tipus e) Sistemes de suport dels sistemes de Tipus g) Desenvolupament ordenat com alterna- 
reequilibri territorial. tiva a f). 



No inclosos en cap dels altres: 
Protecció ecologica. 
Protecció de I'ús racional dels recursos naturals. 

Els sistemes de proposta són I'ambit territorial de 
planificació i concreció d'actuacions. En absencia 
del PTP seran marc de referencia de la planificació 
general urbanística. Dins del seu ambit es cobriran 
les necessitats d'equipament i de serveis, i es co- 
ordinaran les polítiques de transport i d'infrastruc- 
tures. 

El PTP fixara els parametres urbanístics referits a 
aquests ambits, en funció del paper que se'ls as- 
signa en el context del model territorial global. 
Haura de localitzar indicativament reserves de sol, 
així com el seu sostre. 

Les propostes d'infrastructures 

El PTGC considera les infrastructures com a peces 
basiques per aconseguir els seus objectius: refer- 
mar, mantenir i ordenar el creixement, equilibrar el 
territori redistribuint els beneficis d'una economia 
competitiva, etc. 

infrastructures de transport 

Canalitzen fluxos entre els centres d'activitat i els 
sistemes urbans. Reforcen la unitat global. 
Equilibren el país. 
Augmenten la competitivitat entre els centres pro- 
ductors-distribu'idors-consumidors. 
La proposta general es integrar i interrelacionar 
els diferents mitjans. Necessitat d'un PIT (a mes 
del PIT metropolita). 

a) Carreteres 
Defineix els tipus de xarxa: basica (estructu- 
rant, generant internuclis), comarcal, local, ru- 
ral i forestal. Aconsella revisar i actualitzar el 
Pla de Carreteres 1985. 

Projectes concrets: 
Millorar els eixos intercomarcals deficients (Oc- 
cidental, Pirinenc, Subpirinenc i Segre). 
Itineraris intercomarcals (Pallars-Vall dlAran, 0- 

sona-Garrotxa, Bages-Alt Urgell, Maresme-Va- 
Iles, Igualada-Valls). 
Eixos nous de reequilibri (Eix Transversal, Eix 
Pre-litoral de Sils a Mont-roig, doblar IVA-7). 
Potenciar els eixos de penetració (Tarragona- 
Tremp, Vilanova-Manresa, Palamós-Olot, Mataró- 
Ripoll, I'Hospitalet de I'lnfant-Móra, accessos a la 
Costa Brava). 

b) Ferrocarrils 
Distingeix els següents nivells: alta velocitat, 
llarg recorregut, regional, metro exprés-regio- 
nal. 

Propostes: 
Fer compatible la xarxa de passatgers i merca- 
deries amb I'ample europeu. 
Augmentar la qualitat i I'eficiencia dels serveis. 
Compatibilitzar els interessos urbanístics (dificul- 
tats d'establir a la costa un tren de rodalia que 
funcioni com a metro). 

Projectes concrets: 
Metro exprés-regional relligant el sistema urba 
metropolita seguint el vuit catala. 
Doblar la línia a Vic. 
Quatre vies des de Barcelona fins a les ciutats 
intermedies. 
Línia d'alta velocitat seguint I'A-7 i I'A-2. 
Les previstes en els Plans Sectorials i el PIT. 

C) Grans centres de transport 
Llocs concrets en el territori on es produeixen 
intercanvis de fluxos de persones i mercade- 
ries. Actuen com a pols d'atracció i distribució 
de fluxos. 

Sistema portuari 

Propostes: 
Elaborar un PTS del front portuari. 
El port de Barcelona com a gran centre del sud d'Eu- 
ropa. 
Planificar conjuntament els ports de Barcelona i 
Tarragona. 
Especialitzar el port de Barcelona per a mercaderia 
general i trafic de contenidors. 



Ampliar el port de Barcelona i la Nova ZAL. 
Potenciar el port de Tarragona. 
Els altres ports dels respectius ambits funcionals: 
Palamós, Vilanova, Sant Carles. 
Unir els ports amb les xarxes de transports i CIM 
amb ferrocarril d'ample europeu. 

Sistema portuari esportiu i pesquer 

Es formulen directrius per al PTS corresponent. 

Sistema aeroportuar~ 

Es classifica la xarxa aeroportuaria: primaria (Bar- 
celona, Girona i Reus), de suport i helioportuaria. 

Cal un PTS que dimensioni el sistema aeroportuari 
per 40 milions de pessetes I'any, i integri els de 
Girona i Reus-Tarragona reequilibrant el territori i 
potenciant la xarxa de suport. 

CIM i ZAL 

Propostes: 
Que cada ambit funcional territorial (AFT) tingui, 
com a minim, una CIM. La localització de CIM i ZAL 
I'efectuara indicativament el PTP garantint I'arriba- 
da del maxim nombre de sistemes de transport. 

lnfrastructures hidrauliques 

Propostes: 
Aplicació dels plans aprovats. 
Estalviar aigua i millora de la qualitat. 
Abastament a zones deficitaries. 
Pla hidrologic nacional que afronti I'ordenació de 
recursos d'acord amb la imatge-objectiu del PTG. 
Nous regadius. 

lnfrastructures energetiques 

Propostes: 
Es remet al Llibre Blanc de IIEnergia. 

lnfrastructures de telecomunicacions 

Propostes: 
Modernització i ampliació d'infrastructures. 
Reserva de sol per a la xarxa digital. 

I 

Previsió de la futura xarxa de comunicacions inte- 
grada de banda ampla. 

lnfrastructures mediambientals 

Propostes: 
Minimitzar residus en origen. 
Tractament i reciclatge. 
Diposits adients per als no reciclables. 

lnfrastructures de sanejament 

Propostes: 
Tractament i depuració per comarques. 
Gestió supracomarcal per a residus industrials amb 
instal.lacions de tractament preferent en polígons 
industrials. 

2.2.2.5. Propostes de millora 
de la qualitat de vida 

Equipaments: 
S'estableixen unes directrius per al PTS corres- 
ponent. 
Es delimiten 288 arees basiques territorials amb un 
llindar minim de població que permeti tenir el tipus 
minim d'equipament de cada sector. 
Es fixen estandars p provi si on als^ minims per al pla- 
nejament general, orientatius fins a la realització 
dels diferents PTS. 
Es fixen uns objectius minims de cobertura territo- 
rial dels diferents tipus d'equipaments sempre que 
sigui possible en funció de la seva població. 

Protecció mediambiental 

Els tipus d'espais objecte de protecció es classifi- 
quen segons: 
Valor intrínsec: de protecció especial, altres previs- 
tos al PEIN, d'unió amb el PEIN. 
Valor agrícola o forestal. 
En funció de la seva capacitat equilibradora. 
Identificació morfologica. 
Valor cultural. 
Els protegits per legislacions sectorials. 

S'estableixen directrius generiques i especifiques 
de protecció. 



2.2.2.6. ~ m b i t s  funcionals. 
Estrategies i actuacions 

Els ambits funcionals o territorials (AFT) són els for- 
mats per un sistema urba central (a vegades per 
mes d'un) i uns sistemes urbans que s'hi relacionen 
amb un cert grau de dependencia. El conjunt cons- 
titueix una unitat funcional definida i composta per 
sistemes urbans de diferents comarques. 

L'AFT de I1area metropolitana té un sistema central 
molt ampli, el barceloni, i uns sistemes urbans ba- 
sats en les ciutats intermedies que s'hi relacionen. 
Aquest AFT centralitza el següent nivell de relació i 
funcionalitat entre els AFT que permet entendre 
Catalunya com a unitat funcional. 

~ m b i t  funcional territorial central 
(area metropolitana) 

El sistema de proposta esta integrat pels sistemes 
urbans següents: (14 sistemes urbans) 

- Un sistema congestionat (continu edificat). 
- Tres sistemes en vies de congestió. 

Subdividint el Sistema de Barcelona: part 
al Baix Llobregat, part al Maresme i part 
al Sistema de Sabadell-Terrassa-Cerda- 
nyola-Sant Cugat-Mollet. 

- Dos sistemes de nova creació de reequilibri 
del sistema congestionat. 

Hostalric, Breda, Malgrat, Tordera (Blanes). 
El Vendrell, IIArboc. 

- Un sistema de reequilibri territorial de nivell 2. 
Vilafranca, Sant Sadurní. 

- Un sistema de reequilibri de nivell 4.  
Sant Pere, Sant Quintí de Mediona i Tor- 
relavit. 

- Dos sistemes costaners. 
Pineda, Calella, Arenys-Canet-Sant Pol. 
Calafell-Cunit. 

Estrategies globals per a I'AFT central 

a) En el sistema congestionat 
- Polítiques de desenvolupament qualitatiu: refor- 

ma interior, rehabilitació, disminució de la densi- 
ficació, reequipament. 
- Localitzar i potenciar noves centralitats. 
- Potenciar la imatge representativa. 

b) En els dos sistemes en vies de congestió 
- Potenciar el desenvolupament qualitatiu preser- 
vant espais lliures no edificables, reequilibri home- 
natura. 
- Planificació i urbanitzaciB dels nous desenvolupa- 
ments urbans. 
- Nous equipaments i serveis d'escala nacional 
com alternativa al lloc central. 

C) En els quatre sistemes de reequilibri del sistema 
congestionat 
- Potenciar el creixement quantitatiu i qualitatiu 
dels llocs centrals alternatius (polaritats ja exis- 
tents: ciutats intermedies amb capacitat suficient 
per absorbir el vessament) del sistema central bar- 
celoní congestionat. 

d) En els dos sistemes (de nova creació) de re- 
equilibri del sistema congestionat 
- .Estirar. la regió, descongestionar el sistema 
central i millorar el conjunt regional amb noves 
residencies-indústria-terciari. 

e) En el sistema de reequilibri de nivell 2 
- Potenciar el seu potencial territorial (bona acces- 
sibilitat). 

f) En els sistemes costaners 
- Desenvolupament residencial qualitatiu. 
- Recuperar el turisme de qualitat. 
- Protegir els valors paisatgístics. 

g) Comunicacions 
- Potenciar la interrelació en tot  I'ambit. 
- Potenciar el transport col.lectiu. 
- Potenciar relacions de la regió amb I'ambit esta- 
tal i internacional (port, aeroport, TGV, autopis- 
tes). 
- Recuperar vies obsoletes com annexos de re- 
lació i estructura dels sistemes urbans densos. 



Actuacions concretes 

Carreteres 
- Construcció de Ireix litoral. 
- Doblament de I'A-7 per la serralada Pre-litoral- 
corredor mediterrani. 
- Connexions entre la serralada Litoral i Pre-lito- 
ral: autopista Mataró-Granollers-Osona, Arenys- 
Sant Celoni, 2n. túnel del Tibidabo, eix Vilafran- 
ca-Vilanova. 

Ferrocarrils 
- Desenvolupar la xarxa de metro en el continu. 
- Exprés-regional seguint el vuit catala i les con- 
nexions Mataró-Granollers-Vilafranca-Vilanova. 
- Ample europeu progressiu que arribi als punts 
neuralgics (CIM, solució de I'intercanvi modal). 
- TAV al sistema central (la Sagrera) i estació 
intermedia al Valles. 

Ports 
- Potenciar el de Barcelona (cal desviar el riu 
Llobregat i instal4ar la nova ZAL amb accés fer- 
roviari internacional). 

Aeroport 
- Reforcar els enllacos amb el lloc central. 
- CIM aeroportuaria. 

(En aquest informe no es fa sinopsi de les altres 5 
AFT) 

2.2.2.7. Directrius per als Plans Territorials 
i els Plans urbanístics 

Els PTP han de desplegar les determinacions del 
PTG precisant-ne I'abast, pero sense alternar les 
prescripcions del PTG. 

Els Plans d10rdenaciÓ Urbanística han de ser cohe- 
rents amb les determinacions del PTG i dels PTP i 
facilitar-ne I'acompliment. 

Arnbit dels PTP 

El PTGC determina I'ambit dels Plans Territorials 

parcials a partir de les relacions funcionals en el 
territori dels sistemes urbans i les relacions funcio- 
nals entre ells. No s'han de confondre amb els am- 
bits administratius a establir en la divisió territorial 
de Catalunya. 

~ m b i t  central: Alt Penedes, Baix Llobregat, Barce- 
lones, Garraf, Maresme, Valles Occidental i Valles 
Oriental. 

Arnbit nord: Alt Emporda, Baix Emporda, Garrotxa, 
Girones, Pla de IIEstany, Ripolles i Selva. 

~ m b i t  del Camp de Tarragona: Alt Camp, Baix 
Camp, Baix Penedes, Conca de Barbera, Priorat i 
Tarragones. 

~ m b i t  de les Terres de I'Ebre: Baix Ebre, Montsia, 
Ribera dlEbre i Terra Alta. 

~ m b i t  de Ponent: Alta Ribagorca, Alt Urgell, Garri- 
gues, Noguera, Pallars Jussa, Pallars Sobira, Pla 
dlUrgell, Segarra, Segria, Urgell i Vall dlAran. 

~ m b i t  de les Planes Intermedies: Anoia, Bages, 
Bergueda, Cerdanya, Osona i Solsones. 

Es manté la integritat de les comarques. Algunes 
poden pertanyer a dos ambits de planificació o po- 
den adscriure's a un ambit diferent de I'assenyalat. 

Directrius per als PTP 

L'ambit dels PTP és I'idoni per a la participació dels 
ens i organismes de I'Administració local. Les de- 
terminacions hauran de ser: 

- Parametres urbanístics: nombre d'habitatges, 
sostre industrial, sostre terciari, sol per a equipa- 
ments, parcs i zones verdes. 

- Definició de I'esquema de cadascun dels sistemes 
de proposta: delimitació indicativa dels sols per a 
infrastructures basiques i altres usos del territori. 

- Equipaments: localitzar indicativament els sols 



d'equipament comarcal i supra-comarcal. Directrius per al planejament general 

- Espais protegits: delimitació indicativa. S'ajustaran a la refosa de textos legals en materia 
urbanística (Decret legislatiu 1/1990). 

Directrius per als PT sectorials 
Quan no hi hagi PTP, els plans urbanístics aplica- 
ran directrius, determinacions i propostes del PTG 

S'hi relacionen un seguit de PTS prevenint-ne nou i els PTS, i tendiran a prendre com a del Pla 
d'infrastructures, vuit d'equipaments i tres de pro- el territori dels municipis que els dife- 
tecció de medi ambient. rents sistemes de proposta. 

Taula 2. Determinacions del programa quadriennal d'inversions 1993-1996 (en milions de pes- 
setes) 

Nom 1993 1994 1995 199'6 Total 

Accessos viaris al Pirineu 7.150 
Enllacos amb les capitals intermedies 8.900 
Eixos Transversal i Occidental 10.700 
Extensió del transport metropolita 7.900 
Regadius i millores rurals a les terres de I'Ebre 2.100 
Extensió del regadiu a les comarques de Ponent 600 
Desenvolupament rural 2.900 
Millora de les infrastructures i els equipaments locals: 

pla únic d'obres i serveis de Catalunya 5.500 
Abastament d'aigua a les arees deficitaries 7.750 
Descentralització universitaria 1.600 
Nous centres hospitalaris 2.100 
Sol industrial a les grans ciutats 1 .O50 
Sol industrial a les ciutats mitjanes 3.200 
Sol industrial a I'entorn de Barcelona 1.400 
Centres d'intercanvi de mercaderies 1.450 
Centres i indústries de tecnologia avancada 2.200 
Sol residencial i construcció d'habitatges 

en ciutats grans i mitjanes 5.100 
Sol residencial i construcció d'habitatges en 

ciutats grans i mitjanes a I'entorn de Barcelona 14.900 
Residus solids 3.950 
Pla de sanejament 27.300 
Grans equipaments culturals 2.600 
Equipaments per a la qualitat de vida 43.900 

TOTAL 164.250 21 1.250 21 1.950 187.450 773.000 



2.2.3. Estudi economic i financer 

Es tracta només d'un Programa d'lnversions per al 
quadrienni 1993-1 996 amb <<els projectes dels 
Departaments de la Generalitat que (...I incideixen 
directament en els objectius del Pla.. No és, per 
tant, <<una relació exhaustiva de les inversions que 
pensen fer els Departaments.. 

Els organismes executors .es comprometen en la 
realització dels projectes d'acord amb les seves 
previsions anuals i els recursos de que disposen 
(...I Les modificacions importants (. . .I  hauran de 
ser degudament justificades en el projecte de 
Pressupost que es presenti al Parlament.. 

El Programa d'lnversions, que es materialitzara 
en els capítols pressupostaris 6 i 7 d'lnversions 
Reals i Transferencies de Capital, esta desglossat 
en 2 2  <<determinacions. o .programes.. Cada 
programa sectorial es presenta detallat en la 
taula 2 i amb el contingut que tot  seguit es rela- 
ciona: 

- Descripció i objectius. 
- Incidencia territorial. 
- Organisme executor. 
- Actuacions o projectes. 
- Inversions anuals i totals del conjunt del programa. 
- Observacions sobre el financament compartit 
amb I'AdministraciÓ central o els fons FEDER en 
quatre programes. 

2.2.3.1. Objectius 

Els objectius del Programa d'lnversions que resu- 
meixen els objectius generals del Pla Territorial 
són els següents: 

- Redistribució del creixement i reequilibri del siste- 
ma de ciutats (promoció de les grans ciutats exte- 
riors a la metropoli i a les ciutats mitjanes, eixos 
viaris, sol'industrial). 

- Descongestió i superació de deficit estructurals 
dins de la Regió Metropolitana (equipaments, sol 
residencial). 

- Desenvolupament de les arees deprimides (trans- 
formacions en regadiu i desenvolupament rural). 

- Millora de la qualitat de vida (equipaments i in- 
frastructures). 

- Desenvolupament i competitivitat en general 
(centres dlintercanvi de mercaderies, programa de 
recerca). 

2.2.3.2. Característiques quantitatives 
del Programa d'lnversió 1993-1996 

- Inversió total del Pla Territorial (o .inversió d1in- 
teres territorial.): 773.000 milions de pessetes (en 
valors de 1992), equivalents a 32.000 pessetes 
per habitant i any. 

- Pes de les inversions del Pla Territorial en les inver- 
sions totals previstes per la Generalitat: 56% respec- 
te de 1.381.316 milions de pessetes (57.000 pes- 
setes per habitant i any). 

- Programes que no incorporen el detall i la localit- 
zació dels projectes: 366.550 milions de pessetes 
i 47% de la inversió del PTC. 

- Projectes més importants (programes amb inver- 

Milions de pessetes 

Pla de Sanejament 
Residus solids 
Equipaments per a la 

qualitat de vida/cultura 
Equipaments/agricultura 
Equipaments/sanitat 
Equipaments-rehabilitació 

d1habitatges/politica territorial 
Equipamentshenestar social 
Equipaments/ensenyament 
Subvencions del Pla Únic 

d'0bres i Serveis (equivalent a 
1.000 pessetes per habitant i any) 

Desenvolupament rural 



Milions de pessetes 

Accessos viaris al Pirineu 
Autopista lliure Vilafranca-Igualada i autovia Martorell-Capellades del Pla de Carreteres 
Tram Girona-Vic de I'Eix Transversal i trams de I'Eix Occidental Amposta-Pont de Rei 
Línia 2 del metro/penetració dels FGC al centre de Barcelona/desdoblament dels FGC 

Sabadell-Sant Quirze 
Sistema Cardedeu-Abrera d'abastament d'aigua i xarxes regionals 
Ampliació del Campus Universitari del Baix Llobregat i tres més 
Grans equipaments culturals de Barcelona (museus, biblioteca, arxiu, Teatre Nacional) 
Sol industrial a I'entorn de Barcelona (Abrera, Viladecans, Montcada, I'Hospitalet i Santa Perpetua) 
Sol industrial exterior a la Regió Metropolitana de Barcelona (30 actuacions) 
Sol residencial i habitatges a I'entorn de Barcelona (actuacions en quatre comarques) 
Sol residencial i habitatges exterior a la Regió Metropolitana de Barcelona 

(actuacions en 21 comarques) 
Centres d'lntercanvi de Mercaderies de Gava i Santa Perpetua 
Centres i Indústries de Tecnologia Avancada a Cerdanyola, Sant Cugat i el Vendrell 

si6 agregada i projectes detallats: 53% de les 
inversions del PTGC) (Annex 3.21. 

2.3. Expressió grafica del Pla 

El Pla té un desenvolupament grafic integrat per 
11 planols d'informació, 7 de diagnosi i 4 de pro- 
posta, tots ells a escala 1/500.000. 

Els planols de proposta són: 

- Els sistemes urbans com a base dels siste- 
mes de proposta. 
- Infrastructures de proposta. 
- Sistemes de proposta. 
- Estructura territorial de la proposta. 

3. Analisi critica del PTGC 

Les observacions que es formulen a continuació 
són el resultat de I'analisi dels documents del 
PTGC durant el període que ha estat sotmes a la 
consideració institucional. 

La complexitat d'un document que ha tingut un pe- 
ríode de realització d'uns 10 anys posa en relleu, 
entre altres aspectes, la complexitat dels feno- 

mens territorials, així com les dificultats obvies en 
la formulació d'una figura de planejament territorial 
inedita a Catalunya i Espanya, pero amb impor- 
tants referents a molts altres pa'isos, especialment 
europeus, si bé amb realitats territorials i organit- 
zacions administratives ben diverses. 

3.1. Consideracions jurídiques 
i metodologiques previes 5 

3.1.1. Consideracions jurídiques a I'empar de la 
Llei 23/1983 

a) El PTGC com a marc de coherencia de tots els 
plans territorials i urbanístics. 

La Llei 23/1983 té per objecte definir el marc de 
les diverses figures i instruments d'ordenació del 

.territori, i es fonamenta en els principis de jerar- 
quització dels instruments, globalització de les 
accions, i adequació de les accions globals a les 
legislacions sectorials. 

El primer d'aquests principis es manifesta mit- 
jancant la definició d'una cescala. de les figures 
d'ordenació del territori, en la qual els instruments 
superiors s'imposen als de desplegament inferior, 



en raó de la necessaria cccoherenciax entre tots els criteris d'organització dels subjectes administratius 
plans. Aquesta ~coherenc ia~  es aplicable tant als locals que hauran d'executar-lo (articles 20,2 i 22 
instruments d'ordenació territorial com als d'orde- de la Llei 23/1983). 
nació urbanística. 

Així com les determinacions del PTG hauran de ser 
En aquest sentit, la llei lliga adequadament la figura executades fonamentalment per 1'AdministraciÓ 
del Pla Territorial General amb els altres instru- autonbmica, en I'aplicació dels pTp les corpora- 
ments subordinats, segons el següent esquema: cions locals han de concorre amb I'Administració 

de la Generalitat, no individualment, ates el carac- 
- El PTGC ha de formular les determinacions i ter supramunicipal de les obres i serveis, inver- 
les prescripcions mínimes i indispensables (arti- s,ons i actuacions, s¡,,~ agrupades en determina- 
cle 11,2). des fórmules associatives (article 22). 

- Aquestes determinacions i prescripcions te- EI PTGC és, per tant, Ilinstrument adequat per es- 
nen la forma de definicions de zones, determi- tablir els criteris generals que als Plans 
nacions d'espais, definició dlambits, indicació Territorials Parcials determinar les fórmules asso- 
de nuclis o dlarees per a usos específics, previ- per a la seva execució. 
si6 d'emplacaments, etc. (article 5,l). 

- Aquest contingut ha de permetre, basica- Després de la Llei 23/1983 s'ha establert I'organit- 

ment, analitzar i determinar el grau de coheren- zació comarcal de Catalunya, sense que el PTGC 

cia de cada instrument subordinat -sigui d'or- aprofiti en forma congruent la seva existencia per 

denació territorial o d'ordenació urbanística- a facilitar-ne, en definitiva, I'execució, malgrat que 

entre ells i amb els objectius d'equilibri territo- I'article 2 5 , l  a) de la Llei 6/1987, de 4 d'abril, obli- 

rial d'interes general per a Catalunya. ga el legislador a atribuir als consells comarcals 
competencies en materia d'ordenació del territori. 

Pel que fa a la funció d'ordenació urbanistica de les 
entitats locals, sigui a nivell comarcal o municipall La previsió d'unes Brees basiques territorials en el 

cal entendre que resta subordinada a la funció direc- PTGC posa en crisi, fins i tot, la propia divisió CO- 

tiva de I'ordenació del territori. En aquest sentit, marcal, Sense Una S O ~ U C ~ Ó  organitzativa de recanvi. 

també cal recalcar I'enorme trascendencia practica Encara menys desenvolupa1 com seria desitjable1 

de I1orientació de Irexercici de la potestat de planeja- I1article 22 de la Llei 23/1983 en forma de bases 

ment municipal que han de desenvolupar les figures O criteris per facilitar la realitzaciÓ dels PTP. 

de I'ordenació territorial, especialment davant la 
manca actual de criteris explícits de coherencia EIS  ist temes urbans de proposta referits a nuclis 

territorial per exercir adequadament la potestat situats en zones de desenvolupament del maxim 

d'aprovació definitiva dels plans munici- nivell (Tarragona-R~us-V~~~S, Lleida i Girona) prec¡- 

pals per part de I1AdministraciÓ autonomica. sen d'una organització local unitaria i eficac per a 
la seva execució, sense que aquesta organització 

b) Aspectes organitzatius local pugui ser regulada, en els seus aspectes 
essencials, pels PTP. Aquesta es una funció del 

El PTGC ha de ser un marc coherent (article 11) no PTGC imposada pel seu rang normatiu i per la seva 
solament pel que fa a les determinacions mate- funcio de marc de coherencia de tots els plans, 
rials, sinó també quant a I'estructura organitzativa programes i accions amb incidencia territorial (arti- 
que ha d'implementar aquestes determinacions. cle 11 Llei 23/1983). 

El PTP no té el rang jurídic suficient per establir els En el cas de la conurbació de Barcelona, caldria, 
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amb molt més fonament, que el PTGC fixés unes 
bases o criteris perque el PTP de la Regió Me- 
tropolitana pugui concretar I'organització local unita- 
ria que permeti portar a terme les inversions i actua- 
cions de competencia local. En aquest ambit, més 
que en cap altre, es dóna una pluralitat d'entitats 
locals supramunicipals, el territori de les quals no és 
coincident entre sí i tampoc no ho és amb I'ambit 
previst per formular un pla territorial parcial. 

El PTGC no sols no dóna resposta a aquesta diver- 
sitat organitzativa, inadequada per I'execució de 
les competencies locals derivades del PTP, sinó 
que fragmenta un sistema urba real en diversos 
sistemes urbans de proposta. 

La previsió d'aquests sistemes urbans desagre- 
gats sense suport suficient en la realitat ni en els 
fets determinats de la dinamica metropolitana in- 
fringeix, a més, el principi constitucional (article 9 
CE) de la interdicció de I'arbitrarietat dels poders 
públics. 

C) Consideracions finals 

1. No apareixen en el PTGC elements suficients 
per garantir el marc de coherencia de tots els ins- 
truments derivats de I'ordenació del territori en els 
diferents sectors materials de determinació d'ac- 
tuacions amb incidencia territorial. 

2. De la Llei 23/1983 es desprenen dos nivells dife- 
rents d'interessos en els sectors materials d'orde- 
nació del territori: el dels interessos globals de 
Catalunya, objecte del PTGC, i el dels interessos 
específics de cada regió com a ambit del planeja- 
ment territorial parcial. Per aixo, el contingut del 
PTGC s'ha de limitar a I'assenyalament d'orienta- 
cions, directrius o criteris en cada bloc de determi- 
nacions, referits, pero, a tots i cadascun dels blocs 
a que es refereix I'article 5 de la Llei 23/1993. 

La manca d'alguna d'aquestes determinacions 
afecta el marc de coherencia del PTGC com 
a vertex dels instruments de planificació de I'orde- 
nació del territori. 

3.  La funció del PTGC com a marc de coherencia 
de les actuacions amb incidencia territorial i el 
seu rang jurídic de llei formal obliguen a establir 
els criteris d'organització administrativa local, 
conforme a I'article 22  de la Llei 23/1993, que 
permetin I'execució dels PTP. 

La mancanca d'aquests criteris no permetra als PTP 
instrumentar les fórmules organitzatives supramuni- 
cipals necessaries per a la seva execució. 

4. En relació amb la conurbació de Barcelona, ate- 
ses les seves característiques excepcionals, es fa 
més necessaria I'adopció d'uns criteris essencials 
perque el PTP de la Regió Metropolitana pugui arti- 
cular la pluralitat d'entitats locals supramunicipals 
en una organització unitaria, capac de portar a 
terme les inversions i actuacions corresponents a 
I'ambit de les competencies locals (article 20'2 de 
la Llei 23/1993). 

5. Se suggereix que la llei d'aprovació del PTG no 
es limiti a aquest últim fet, sinó que inclogui un 
text articulat de les normes que sintetitzin els seus 
aspectes vinculants, tant per als planificadors terri- 
torials parcials i sectorials com per als planifica- 
dors urbanístics. 

3.1.2. Consideracions metodologiques 

La metodologia per a I'analisi crítica del PTGC obli- 
ga a plantejar-se si el PTGC compleix amb els con- 
tinguts i requeriments de la propia Llei de Políti- 
ca Territorial per tal que pugui ser útil per establir 
els objectius d'equilibri territorial d'interes general 
per a Catalunya, tant des del propi Pla i els Plans 
directament subordinats com del planejament ur- 
banístic municipal. 

L'argumentació de I'analisi crítica també es plante- 
ja des de la perspectiva de la practica real de I'or- 
denació del territori, de les determinacions de la 
planificació territorial, la qual segons I'experiencia 
comparada s'acostuma a articular en quatre grans 
sistemes prepositius: 

- Sistema de ciutats: les ciutats com a element 



clau en I'organització del territori a partir dels tant que pas endavant respecte a la tradicional 
nivells de jerarquies i funcions que se'ls hi interpretació del territori des de la limitació 
assigni. territorial de les comarques així com pel seu 

valor de coordinar i referenciar les iniciatives 
- Sistema relacional o infrastructures de trans- urbanístiques dels municipis de Catalunya. 
port i comunicacions: elements que milloren i 
potencien els nivells de relació, integració i - L'establiment d'un cert nivell o quantificació 
potenciació de les zones del territori. (poblacional) del reequilibri pretes. 

- Sistema productiu: es a dir, les funcions i usos - L'establiment d'uns estandards indicatius per 
preferents que configuren els eixos de les políti- a equipaments. 
ques de desenvolupament regional. 

- El Programa Quadriennal d'lnversions, que 

- Sistema físico-ambiental: I'us i la protecció compromet un volum significatiu de recursos 

dels recursos, especialment els de major inci- amb criteris territorials. 

dencia territorial (aigua, sol, defensa del litoral, 
3.2.. Observacions de caracter general natura, residus). 

3.1.2.1. Consideracions 
respecte al PTGC 

positives 

Amb independencia de les insuficiencies documen- 
tals i de contingut, d'argumentació, etc., constata- 
des en el Pla i que es detallen més endavant, pot 
ser considerada positiva una serie d'aspectes me- 
todologics i conceptuals en relació amb els proble- 
mes territorials de Catalunya i la normativa que 
pretén abordar-10s: 

- El treball analític i descriptiu sobre la complexa 
estructura territorial catalana (delimitació de les 
arees Basiques Territorials, els sistemes urbans, 
etc.) a partir de la mobilitat obligada i dels mer- 
cats de treball, aspectes especialment rellevants 
per identificar el fenomen metropolita. 

- La identificació del segon nivell d'arees d'in- 
fluencia de les grans polaritats, que estructuren 
o hauran d'estructurar el territori, aixi com la 
formulació d'un nombre redui't d'arees Funcio- 
nals Territorials. 

- L'esforc del diagnostic per interpretar i valo- 
rar la realitat territorial. 

- La definició d'uns sistemes de proposta en 

S'assenyalen a continuació unes consideracions 
crítiques de caracter general que, al marge del 
major aprofundiment que figura més endavant, aixi 
com de les alternatives que en alguns aspectes es 
formulen, posen en relleu unes mancances nota- 
bles que hauran de ser compensades si es vol 
assolir un eficient marc d'ordenació territorial. 

L'insuficient ambit d'analisi i de referents al con- 
text estatal i internacional 

És un contrasentit no tenir en compte les exigen- 
cies europees a I'hora de planificar el territori; 
almenys, que es tingui clara una política integral in- 
versora per reequilibrar-ne les conseqüencies. 

La internacionalització de I'economia, els nous 
espais economics territorials, les grans xarxes de 
comunicacions, el caracter transnacional dels temes 
de medi ambient, etc., fan que avui tingui poc sentit 
limitar artificialment la planificació territorial a les 
fronteres regionals i inclús estatals. Els processos 
d'analisi sobre tendencies economiques, demografi- 
ques i de coherencia espacial vénen marcats per les 
tendencies europees que configuren zones o xarxes 
transregionals per sobre de les polítiques de reequi- 
libri d'ambits estrictament estatals o regionals. Les 
referencies al context nacional i internacional han de 
ser plenament explícites. 



És exigible una major sensibilitat envers la planifi- 
cació estrategica a I'hora d'intervenir en el territori 

La unió economica europea, els fons estructurals, 
els fons. de cohesió, i la seva incidencia en el terri- 
tori espanyol i catala, així com la competencia crei- 
xent entre els territoris per atreure i mantenir acti- 
vitats obliguen que la planificació territorial tingui 
forts components d'estrategia d'oportunitat, de pla- 
nificació estrategica. 

En aquest sentit, les línies estrategiques que el pla 
defineix són tan generals, i en d'altres tan obvies, 
que difícilment poden jugar en alguns casos el paper 
de consens intencionat d'un pla estrategic. Aquest 
podria ser entes com unes línies mestres d'interven- 
cio per a un interval de temps inferior (10 anys). 

És discutible una metodologia omnicomprensiva i 
jerarquica en I'ordenació del territori 

Avui en dia no sembla ja massa cre'ible la definició 
de models finalistes a llarg termini, amb caracter 
comprensiu de les maximes variables territorials i 
amb un desenvolupament jerarquic que tramet als 
PTS i als PTP la presa de decisions rellevants i que 
finalment s'articulen i concreten en els plans urba- 
nístics. Aixo és especialment qüestionable quan 
des de la logica general no s'instrumenten i objecti- 
ven plenament els mecanismes de garantia i 
coherencia entre aquests nivells de planificació 
derivada. 

La propia naturalesa dels problemes, la manifesta 
insuficiencia dels models de planificació tradicional 
basats en la identificació del sistema urba amb sis- 
tema productiu, població amb activitat, etc., acon- 
sellen una planificació més selectiva en les opera- 
cions, amb major nivell de definició i consens, amb 
més alt valor estrategic. 

Cal superar el topic de la congestió i del reequili- 
b r i  o almenys explicitar amb més variables els 
seus umbrals o estadis i les seves conseqüencies 

No és rigorós parlar només en termes de població 

sense parlar d'activitats ni tampoc sense explicitar 
les condicions territorials dels escenaris alternatius 
per al reequilibri, de manera que quedi garantida 
I'eficiencia territorial de les inversions. 

Cal explicitar els umbrals. representatius de la 
congestió (entesa com a generadora de diseco- 
nomies) superant la simplificació interpretativa de 
la dialectica entre I'area metropolitana de Bar- 
celona i la resta de Catalunya. Avui la dinamica de 
les regions passa per les ciutats; és basic definir 
les condicions d'eficiencia economica d'aquestes 
dins del territori i els seus límits d'activitat, altra- 
ment s'introduiran desequilibris funcionals en el 
territori. 

No hi ha cap planejament territorial a Europa que 
trameti un missatge negatiu del seu lloc central, del 
motor del sistema, sinó que es formula un seguit 
d'estrategies territorials positives, amb escenaris 
canviants i nivells de compatibilitat successius. 

Cal reconeixer explícitament que la competitivitat 
dels territoris en el context europeu ve donada per 
la competitivitat de les ciutats. Cal explicitar les 
mesures per fer efectiva la competitivitat del país, 
potenciant-lo com a centre de decisions economi- 
ques i com a centre financer. 

La població no pot  ser I'únic objectiu en que es 
fonamentin les decisions del planejament territorial 

Avui no és possible garantir nivells demografics en 
el territori només amb polítiques infrastructurals 
sense establir polítiques específiques associades 
de creació de sol, de generació d'ocupació, d'equi- 
paments, de qualitat de vida, més segures i efecti- 
ves en la creació del model territorial que no una 
simple imatge de població. 

Cal superar la debilitat instrumental del PTGC 

Un document que s'autorelega a la condició de ser 
.marc orientador., .que les seves determinacions 
no tinguin mai una aplicació física del territori., que 
se situa distant dels compromisos en el territori, 



no gens compromes amb I'activitat i els aspectes obres i serveis, inversions, actuacions, de no exis- 
socials, que remet la materialització de les deter- tir una fórmula associativa establerta. 
minacions als PTP, que identifica uns 20 PTS, sem- 
bla estar més a prop de convertir-se en un docu- De manera encara més significativa es manifesta 
ment formal que realment operatiu, de ser un aquesta qüestió en el cas de I'area metropolitana 
document inercial que segueix les tendencies de Barcelona, on cal adoptar criteris essencials 
espontanies que consoliden els desequilibris entre perque el PTP de la Regió Metropolitana pugui arti- 
el litoral i I'interior. cular la pluralitat d'entitats locals supramunicipals. 

Cal estructurar el document distingint els aspec- 
tes normatius dels merament indicatius 

Malgrat que la Llei d10rdenaciÓ Territorial i el de- 
cret que la desenvolupa no imposen una forma 
determinada per a I'expressió del contingut norma- 
tiu del Pla, es del tot  recomanable que aquesta es 
faci evident i s'especifiquin els continguts vincu- 
lants tant per als diferents nivells de les administra- 
cions que operen en el territori com per als parti- 
culars, tot definint els ambits i mecanismes admi- 
nistratius dlaplicaciÓ del Pla en coherencia amb el 
principi basic de subsidiarietat. 

Fóra aconsellable un articulat normatiu que clarifiques 
les vinculacions de les ABT, els sistemes de pro- 
posta, les AFT, les determinacions sobre infrastructu- 
res i les previsions de població amb la planificació 
urbanística, desllindant clarament les tasques d'orde 
nació del territori de les específicament urbanístiques. 

Cal establir els criteris d'organització administra- 
tiva local que permetin I'execució dels Plans Ter- 
ritorials Parcials 

La propia Llei de Política Territorial estableix en el 
seu article 22 que de no existir cap entitat 10- 
cal amb competencia sobre tota la zona afectada 
per dur a terme els plans territorials parcials, es pro- 
moura, si s'escau, la constitució d'una mancomuni- 
tat o una agrupació de municipis o de comarques. 

Aquesta qüestió és especialment rellevant quan el 
propi PTGC delega en els Plans Territorials Par- 
cials la definició de gran part de I'ordenació territo- 
rial i que, sens dubte, difícilment podia desen- 
volupar-se, ates el caracter supramunicipal de les 

Cal garantir efectivament que el PTGC, a traves 
dels seus continguts, sigui un eficac marc de 
coherencia de tots els instruments derivats de 
I'ordenació del territori 

El contingut del PTGC ha d'assenyalar, com a 
minim, el conjunt d'orientacions, directrius i criteris 
per a cadascuna de les determinacions a que ve 
obligat per Llei (article 5) com a garantia que efec- 
tivament operara com el marc de coherencia en 
que aquest document es constitueix. 

En conseqüencia, cal completar el Pla amb els 
documents que, com a minim, la propia llei exigeix, 
entre d'altres: 

- La definició d'arees deprimides, que no és explí- 
cita en els sistemes de proposta. No es suficient 
la referencia que s'hi fa en els .sistemes de re- 
equilibri territorial de nivell 3. (PTGC, pag. M. 58), 
on apareixen amb els sistemes de la Seu dlUrgell 
i Puigcerda (PTGC, pag. M. 591, o en els de nivell 
4 amb els sistemes de Vielha o Besalú. Tampoc 
no hi són presents de forma explícita (PTGC, pag. 
M. 65) les .mesures a aplicar per tal d'assolir els 
objectius pretesos. d'acord amb I'especificació 
de I'article 3,3 a. del Decret 397/1984 en relació 
amb la determinació de zones. 

- La determinació dels espais i elements natu- 
rals que cal conservar i de les terres de valor 
agrícola o forestal, que no apareix referida en 
el Pla Territorial perque el [<sol no Útil. no es 
pot  considerar estrictament assimilable. El 
PTGC remet a les determinacions del Pla dlEs- 
pais d'lnteres Natural (PEIN) recentment apro- 
vat, pero de rang inferior, i el complementa en 



altres principis generals de protecció. Reflec- 
teix aquesta indefinició grafica el fet que alguns 
sistemes d'espais oberts apareixin com a .sol 
no útil. (Collserola) i d'altres de protecció espe- 
cial (Delta de I'Ebre) quedin integrats dins els 
ambits dels sistemes de proposta. 

- La previsió d'emplacament de les grans in- 
frastructures, que només esta expressada per 
les Infrastructures de Comunicacions i Trans- 
ports (xarxa viaria, ferrocarrils, ports, aeroports i 
centres integrats de mercaderies). En canvi no hi 
són localitzades les infrastructures de sane- 
jament ni les infrastructures energetiques re- 
querides a I'article núm. l e. de la Llei 23/1983. 
Respecte dels grans equipaments d'interes gene- 
ral (Quadre d'estandards dlEquipament de la 
Memoria, pag. 103)' no s'hi refereixen els equi- 
paments del Departament de Justícia (presons, 
tutela de menors), bombers i escorxadors. 

- La indicació de les arees del territori amb 
usos específics (article 1 f. de la Llei 23/1983), 
que és molt limitada perque hi manca la localit- 
zació d'alguns usos de gran impacte, com són 
les centrals nuclears, els grans centres turísti- 
co-recreatius o les zones de mineria. 

- El Programa d'lnversions de la Generalitat 
1993-1996, que no es pot considerar I'estudi 
economic i financer del Pla (article 5,2) en el 
sentit de valoració de la ((totalitat de les actua- 
cions principals del Pla., i la indicació de I'agent 
o instrument financador, especialment per a les 
grans infrastructures. 

- Al Programa d'lnversions 1993-1996 de la 
Generalitat manca [[la previsió dels agents que 
hauran de financar i dur a terme les inversions i 
els terminis temporals necessaris., que dema- 
na I'article 3,6 del Decret 397/1984. Sense 
aquestes prescripcions referides tant al Progra- 
ma com a la totalitat de IIEstudi Economic i 
Financer, es limitara I'acompliment de I'objectiu 
general ((a. del mateix decret, que assenyala 
que el Pla serveixi de [[marc de referencia de 

caire vertical i horitzontal respecte dels dife- 
rents nivells d1AdministraciÓ~. 

- No esta definida I1~extensiÓ i I'abast dels ser- 
veis metropolitans. a que fa referencia I'objec- 
tiu ~ d n  de I'article 2,2 del mateix decret. La 
prescripció és especialment necessaria per a 
les previsions, en relació amb els sistemes de 
proposta, del futur per les Entitats Metropo- 
litanes del Transport i del Medi Ambient. 

- Les determinacions del Pla a la Regió Metro- 
politana o aarea funcional territorial central 
(area metropolitana). s'haurien de presentar 
a una escala més detallada que la general 
1:500.000, en funció de la urbanització com- 
pacta i continua, d'acord amb la possibilitat pre- 
vista en I'article 3 '5  del Decret 397/1984. 

És a partir d'aquest conjunt de referencies que la 
documentació del PTGC ha estat analitzada i es for- 
mulen les o b s e r ~ a c i ~ n s  que s'esmenten als apar- 
tats 3.3. a 3.7. 

3.3. Observacions a la ((imatge-objectiu)) 
de població 

3.3.1. Formals i metodologiques 

Els ambits utilitzats per a les quantificacions 
demografiques són diferents dels que el Pla adop- 
ta per a les propostes territorials (ambits de planifi- 
cació del PTP), fet que introdueix una innecessaria 
confusió i manca de precisió en tractar d'establir 
les correspondencies entre uns i altres i li pren al 
PTGC el caracter de directriu basica per al desen- 
volupament dels PTP. 

Tant per a les previsions com per a les propos- 
tes, no es plantegen diferents escenaris alterna- 
tius, sinó hipotesis Úniques. 

Les úniques divisions que es presenten són les 
corresponents a la situació actual, previsió i pro- 
posta per als ambits indicats. Manquen els des- 
glossaments per components del creixement (natu- 



ral i migratori), ambits i períodes intermedis entre 
1991  i I'horitzó 2026. 

L'explicitació de les hipotesis i parametres uti- 
litzats per al calcul de la previsió tendencial és mí- 
nimal poc concreta, poc argumentada i sense des- 
agregació territorial. D'altra banda, alguns d'a- 
quests parametres i de les hipotesis contradiuen 
ostensiblement altres dades o consideracions inclo- 
ses en I'apartat demografic dels Estudis I'lnfor- 
mació i Interpretació Territorial del mateix Pla. 

La proposta ~d'imatge-objectiu. es presenta 
sense cap referencia a analisis previes, criteris o 
objectius concrets tinguts en compte en la seva 
fixació. 

3.3.2. De contingut 

El període 1975-1986 no és prou adequat per 
fonamentar les previsions: no és prou actual (ja hi 
ha dades del cens de 1991) i a més té unes ca- 
racterístiques molt especials (comenca amb un 
índex de natalitat inferior al migratori i acaba amb 
una natalitat molt baixa). 

El creixement adoptat pel PTGC com a va evolució 
tendencial. més probable pot considerar-se massa 
alt pels motius que slexposen de manera detallada a 
I'annex 1 i que fan referencia, sobretot, a un aug- 
ment futur de la natalitat inferior al que preveu el Pla. 

Tot i que futures revisions puguin ajustar, si 
convé, la hipotesi de població adoptada pel Pla, 
aixo no excusa la necessitat d'establir, ja d'en- 
trada, diversos escenaris. Per tant, els 7,5 milions 
d'habitants previstos a I'horitzó 2026 són accepta- 
bles, si de cas, com a hipotesi maxima, pero cal 
considerar-ne altres xifres inferiors. Una primera 
aproximació indicativa, tenint en compte els grans 
marges de variació inherents a les previsions 
demografiques a tant llarg termini, podria ser la 
següent (vegeu justificació a I'annex 2): 

- hipotesi alta: 7.500.000 habitants 
- hipotesi mitjana: 6.850.000 habitants 

- hipotesi baixa: 6.000.000 d'habitants 

Malgrat la seva aparenca excessivament baixa, 
aquestes hipotesis alternatives no són en absolut 
descartables en una perspectiva a 35 anys. L'ex- 
periencia del quasi estancament demografic pro- 
du'it a Catalunya entre 1981-1986 és prou recent 
com per no preveure I'eventualitat que es donin 
situacions similars en el futur, en un context d'es- 
cas creixement poblacional com són I'espanyol i 
I'europeu. 

De la documentació del Pla no és possible deduir 
els criteris que han portat a la definició de la distri- 
bució de la .imatge-objectiu. de la població. Sem- 
bla tan sols deduir-se I'interes del reequilibri pobla- 
cional de Catalunya en front a la Regió de Barce- 
lona. En I'analisi de la bondat del model no aparei- 
xen conceptes com: 

- Eficacia economica i competitivitat del país. 
- Complementarietat d'activitats en els territoris 
que el formen. 
- Idone'itat social del model. 
- Redistribució de nivells de renda. 
- Capacitat dels sistemes urbans per acollir els 
creixements. 
- Impacte ambiental de la redistribució. 

El fet de no tenir en compte aquests aspectes pot 
portar cap a diseconomies i, el que pot ser més 
important, socials, i no aconseguir I'objectiu que 
semblaria desitjable, que és el de la distribució i 
difusió del benestar a tot el territori catala. 

Cal pensar que hi ha diverses distribucions pobla- 
cionals compatibles amb aquest objectiu. Per aixo, 
semblaria logic definir diversos escenaris poblacio- 
nals que introduissin els conceptes de ritmes de 
creixement com un factor que pot produir desenvo- 
lupament inadequat. Es podria pensar en un creixe- 
ment de 1'1% anual acumulatiu en 35 anys com a 
parametre raonable de referencia, a I'entorn del qual 
poden situar-se maxims i mínims de 111,5% i el 0'5%. 

Cal assenyalar que I'ambit territorial gironí ha cres- 



cut 111,5% anual acumulatiu entre 1950  i 1986, En aquest suposit, la redistribució hauria de venir 
sense que s'hagi lliurat de processos dlocupació no només d'una ~desv i ac i ó~  dels nous creixements 
del territori poc desitjables. L'ambit tarragoní ha cap a zones exteriors a I'ambit metropolita, sinó 
crescut 111,8% amb resultats incipients de conges- també d'un .buidat. efectiu d'aquest ambit en 
tió, i el barceloni el 2'2% amb els resultats de crei- favor de les zones exteriors esmentades. En con- 
xement inadequat que coneixem. cret, qualsevol evolució del conjunt de Catalunya 

per sota de la hipotesi mitjana apuntada implicaria 
En aquesta línia semblaria Ibgic, si no hi ha argU- que la Regió Metropolitana de Barcelona hauria de 
ments que reclamin Una desurbanització del territori perdre població en termes absoluts per mantenir 
de la Regió Metropolitana de Barcelona, situar els I'objectiu redistributiu establert (perdua de 6,66 
parametres de ~reixement en un Percentatge r ~ é s  punts de pes percentual respecte del total catala). 
proper al del creixement vegetatiu estimat, per evi- 
tar d'aquesta forma moviments de població que, a no consideració d'ambits inferiors als .regia- 
partir de certa dimensió, poden no ser desitjats 0 rials,,, especialment a la gran aglomeració de Bar- 
desitjables. celona i el seu entorn, és una altra deficiencia greu 

i que deixa massa qüestions sense resposta. El Pla 
Introduir una imatge-objectiu a 35 anys, que pot no fa cap referencia a ~ ' ~ ~ ~ l ~ ~ i ó  i les pro- 

ser útil com a fita llunyana, fa córrer el risc que hi postes demogrefiques per a tan rellevants 
hagi una perdua d'operativitat atesa la llunyania. en aquest sentit com són Barcelona-ciutat, la 
Semblaria logic disposar d'objectius mes abasta- del Barcelones i metropolitana 
bles (1°-15 que permetessin avaluar les (equiparable a llambit de IlEMSHTR), els quals són 
tendencies que es donen, i corregir aquells proces- en canvi -i continuaran sent 
sos que ultrapassin en qualsevol sentit els entorns sobretot si el creixement general no és gaire ele- 
considerats com a desitjables. vat- els motors fonamentals de tota la redistribu- 

Introduir una simatge-objectiu. de població a par- cio demografia. 

tir d'uns ambits tan grans que abasten comarques 
en regressió poblacional i d'altres en creixement Així, només s'estableix la proposta de reducció 

acceleratl pot produir desequilibris profunds. Sem- del pes relatiu del conjunt de la Regió sense analit- 

blaria més logic fer una definició dIescenaris zar previament les capacitats futures d'aquests 

cionals per a arnbits funcionals més i ambits menors per seguir generant fluxos cap al 

reduits, coherents amb de desenvolupa- seu exterior ni, sobretot, les implicacions de to t  

ment futur. tipus que aixo representa directament per a les 
zones centrals i, indirectament, per al conjunt de 

La consideració d'una única hipotesi d'evolució Catalunya; és a dir, el cost-benefici de la redistri- 
tendencial i també d'una sola proposta o aimatge- bució. El Pla suposa, implícitament, que nomes hi 
objectiu. que formula el Pla corre el risc de resul- ha beneficis. 
tar totalment esteri1 si es produeixen desviacions 
significatives respecte d'aquelles previsions. Mal- Entre els possibles impactes negatius a considerar 
grat la insistencia del Pla considerant com a fet en relació amb els ambits centrals podrien esmen- 
rellevant el pes relatiu respecte al total de Ca- tar-se: 
talunya amb independencia de quin sigui I'incre- 
ment en valors absoluts (PTGC, pag. M. 291, no és - Les eventuals disfuncionalitats derivades 
gens segur que, de produir-se una evolució real d'una desproporció excessiva entre els llocs 
més propera a les hipotesis mitjana o baixa que de treball localitzats i la població resident (si 
s'esmentaven, els proposits redistributius del Pla es mantingués I'activitat to t  baixant la pobla- 
poguessin mantenir-se inalterats. ció). 



- Una especialització excessivament decantada 
al sector terciari. 

- La perdua de base fiscal (si a més de pobla- 
ció es perdés activitat). 

- L'expulsió selectiva de determinats sectors 
socials. 

3.4. Observacions als sistemes de proposta 

3.4.1. En el context europeu i espanyol 

Caldria, com en d'altres apartats, que el Pla fes 
una referencia d'escales superiors, a nivell dlEstat i 
europeu, per establir les jerarquies de les ciutats 
capitals del sistema catala de ciutats en aquests 
dos ambits. El reconeixement dels territoris reals 
que polaritzen i el seu paper, especialment Barce- 
lona, de capitals d'una regió europea que supera el 
territori historic de Catalunya hauria de permetre 
entendre i definir millor el sistema catala de ciutats 
i les seves necessitats, potencialitats i funcionalitat 
en el territori a partir del seu ambit real d'influencia 
i capacitat d'atracció. 

3.4.2. En la definició del sistema catala de ciutats 

D'altra banda, el PTGC no objectiva la metodologia 
per definir els sistemes de proposta o almenys no 
ho especifica. No queden clares les variables sobre 
les quals es fonamenta la seva definició sistemati- 
ca. Identifica sistemes urbans capcalera i els que 
estan al seu voltant, pero les hipotesis que justifi- 
quen els sistemes de proposta no es fan explicites. 

En aquest sentit, la manca d'instrumentació per 
aconseguir que els diferents sistemes urbans d'un 
sistema de proposta reforcin els seus lligams i 
estructures fins a arribar a formar un sistema urba 
més potent o complex, exemplifica els dubtes que 
es plantegen en la seva definició. Sense explicitar 
deficit, potencialitats i complementarietats no és 
possible saber si les propostes del Pla són cohe- 
rents i coordinades, i per tant si serviran per com- 
plir els objectius i funcions que els assigna el PTGC. 

La manca de criteris uniformes en la definició dels 
sistemes de proposta fa que aquests no siguin 
homogenis ni homologables entre ells. 

3.4.3. En la delimitació dels sistemes urbans de 
proposta a I'ambit funcional territorial central 
(area metropolitanal 

A I'entorn immediat de Barcelona, que coincideix 
sensiblement amb el de les Entitats Metropolitanes 
i la Mancomunitat de Municipis, s'aprecien criteris 
heterogenis als emprats, tant a la Regió Metropo- 
litana com a la resta de Catalunya, pel que fa a la 
delimitació dels sistemes de proposta (que en cap 
cas es justifica ni s'objectiva). 

Així, a I'actual continu urba, en sentit ampli, on 
actuen les esmentades institucions, es delimiten 
diversos sistemes urbans de proposta, mentre que 
en altres ambits de similar dimensió (Tarragona- 
Reus-Valls, per exemple) on els fluxos i les rela- 
cions tenen, o poden tenir (ateses les propostes 
del PTGC), característiques metropolitanes, se'n 
configura un de sol. 

Aquest .trencament. del .continu funcional. és 
especialment qüestionable si, a més, es té present 
que en absencia dels PTP els sistemes de proposta 
seran marc d'aplicació indicativa de polítiques espa- 
cials globals i sectorials, i en el seu si s'han de co- 
brir les necessitats d'equipament i de serveis i 
s'han de coordinar les polítiques de transport i d'in- 
frastructures de tot tipus, així com la planificació 
urbanística general. 

És per aixo que un territori d'aquestes caracteristi- 
ques i complexitats necessita ambits d'intervenció i 
prestació de serveis que no estan considerats en 
el projecte de PTGC. En aquest sentit cal significar 
que s'ignora I'existencia de les dues Entitats Me- 
tropolitanes creades per a la prestació de serveis i 
infrastructures. 

Com anecdota, en els planols, el Parc de Collse- 
rola no apareix dins de cap sistema de proposta, 
mentre que el Delta de I'Ebre, espai natural, apareix 



inclos en el sistema de proposta de Tortosa- 
Amposta. El paper de Collserola com a Parc Central 
de llArea Metropolitana només es pot entendre des 
del reconeixement específic del fet metropolita. 

El propi Pla (pags. M. 119, M. 44-45, D. 79-81) 
reconeix el <<sistema urba de Barcelona. compost 
per: 

- El continu edificat. 
- Part de la comarca del Baix Llobregat (Vall 
Baixa i Delta). 
- Part de la comarca del Maresme (Baix Ma- 
resme). 
- Part de les dues comarques del Valles (Cer- 
danyolaSant Cugat, la Llagosta-Santa Perpetua, 
Palau de Plegamans-Caldes de Montbui). 

D'altra banda, en la delimitació dels sistemes ur- 
bans de proposta aquest sistema reconegut es 
fragmenta en quatre sistemes de proposta: 

- El continu edificat des de Badalona fins al 
Llobregat, incloent Sant Feliu (el qual defineix 
com a congestionat). 
- El Delta i el curs del Llobregat fins a Martorell. 
- Els municipis del sud del Maresme entre 
Montgat i Vilassar. 
- El conjunt Rubí-Sant Cugat-Ripollet-Montcada i 
I'entorn de Mollet s'integra al sistema proposta 
Sabadell-Terrassa. 

Aquest .trencament. del sistema urba de Barce- 
lona, expressament reconegut, en cap moment 
s'argumenta ni es justifica. És especialment inco- 
herent que s'atorgui una consideració autonoma al 
Baix Maresme, unitat de poc pes demografic sen- 
se centralitat clara i molt lligada a Barcelona, men- 
tre que alhora s'agrupen els sistemes de Sabadell i 
Terrassa i s'ajunten amb part del de Barcelona. 

Aquesta agregació, creant un sistema tan potent, 
també resulta contradictoria amb I'objectiu general 
d'aconseguir el maxim equilibri intern de I'area me- 
tropolitana al voltant de polaritats clares existents 
(Sabadell, Terrassa) o potencials (Mollet, Eix 19-30). 

En conseqüencia, caldria que el Pla fos reconside- 
rat en els següents aspectes: 

- Modificar la delimitació dels sistemes de pro- 
posta d'acord amb els criteris Següents: No 
fragmentar I'actual .continu  funcional^, i mante- 
nir la individualitat de les polaritats actuals. 

- Substituir el concepte de .sistema congestio- 
n a t ~  pel de .sistema central. o .sistema de 
Barcelona. ates que la seva singularitat territo- 
rial actual i futura prové no només del seu estat 
físic de congestió, sinó també de la rellevancia i 
especificitat de les funcions de capitalitat de 
Catalunya que exerceix. 

- Suprimir la categorització establerta a la resta 
de sistemes de proposta de I'ambit territorial 
funcional central i assignar a tots ells la ca- 
tegoria única de asistemes de reequilibri metro- 
politans~, ja que aquesta és la funció basica que 
han de desenvolupar. La intensitat i les condi- 
cions específiques amb que haura de fer-ho 
cadascuna seran establertes al PTP. 

- Satisfer la prescripció que estableix I'article 
2.2 del Decret 397/1984 mitjancant la definició 
de dos nivells d'abast i extensió dels serveis 
comuns a I'area metropolitana: Serveis comuns 
d'abast metropolita i serveis comuns d'abast 
intermunicipal o urba. 

La Generalitat i els ajuntaments establiran la rela- 
ció detallada de serveis que corresponen a cada 
nivell, i com a ambits per a la prestació dels 
esmentats serveis s'adoptaran les següents deli- 
mitacions: 

- Serveis comuns d'abast metropolita: el que 
resulti en cada moment i servei, en la seva 
tendencia a I'ambit regional o ciutat real. 

- Serveis comuns d'abast intermunicipal o 
urba: sistemes de proposta o subsistemes 
districtes metropolitans. 

A I'últim, als sistemes de proposta en general, cal- 



dria definir quins són els parametres de referencia 
que fixa el PTGC, en absencia dels PTP, per la 
redacció dels PG urbanístics, ates que el projecte 
nomes en determina la funció. 

3.4.4. Proposta de delimitació dels sistemes 
de proposta de I'ambit funcional territorial central 
larea metropolitana) 

Crítiques als criteris delimitadors 
dels sistemes de proposta 

1. La delimitació dels sistemes de proposta a la 
Regió Metropolitana segueix dos models segons 
s'ajustin, o no, a les comarques (un o mes siste- 
mes a cada comarca). Segueixen el model comar- 
ca l  les comarques del  Barcelones, el Valles 
Occidental i el Garraf. Queden subdividides en dos 
sistemes les comarques de I'Alt Penedes, el Baix 
Penedes i el Baix Llobregat, i en tres la comarca 
del Maresme. La comarca de la Selva, que absor- 
beix la Tordera, se subdivideix en cinc sistemes, al 
Valles Oriental es defineix un sistema de proposta i 
Mollet s'integra en el sistema del Valles Occidental. 

2. La subdivisió de les comarques del Maresme, el 
Baix Llobregat, I'Alt Penedes i el Baix Penedes pot 
justificar la subdivisió de les comarques del Valles 
Occidental i el Valles Oriental. 

3. Alternativament, la individualització d'algunes 
comarques metropolitanes podria justificar el 
model comarcal a tot Catalunya amb 41 sistemes 
de proposta, en funció de criteris d'extensió i dels 
centres de mes dimensió a cada comarca. 

4. El sistema de Mataró justificaria per dimensions 
residencials, d'ocupació i per identitat territorial 
uns sistemes a Sabadell i Terrassa i, eventualment, 
Badalona. 

tificarien uns sistemes a Sant Celoni i Sant Sadurní 
dlAnoia, per dimensió de població resident. 

7. No són explícits ni intu'ibles els criteris d'ajuntar 
comarques exteriors a la Regió Metropolitana per 
delimitar sistemes de proposta en situacions d'es- 
tructures urbanes febles (Baix Ebre-Montsia/ürgell- 
Segarra) per extrapolació dels criteris de delimita- 
ció del sistema Tarragona-Reus-Valls. 

Sense una justificació detallada de cada delimita- 
ció, que hauria d'incloure algunes hipotesis sobre 
previsions i actuacions públiques especifiques, els 
criteris de delimitació dels sistemes de proposta 
haurien de ser semblants, i la referencia als siste- 
mes urbans actuals es el criteri mes homogeni. 

Requeriments funcionals-territorials 
de la planificació i la gestió de serveis públics 

La planificació i la gestió dels serveis públics té 
requeriments d'ordre funcional i territorial per ga- 
rantir I'eficacia en la prestació d'aquests serveis. 

El solapament d'ambits territorials i administratius 
diversos dificulta aquesta eficacia amb una diseco- 
nomia de medis. 

Per tant es necessari: 

1. Simplificar els mapes de referencia de la 
gestió pública perque poden produir disfuncio- 
nalitats. Quatre nivells de la cobertura d'equipa- 
ments (municipis-arees basiques territorials- 
comarques-arees funcionals territorials), els sis- 
temes de proposta per al planejament urbanis- 
tic i la política urbana i els mapes no comarcals 
d'alguns departaments de la Generalitat segura- 
ment són excessius, sense que hi hagi una 
coherencia entre ells. 

5. El sistema de Martorell pot justificar la subdivi- 2. Mantenir els sistemes urbans actuals per tal 
si6 del sistema del Delta i un sistema a Mollet, per de minimitzar el risc de perdre la singularitat 
extensió i capacitat actual de centralitat. dels processos que es generen i es difonen 

majoritariament en el seu si. La unió de sistemes 
6. Els sistemes del Baix Maresme i de Mediona jus- urbans en un únic sistema de proposta nomes 



és recomanable a I'escala de planejament dels 
Plans Territorials Parcials, excepte en els casos 
que hi hagi projectes o actuacions conjuntes. 

3. Definir ambits flexibles en el temps i I'espai, 
especialment a Barcelona. És el resultat del 
procés de canvi d'escala del fenomen urba que 
produeix el creixement economic, els canvis de 
residencia i I'augment de la mobilitat (.ciutat 
difusa., .xarxa de xarxes., .de ciutat a metro- 
polis., 43arcelona esdevé concepte.). La com- 
plexitat de la gestió pública, el procés d'exten- 
si6 de les ciutats i les dificultats d'avaluar la 
relació territori-eficacia així ho demanen en ca- 
sos específics. 

4. Que mentre la totalitat de ~ ' ~ m b i t  Territorial 
Funcional de Barcelona no tingui les característi- 
ques territorials d'area metropolitana, sistema 
urba o mercat de treball, els nivells de serveis 
comuns o decisions rellevants en aquest ambit 
siguin: 

-Serveis/decisions d'abast intermunicipal, 
urba o de sistema de proposta. 

-Serveis/decisions d'abast metropolita o 
regional. 

La ciutat, i més en el futur, tendeix a la regió. Així 
ho confirmen les dades de mobilitat i mercats de 
treball, tendencia que s'accentuara amb la creació 
de les noves infrastructures i serveis. 

Pero també podem afirmar que la ciutat no és la 
regió; aquesta xarxa, mes extensa i complexa que la 
d'una conurbació física expandida, aporta ambits 
territorials de característiques individualitzades que 
defineixen la realitat urbana més destacada de Ca- 
talunya: una regió metropolitana policefala, una ciutat 
de ciutats. La jerarquia urbana s'expressa en aquesta 
diversitat de centres, externs a la ciutat central. 

La delimitació dels sistemes de proposta 

Les dificultats de definició d'ambits territorials 

intermedis aconsellen evitar la rigidesa dels refe- 
rents territorials, ajustant els sistemes de proposta 
als criteris, variables segons dos graus d'intensi- 
tat, de les relacions urbanes a diferents distancies 
de Barcelona i a I'existencia de centralitats histori- 
ques consolidades o potencials. Només on no arri- 
bi la influencia directa de la ciutat central es poden 
definir sistemes de proposta. 

D'altra banda, la definició que fa el PTGC dels sis- 
temes de proposta com a referents territorials 
del planejament urbanístic general, les polítiques 
territorials en funció del tipus de sistema, la dota- 
ció d'equipaments i I'abast i extensió dels serveis 
comuns en arees metropolitanes -juntament amb 
la complexitat de la gestió pública i el procés 
d'extensió de la ciutat, especialment Barcelona, 
que demana en casos específics ambits flexibles 
en el temps i I'espai-, planteja definir els subsiste- 
mes del sistema central o districtes metropoli- 
tans com a ambits territorials on es poden acom- 
plir algunes de les finalitats exposades pels siste- 
mes de proposta. 

Per la delimitació dels sistemes de proposta a par- 
t i r  dels cr i ter is abans expressats prenem les 
següents referencies: 

1. Mercats de treball, mobilitat laboral obligada 
en el llindar del 50% (1986-1991). 

2. Arees de cohesió en el llindar del 15% 
(1986-1991). 

3. Distancia al centre del sistema. Un dels ele- 
ments analitzats per coneixer els territoris que 
són capacos de polaritzar els centres dels sis- 
temes és la distancia que els separa. Per al sis- 
tema central o de Barcelona es fixa un radi de 
15  km. Per a la resta, el radi s'estableix en 1 0  
km. Els casos dels nuclis de municipis que que- 
den adscrits a dos sistemes o queden fora de 
I'ambit de qualsevol sistema, s'agreguen a la 
polaritat propera més potent sempre que no hi 
hagi un element separador (natural o no) que 
incrementi la distancia en temps. 



4. Separadors naturals o infrastructurals. En 
determinats casos, elements naturals o infras- 
tructurals actuen de separadors de sistemes en 
trencar o dificultar la continu'itat urbana. En 
aquests casos actuen com a límits del sistema. 

(20 km) dificulta I'existencia d'un únic sistema, en 
quedar una part important d'aquest en una situació 
de feblesa respecte al centre. La forca de Gra- 
nollers fa difícil pensar en un sistema bipolar, so- 
bretot atenent a les capacitats d'acollida dels dos 
territoris. 

5 .  Les portes urbanes, a partir de la xarxa 
viaria. La consideració dels punts d'entrada i 
intercanvi de la xarxa viaria, tant a nivell de 
regió com de sistema o ciutat central, ens per- 
met introduir delimitacions que aproximen les 
diferents escales del fenomen metropolita. El 
Segon, Tercer i Quart Cinturó delimiten ambits 
de límits imprecisos, pero prou clars per enten- 
dre un fet d'aquestes característiques. 

6. Més viatges interns que externs. 

De I'aplicació d'aquests criteris a I'ambit de la Regió 
Metropolitana de Barcelona en resulta el plano1 núm. 
1 d'avanc de proposta que s'hi adjunta com annex. 

Sistema Granollers 

A partir del sistema urba actual, clarament delimi- 
tat  per una situació de continu urba format per 
Granollers, Canovelles, les Franqueses del Valles i 
la Roca del Valles, es planteja el sistema de pro- 
posta incorporant-hi IIAmetlla del Valles-la Garriga i 
Cardedeu-Llinas; en el cas d'aquests últims, cal 
considerar que el major potencial de Granollers els 
decantara en aquest sentit, malgrat la seva situa- 
ció equidistant de Sant Celoni. 

Sistema Sant Celoni 

S'articula a I'entorn de Sant Celoni, Santa Maria i 
Sant Esteve de Palautordera, basat en la capacitat 
d'estructuració del sistema sobre els potencials de 
creixement de Santa Maria de Palautordera. Es 
considera que Sant Celoni és capac d'estructurar 
el territori del Baix Montseny juntament amb el sis- 
tema Hostalric-Massanes, recolzats en el sistema 
Tordera. 

D'altra banda, I'excessiva distancia a Granollers 

Sistema Mataró 

Els mercats de treball en el llindar del 50% i les 
arees de cohesió defineixen clarament quin és el 
sistema urba actual de Mataró, amb dificultats per 
posar-hi el limit sud. Amb un criteri de distancia al 
centre es remarca el limit sud definit en el mercat 
de treball del 1991 (llindar del 50%) i el que podria 
ser el limit nord. 

La proposta incorpora els següents municipis: Ma- 
taró, Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, Vilassar 
de Mar, Vilassar de Dalt, Premia de Dalt i Pre- 
mia de Mar, Caldetes, Sant Andreu de Llavaneres, 
Sant Vicenc de Montalt, Arenys de Mar, Arenys de 
Munt, Canet de Mar, Orrius i Dosrius. 

Sistema Mollet 

Establert sobre la base de I'incipient sistema urba 
de Mollet, estructurat a partir del triangle Mollet-la 
Llagosta-Santa Perpetua, i que els grafics dels 
mercats de treball (llindar 50%) i les arees de 
cohesió (1991) ja confirmen la creixent centralitat 
de Mollet. Així mateix és una zona que cau a I1area 
d'influencia de Granollers, Sabadell i Barcelona, 
amb una forta i recent ocupació del sol, que neces- 
sita estructurar-se per  ta l  d'equil ibrar-se in- 
ternament, sobretot a partir de I'eix de la riera de 
Caldes. 

En aquest sentit es proposa agregar el sistema 
Mollet i I'eix riera de Caldes, incorporant a més 
dels municipis esmentats, Sant Fost de Camp- 
sentelles, Santa Maria de Martorelles, Martorelles, 
Montornes, Montmeló, Parets, Llica de Vall, Caldes 
de Montbui, Palau de Plegamans i Polinya. El siste- 
ma s'estructura sobre dues polaritats: Mollet i 
Caldes de Montbui. 



Sistema Sabadell 

El sistema de Sabadell es defineix de manera clara 
integrant els municipis de Sabadell, Barbera del Valles, 
Sant Quirze del Valles, Castellar del Valles i Sentmenat. 

Sistema Terrassa 

La polaritat clara de Terrassa defineix un sistema 
integrat pels municipis de Terrassa, Matadepera, 
Viladecavalls, Ullastrell, Vacarisses i Rellinars. 

Sistema Martorell 

Observant els grafics dels mercats de treball (Ilin- 
dar del 50%) i les arees de cohesió es pot definir 
el sistema de proposta de Martorell, si a mes li 
afegim les distancies al centre. Definirem el siste- 
ma integrat per Martorell, Abrera, Sant Esteve Ses- 
rovires, Gelida, Castellví de Rosanes, Olesa de 
Montserrat, Esparreguera i Collbató. 

Sistema Vilanova i la Geltrú 

La continuitat urbana existent i la contundent definició 
física del Garraf assenyalen amb claredat el sistema 
urba de Vilanova i la Geltrú, Sitges, Cubelles, Cunit, 
Sant Pere de Ribes, Canyelles i Castellet i la Gornal. 

Sistema Vilafranca del Penedes 

Els mercats de treball (1991) en el llindar del 50% i 
les arees de cohesió defineixen el sistema urba de 
Vilafranca del Penedes, que, malgrat el seu poc 
pes demografic, es pot considerar pels seus im- 
portants potencials com un dels de mes creixe- 
ment previsible. 

Integrarien el sistema Vilafranca del Penedes i la 
part de I'Alt Penedes recolzat sobre I'autopista fins 
a Sant Sadurní dlAnoia. 

Sistema Barcelona 

Aquest sistema es podria definir a partir de diver- 
ses subarees que no tenen una centralitat consoli- 

dada capac de competir amb el centre, atesa la 
seva proximitat a aquest. La tradició d'una planifi- 
cació urbanística conjunta en gran part de I'ambit 
confirmaria el seu funcionament conjunt. 

Formarien el sistema les subarees Barcelona-Be- 
sos (amb la incorporació de part del Baix Mares- 
me), Barcelona, Llobregat (IIHospitalet, Cornella, 
Esplugues, Sant Just, Sant Feliu, Molins de Rei, 
el Prat), Delta Vall Baixa i Valles-Collserola (Rubí- 
Sant Cugat, Cerdanyola, Ripollet, Montcada). 

3.5. Observacions a les propostes 
d'infrastructures de transport 

Les observacions que es formulen a continuació 
recolzen en els informes tecnics emesos al respec- 
te per IIEntitat Metropolitana de Transports. 

3.5.1. De caracter general 

1. Es constata una dispersió en la presentació 
d'estrategies, propostes i actuacions en infras- 
tructures. Així, al llarg de la diagnosi ja s'endevina 
tot  un seguit de propostes que més endavant, al 
llarg de la memoria, es van desgranant de forma 
fragmentada: en la definició d'estrategies, els sis- 
temes de proposta, el capítol de propostes d'in- 
frastructures, la definició d'estrategies i actua- 
cions als ambits funcionals territorials, i les direc- 
trius per als plans territorials i urbanístics. En defi- 
nitiva, cal fer un recull de tots aquests capítols per 
arribar a elaborar el que se suposa que són les 
propostes finals del PTGC, perque tots ells van 
sumant nous elements al conjunt. Com a conse- 
qijencia d'aquesta dispersió es produeixen les 
logiques incoherencies I adhuc contradiccions 
entre algunes propostes. 

2. L'estudi economic i financer, que es un requeri- 
ment de la Llei de Política Territorial, en realitat 
s'ha substitu'it per un recull d'actuacions de la 
Generalitat, escollides en relació amb algunes pro- 
postes del PTGC. Per exemple, es recullen algunes 
de les propostes inicials del Pla lntermodal de 
Transports, pero no totes.ni de bon tros. No s'ana- 



litzen ni es valoren totes les propostes del propi 
Pla Territorial ni s'estableix un programa de priori- 
tats, de manera que no es pot coneixer I'impacte 
economic que genera el PTGC ni els seus terminis. 
Així doncs, creiem que amb el programa que es 
presenta no s'acompleix I'esperit del requeriment 
formulat a la llei. El PTGC hauria de contenir dins 
de les seves determinacions un marc temporal de 
prioritats per tal d'assumir progressivament i amb 
capacitat de correcció els objectius globals que 
s'hi proposen. 

3. El Pla no defineix els organismes competents 
per a les actuacions proposades, tal i como ho fixa 
el Decret 397/1984 de 17  de desembre. 

4. En la diagnosi només es desenvolupa la integra- 
ció dels sistemes de mercaderies (PTGC, pag. D. 
94)' sense avaluar I'estat del plantejament integrat 
del transport de viatgers, del qual n'és un aspecte 
fonamental la intermodalitat. Igualment, s'hi tracten 
les centrals integrades de mercaderies i no els 
centres intermodals de viatgers. S'hauria de plan- 
tejar també com a objectiu la coordinació entre els 
diversos sistemes de transport. 

5. En general, el PTGC es centra en el desenvolupa- 
ment d'infrastructures viaries i ferroviaries i oblida el 
transport col-lectiu de superfície. En les estrategies 
de potenciació de les ciutats intermedies i dels sis- 
temes urbans de reequilibri territorial, el PTGC no es 
planteja en cap moment el sistema de transport 
col-lectiu com un instrument fonamental a utilitzar 
amb aquesta finalitat, mentre que si planteja altres 
instruments classics en aquest camp. Llavors, la 
millora de I'accessibilitat que es desitja s'instrumen- 
ta solament a través del viari, oblidant el sistema de 
transport col4ectiu com a eina de reequilibri territo- 
rial. I no obstant aixo, creiem que la seva promoció 
és una eina molt potent de cara a la creació de 
noves centralitats territorials. 

És important proposar la millora de la dotació de 
serveis de transport col.lectiu de'superficie en 
Brees on el ferrocarril no arriba. 

3.5.2. Xarxa viaria 

El PTGC defineix un esquema de la xarxa basica 
estructurant de Catalunya sense concretar la seva 
jerarquia (autopistes, carreteres) i sense establir 
cap criteri sobre quines s'han d'explotar mitjancant 
peatge. Aquest esquema de xarxa viaria es consi- 
dera correcte ja que en gran mesura respecta el 
planejament vigent. 

Pel que fa a les propostes de xarxa viaria basica 
per a I'ambit funcional territorial central (area 
metropolitana), es manté I'esquema del Pla de 
Carreteres de Catalunya i del planejament urbanis- 
tic vigent, incorporant-hi dos nous elements viaris: 
I'Eix Pre-litoral i I'autopista Igualada-Vilafranca. 
Aquest darrer eix, malgrat que s'ha identificat grafi- 
cament i es preveu la seva execució dins de les ac- 
tuacions programades, no es considera dins la 
relació escrita de les propostes d'actuació que es 
formulen per a I'ambit central. 

Per a una analisi més aprofundida a I'ambit de 
I'area metropolitana de Barcelona s'ha elaborat 
I'exercici, que s'adjunta com a annex en el plano1 
núm. 2, de situar I'esquema de xarxa viaria previst 
en el  PTGC sobre  una car togra f ia  a escala 
1:100.000 per comprovar la seva adequació al 
planejament vigent. 

Se'n dedueixen les següents observacions i pro- 
postes: 

1. La proposta del nou Eix Pre-litoral, des de 
Sils fins a Mont-roig del Camp, per a la base de 
la serralada Pre-litoral (una part pertany a I'ano- 
menat Quart Cinturó o B-401, és una via no pre- 
vista en el Pla de Carreteres i es considera una 
aportació positiva del PTGC. Pero el fet de supo- 
sar que .<<els sistemes amb potencial de reequili- 
bri territorial., als quals també es refereix e l  
PTGC, són, d'una banda, el que te com a base 
els sistemes urbans de Girona i Cassa i d'una 
altra, el que té com a base els sistemes urbans 
de Tarragona-Reus-Valls, porta al plantejament 
de la proposta que es descriu a continuació. 



LIEix Pre-litoral s'ha d'estendre des de Mont-roig interior, potenciant els eixos de penetració 
del Camp fins a Fornells de la Selva, passant següents: Eix Barcelona-Quart Cinturó per 
per Vilobí dlOnyar pels següents motius: I'oest de Sabadell, a través del túnel dlHorta 

a Cerdanyola, sota la serra de Collserola; una 
- El sistema urba de Girona es troba mes al part d'aquest eix pertany a I'autopista A-18. 
nord de Sils; per tant, la perllongació de I'eix 
cap al nord s'ajusta més als objectius del 3. Cal incloure en els planols de proposta P. 02  
PTGC. i P. 0 4  I'autopista A-18, entre Sabadell i Terras- 

sa, que no esta dibuixada. 
- Per Vilobí dlOnyar hi passa I'Eix Trans- 
versal de Catalunya. LIEix Pre-litoral hauria 4 .  S'hauria de donar una maxima prioritat, a 
d'arribar fins a IIEix Transversal. I 'ambi t  de la Regió Metropol i tana,  a les  

següents vies: 
- Un dels objectius del PTGC es portar a 
terme el sistema aeroportuari primari, for- - Quart Cinturó entre Granollers i Martorell 
mat pels aeroports principals: Barcelona, (el tram Mataró-Granollers esta en construc- 
Girona i Reus-Tarragona. L'Eix Pre-litoral cio). 
passa al costat de I'aeroport de Reus, pero 
no arriba fins a I'aeroport de Girona, que es - Eix Barcelona-Sabadell a través del túnel 
troba també a Vilobí dlOnyar. d'Horta, sota la serra de Collserola. 

- El projecte de línia de ferrocarril d'alta velo- Aquestes dues vies estaven previstes en el Pla 
citat Barcelona-frontera francesa redactat de Carreteres de Catalunya per a I'any 2000 i 
per la Generalitat de Catalunya planteja una només resten set  anys per poder compl ir  
estació d'alta velocitat al costat de I'aeroport aquest termini. 
de Girona. Aquest fet reforca la necessitat 
que IIEix Pre-litoral arribi fins aquest punt. 3.5.3. Xarxa ferroviaria 

- Segons el PTGC, a Sils hi confluirien I'auto- En el model de xarxa ferroviaria que preveu el 
pista A-19 (de la costa), I'autopista A-7 i el PTGC es distingeixen els següents nivells: 
futur Eix Pre-litoral. Concentrar tres autopis- 
tes en un mateix punt és una mala solució a) Xarxa d'alta velocitat (TAVI, que permeti la 
des del punt de vista de transit. connexió rapida amb les grans metropolis euro- 

pees i la resta de la Península Iberica. 
2. Una altra aportació del PTGC respecte al Pla 
de Carreteres és la Ronda Oest de Sabadell b) Xarxa de llarg recorregut, que ha de perme- 
entre I'autopista A-18 i el Quart Cinturó. Se tre la connexió amb d'altres regions dlEuropa o 
suposa que aquest eix coincideix amb el túnel de la resta del món. 
dlHorta a Cerdanyola. Sembla convenient que a 
més de I1expressiÓ grafica, caldria recollir-la en C) Xarxa basica regional, que estableix la con- 
el text escrit. nexió entre el sistema de ciutats catala i les 

regions veines. 
Per tant, I'informe proposa modificar la redac- 
ció en el sentit següent: d) Xarxa de metro exprés-regional per comuni- 

car i unir les diferents polaritats dintre els terri- 
- Itineraris per reforcar les relacions costa- toris metropolitans existents o proposats. 
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El plantejament del PTGC pel que fa a la xarxa 
ferroviaria esta forca desenfocat ja que slaprecia 
un desconeixement del que esta succeint actual- 
ment i també es detecta una confusió entre el que 
són xarxes i el que són serveis. 

Els serveis que es presten actualment es poden 
classificar en els següents grups: 

I) Rodalia 

A Barcelona, Renfe explota quatre línies: 

Macanetmataro-IIHospitalet/aeroport. 
Macanet/Granollers-Vilanova/Sant Vicenc de 
Calders. 
Vic/Granollers-IIHospitalet. 
Sant Vicenc:/Vilafranca/Martorell-Sabadell/Ter- 
rassa/Manresa. 

Per la seva banda, Ferrocarrils de la Generalitat té 
dues línies que també són de rodalia: 

II) Regional 

És un servei de més llarg recorregut. Les línies de 
Renfe són: 

Barcelona-Tarragona-Tortosa-Castelló-Valencia. 
Barcelona-Girona-Figueres-Portbou. 
Barcelona-Manresa/LIeida-Tarragona/Reus/ 
Valls/Lleida. 
Barcelona-Puigcerda. 
Barcelona-Casp-Saragossa. 

Aquest tipus de servei s'ha anat reduint en aquests 
darrers anys ja que no pot competir amb el vehicle 
privat. Dins dlaquest grup, Renfe va iniciar el 1 8  
d'octubre de 1992 el servei Catalunya exprés, que 
enllaca les principals ciutats catalanes sense para- 
des intermedies. Aquest servei ha tingut un gran 
exit, amb una ocupació mitjana del 88% i la línia 
Barcelona-Sant Celoni-Caldes de Malavella-Girona- 

Flaca-Figueres té una ocupació, segons la compa- 
nyia, del 100%. Com a conseqüencia de I1exit 
d'aquest servei, s'ampliara en un 30%. 

III) Llarg recorregut 

Són trens que tenen la seva destinació a partir de 
Saragossa i Valencia o més enlla de la frontera fran 
cesa. 

Un comentari a part mereix el que esta succeint 
actualment amb la línia AVE Madrid-Sevilla, que 
esta fent canviar el concepte expressat en el 
PTGC, xarxa d'alta velocitat (TAV) com la que per- 
met la connexió rapida amb les grans metropolis 
europees i la resta de la Península iberica. 

La línia AVE uneix dos grans metropolis europees 
com són Madrid i Sevilla, pero succeeix que només 
el 50% dels viatges que es fan per aquesta línia van 
de Madrid a Sevilla. És a dir, avui ja podem afirmar 
amb rotunditat que les línies d'alta velocitat servei- 
xen per més coses que per unir grans metropolis. 
Ens ho fa evident I1evoluciÓ de la línia AVE. 

L'abril de 1992 es va inaugurar la línia AVE entre 
Madrid i Sevilla (470,5 km) amb sis trens diaris 
que anaven de Madrid a Sevilla i viceversa. La xifra 
de viatgers transportats va ser de 34.000. Al juliol 
es va passar a vuit trens diaris, llagost ja eren nou 
trens diaris i el setembre deu. El mes de setembre 
de 1992  van anar 190.000 viatgers per la línia 
Madrid-Sevilla. 

L'octubre de 1992, coincidint amb la clausura de 
IIExpo, el nombre de viatgers va baixar i Renfe, a fi 
de captar més clients i també per no tenir parat el 
material mobil, va iniciar un nou servei que anome- 
na lanzaderas, que van de Madrid fins a Ciudad 
Real (a 170'7 km de Madrid) i Puertollano (a 209,8 
km). L'exit d'aquest nou servei va sorprendre la 
companyia. A Ciudad Real slinstal.len empreses que 
aprofiten la proximitat de Madrid i també s'ha anat 
a viure gent que treballa a Madrid per aprofitar que 
el preu de I'habitatge és la meitat que a Madrid. 
L'Ajuntament preveu que en deu anys, Ciudad Real 



passi dels 65.000 habitants actuals a 125.000. 
Una altra utilització de la línia AVE és la que fan els 
estudiants de Puertollano que es desplacen diaria- 
ment a la universitat de Castilla-La Mancha, situada 
a Ciudad Real. Renfe ha fixat uns abonaments men- 
suals sense limitació de viatges entre Puertollano i 
Ciudad Real per 8.000 pessetes. Les estacions de 
Puertollano i Ciudad Real estan separades per 39'1 
km, que els trens recorren en 12  minuts. 

Com diu un directiu de Renfe: .El AVE se acerca 
de esta forma al concepto de 10s trenes japoneses 
de alta velocidad; son prácticamente trenes de 
cercanías que unen cada dia el puesto de trabajo 
con el lugar de residencia.. 

Com ja hem dit, I'exit de les lanzaderas ha estat 
espectacular i ha compensat amb escreix la per- 
dua de transit en el trajecte Madrid-Sevilla. 

Un altre servei que es dóna a la línia AVE i que és 
practicament desconegut és la circulació de trens 
Talgo entre ciutats que no són Madrid o Sevilla. 
Així, actualment, per la línia AVE hi circulen els 
Talgo Barcelona-Sevilla i Madrid-Malaga. Abans de 
I'estiu Renfe hi vol fer passar els Talgo Madrid-Cadis 
i Madrid-Huelva. 

Resumint, actualment, de Madrid a Sevilla circulen 
diariament 22 trens amb la següent distribució: 

Madrid-Sevilla 
Lanzaderas 
Talgo 

TOTAL 2 2 

Pel que fa al transit diari durant el mes de marc de 
1993, les xifres aproximades són les següents: 

Viatges/dia en trens Madrid-Sevilla 7.500 
Viatges/dia en lanzaderas 3.000 
Viatges/dia en trens Talgo 2.000 

TOTAL viatges/dia 12.500 

Cal tenir en compte que en els 7.500 viatgers dia- 

ris de la línia Madrid-Sevilla s'inclouen tots els ori- 
gens i destinacions; és a dir, totes les combina- 
cions entre les cinc estacions de la línia (Madrid, 
Ciudad Real, Puertollano, Córdoba i Sevilla). 

Durant el mes de febrer de 1993, per la línia AVE 
hi van circular 215.754 viatgers, 136.068 (63%) a 
I'AVE, 53.215 (25%) en lanzaderas i 26.471 en 
trens Talgo (1 2%). 

Xarxes i serveis 

L'anterior digressió ens permet plantejar la se- 
güent proposta de nivells alternatius als del PTGC 
dins la xarxa ferroviaria: 

a) Xarxa d'alta velocitat sobre la qual es produiran 
dos serveis: 

- Connexió rapida entre les grans metropolis 
europees. Els serveis de llarg recorregut es 
produiran sobre aquesta xarxa mitjancant trens 
d'alta velocitat o bé mitjancant trens Talgo. 

- Connexió rapida entre els .sistemes metro- 
politans de Catalunya. Es tractaria d'establir 
uns serveis tipus llancadora que haurien de 
connectar I'area metropolitana de Barcelona 
amb els sistemes per al reequilibri territorial 
del nivell 1 (Girona-Cassa, Tarragona-Reus-Valls 
i Lleida). 

Aquestes llancadores han de connectar també 
els aeroports del sistema aeroportuari primari de 
Catalunya (Barcelona, Girona i Reus-Tarragona). 
Per aconseguir aixo, cal que se situ'in estacions 
d'alta velocitat al costat d'aquests aeroports. En 
aquest sentit, d'acord amb el projecte redactat 
per la Generalitat de Catalunya, I'aeroport de 
Girona disposa d'estació d'alta velocitat i, d'altra 
banda, el ramal cap a Valencia, previst en el 
PTGC, passa al costat de I'aeroport de Reus, per 
la qual cosa  s'hi p o t  s i tuar una estac ió .  
Finalment, I'aeropor-t de Barcelona ha de dispo 
sar d'estació d'alta velocitat a fi d'integrar el sis- 
tema aeroportuari tal i com demanael PTGC. 



b) Xarxa convencional (FGC i Renfe), sobre la qual 
es produiran dos serveis: 

- Servei metropolita de rodalia. A partir de la 
infrastructura existent cal preveure unes xarxes 
de rodalia que serveixin els sistemes metropoli- 
tans (Barcelona, Tarragona-Reus-Valls, Girona- 
Cassa i Lleida) i els sistemes de suport. Els 
límits d'aquests xarxes de rodalia són: 

Xarxa de Barcelona: Vilanova i la Geltrú, Vilafran- 
ca, Igualada, Manresa, Vic, Sant Celoni i Mataró. 
Les línies de Barcelona s'estendran també fins 
als sistemes de la Tordera i del Vendrell. 

Xarxa de Tarragona: Tortosa-Amposta, les Bor- 
ges del Camp, Montblanc, Valls i el Vendrell. 

Xarxa de Lleida: Almacelles, Balaguer, Cervera, 
les Borges Blanques. 

Xarxa de Girona: Sils, Figueres, Banyoles i Cas- 
sa. La xarxa de Girona s'estendra fins al siste- 
ma de la Tordera, en el cas que es desenvolupi 
aquest sistema. 

Perque aquest sistema de rodalia metropolitana 
sigui eficient cal que estigui connectat amb la 
xarxa de connexió rapida dels sistemes metro- 
politans de Catalunya (Ilancadores). Per aixo, 
cal que existeixin estacions d'intercanvi amb les 
xarxes de rodalia metropolitana. En el cas de 
Barcelona, les estacions de Sant Cugat-Cer- 
danyola, la Sagrera i I'aeroport actuen com a 
rotules entre les dues xarxes. A Girona cal que 
un ramal de la línia TAV entri fins a I'estació cen- 
tral. A Lleida es plantegen dues possibilitats 
(que la línia TAV passi pel centre de la ciutat o 
que passi per fora i es construeixi un ramal fins 
al centre). En definitiva, els sistemes urbans 
metropolitans de Catalunya han de disposar 
d'estacions que permetin I'intercanvi entre les 
llancadores catalanes i les xarxes metropolita- 
nes de rodalia. 

- Servei de Catalunya exprés. Sobre la xarxa 

convencional es matindrien els serveis Catalunya 
exprés que unirien els principals sistemes urbans 
de Catalunya. Aquests trens enllacarien Bar- 
celona amb els principals sistemes urbans de 
Catalunya. De fet, aquests serveis actuarien com 
a complement dels dos serveis principals per a 
la mobilitat interna de Catalunya que són les xar- 
xes de rodalia metropolitana i les Ilancadores. 

Projectes concrets 

Les propostes de projectes concrets que fa el 
PTGC són: 

a) Potenciació de la xarxa de metro exprés regio- 
nal, que uneixi el sistema urba metropolita amb els 
itineraris orientatius basats en els ja existents, 
seguint el vuit catala i amb les penetracions cap a 
les tres planes intermedies d'osona, Bages i Anoia. 
Aquesta potenciació implica doblar la via ferroviaria 
fins a Vic i disposar de quatre vies en els tracats 
des del lloc central barceloni fins a les ciutats 
intermedies de Mataró, Granollers, Sabadell-Ter- 
rassa, Martorell i Vilanova i la Geltrú. 

b) Reserva de sols i construcció de la línia de tren 
d'alta velocitat de connexió amb les grans metro- 
polis europees; amb un tracat molt similar a les 
autopistes A-7 i A-2, seguint el corredor Pre-litoral i 
obrint-se cap a Lleida i Saragossa a partir del trian- 
gle de Tarragona-Reus-Valls. 

C) Les que fan els plans sectorials i el Pla Inter- 
modal de Transport (PIT). 

Per tant, respecte a aquests projectes concrets 
del PTGC se'n formula la següent proposta de mo- 
dificació: 

a) Potenciació de la xarxa de rodalia i del servei Ca- 
talunya exprés, que uneixi el sistema urba metropo- 
lita seguint els itineraris existents i amb les tres pla- 
nes intermedies dlOsona, Bages i Anoia. Aquesta 
potenciació implica: 

- Millorar el tracat i doblar la via ferroviaria fins 
a Vic. 



- Millorar el tracat fins a Manresa. 
- Millorar el tracat i doblar la via ferroviaria fins 
a Igualada. 
- Doblar la via ferroviaria dlArenys de Mar fins a 
Tordera. 

Es tracta, en definitiva, d'aconseguir els següents 
objectius: 

- Els sistemes existents per al reequilibri del sis- 
tema congestionat (Martorell, Mataró, Vilanova i 
la Geltrú-Sitges i Granollers-Sant Celoni) han 
d'estar connectats per ferrocarril amb el lloc 
central barceloni en menys de 45 minuts. 

- Les planes intermedies (Vic-Manlleu-Torelló, 
Manresa i Igualada i Vilafranca del Penedes), 
que són sistemes urbans per al reequilibri terri- 
torial de nivell 2, han d'estar a menys de 6 0  
minuts del lloc central barceloni. 

- Els sistemes de nova creació per al reequili- 
br i  del sistema congestionat1 (el Vendrell i 
Tordera), en cas que es desenvolupin, s'han de 
connectar per ferrocarril amb el lloc central 
barceloni en menys de 6 0  minuts. 

- Pel que fa a les xarxes metropolitanes de Gi- 
rona, Tarragona-Reus-Valls i Lleida cal que els 

extrems de la xarxa estiguin a menys de 45  
minuts del lloc central. S'haura de millorar el 
tracat per tal d'aconseguir aquest objectiu. 

Creiem que s'ha d'eliminar la referencia que es fa 
de disposar de quatre vies en els tkacats des del 
lloc central barceloni fins a les ciutats intermedies 
de Mataró, Granollers, Sabadell-Terrassa, Martorell 
i Vilanova i la Geltrú. La proposta de disposar tra- 
cats ferroviaris amb quatre vies presenta els 
següents aspectes discutibles: 

- r is posar de quatre vies no es justifica des del 
punt de vista de la capacitat de la infrastructu- 
ra. Amb la mateixa infrastructura, només aug- 
mentant el material mobil, millorant la senyalit- 
zació i augmentant la capacitat d'algunes esta- 
cions es podria transportar deu vegades més 
viatgers dels que es transporten actualment. 

- En I'actualitat, els temps de recorregut mit- 
jans en la xarxa de rodalia i Catalunya expres (o 
regional) de Renfe són els que figuren al qua- 
dre. 

Per aconseguir temps raonables entre els dife- 
rents sistemes urbans no cal construir quatre 
vies, sinó que són suficientes actuacions de mi- 
llora del tracat i del material mobil. 

Rodalia 

Barcelona (Placa de Catalunya) - Mataró 
Barcelona (Placa de Catalunya) - Tordera 
Barcelona (Passeig de Gracia) - Granollers centre 
Barcelona (Passeig de Gracia) - Sant Celoni 
Barcelona (Placa de Catalunya) - Granollers/Canovelles 
Barcelona (Placa de Catalunya) - Vic 
Barcelona (Placa de Catalunya) - Sabadell centre 
Barcelona (Placa de Catalunya) - Terrassa 
Barcelona (Placa de Catalunya) - Manresa 
Barcelona (Sants) - Martorell 
Barcelona (Sants) - Vilafranca del Penedes 
Barcelona (Sants) - el Vendrell 
Barcelona (Sants) - Vilanova i la Geltrú 

Catalunya expres 

4 0  m 
1 h 2 7 m  

28  m 
3 9  m 
3 1  m 

l h 9 m  
3 1  m 
4 4  m 

1 h 1 4 m  
- 



- La despesa que representa quadruplicar la 
xarxa es podria destinar de forma molt més efi- 
cient al soterrament d'alguns punts i a la cons- 
trucció de nous tracats que servissin altres terri- 
toris. 

b) Reserva de sols i construcció de la línia de tren 
d'alta velocitat; amb un tracat molt similar a les 
autopistes A-7 i A-2, seguint el corredor Pre-litoral i 
obrint-se cap a Lleida i Saragossa a partir del trian- 
gle Tarragona-Reus-Valls. 

Aquesta xarxa haura de connectar els aeroports 
del sistema primari i es preveuran estacions d'inter- 
canvi entre la línia d'alta velocitat i les xarxes metro- 
politanes de rodalia dels sistemes per al reequilibri 
territorial del nivell 1. 

L'area metropolitana de Barcelona disposara de 
dos itineraris, un pel corredor Pre-litoral i un altre 
per la costa. En I'itinerari Pre-litoral se situara una 
estació que servira els trens sense origen-destina- 
cio Barcelona. 

L'itinerari costaner disposara de dues estacions 
per a viatgers, una a I'aeroport i una segona al lloc 
central barceloni (la Sagrera). 

És necessari establir uns criteris des del Pla Ter- 
ritorial de Catalunya pel que fa al Pla lntermodal de 
Transport (PIT). Logicament, aquests criteris s'han 
de basar en les polaritats establertes en aquest 
Pla, que es recorda que són les següents: Bar- 
celona, Martorell, Mataró, Vilanova i la Geltrú- 
Sitges, Granollers-Sant Celoni, Sabadell i Terrassa. 

A més d'aquestes polaritats urbanes, en el PTGC 
també es defineixen com a polaritats I'aeroport de 
Barcelona i les estacions de la línia de ferrocarril 
d'am~lada internacional i alta velocitat. 

Els criteris que es proposen són els següents: 

- Des de qualsevol polaritat del sistema metro- 
polita de Barcelona s'ha de poder anar a qual- 
sevol altra amb un únic intercanvi de línia i amb 

un temps maxim de 75 minuts. Per aconseguir 
aixo cal definir quines són les polaritats de 
referencia, que són les següents: aeroport de 
Barcelona (estació de la línia d'alta velocitat), 
Sants, Sagrera (estació de la línia d'alta veloci- 
tat), placa de Catalunya, estació de Sant Cugat- 
Cerdanyola de la línia d'alta velocitat, Vilanova i 
la Geltrú, Martorell, Terrassa, Sabadell, Gra- 
nollers i Mataró. 

Aquest plantejament porta implícita la necessi- 
tat de concebre la xarxa no com la creació de 
corredors de transport privilegiat, sinó com un 
element de cohesió metropolitana. Per aconse- 
guir aixo, cal establir una jerarquia d'estacions 
sobre les quals es produiran els intercanvis 
entre les diferents línies de Renfe, FGC i d'am- 
plada internacional. La proposta és la següent: 

Estacions de primer nivell 
Estació de I'aeroport (alta velocitat i Renfe) 
Estació de Sants (Renfe) 
Estació de placa de Catalunya (FGC i Renfe) 
Estació de la Sagrera (alta velocitat i Renfe) 
Estació de Sant Cugat-Cerdanyola 
(alta velocitat i FGC) 
Estació de Martorell (Renfe) 
Estació central de Terrassa (Renfe) 
Estació central de Sabadell (Renfe) 
Estació central de Granollers (Renfe) 

Estacions d'intercanvi 
Estació de Bellvitge-Gornal (FGC i Renfe) 
Estació de Sant Cugat (FGC) 
Estació de Montcada Bifurcació (Renfe) 
Estació dlArc de Triomf (Renfe) 

- Cal que totes les actuacions en materia ferro- 
viaria vagin dirigides a reforcar les estacions de 
primer nivell i, per tant, qualsevol nova línia o 
perllongacio de la xarxa de rodalia haura de 
passar preferentment per alguna d'elles. 

Aquest plantejament d'estacions de primer ordre 
ha estat adoptat en el Pla 2000 Ferrocarril + 
Autobús, redactat  per  la companyia SBB 



(Schweizerischen Bundesbahnen), ferrocarrils 
su'issos. Aquest Pla s'ha realitzat tenint en comp 
te  la realitat de Sui'ssa i per tant no és ex- 
trapolable; tanmateix, creiem que el plantejament 
és interessant i reforca molts dels aspectes 
d'aquest escrit. Aquest Pla es basa en el següent: 

- La clau de volta del Pla 2000 és el sistema 
de correspondencies ideals i els temps de 
recorregut entre els nusos ferroviaris del país. 

- La xarxa de tot el país s'ha de basar en un sis- 
tema d'estacions principals repartides per tot el 
territori (separades per distancies de mitja hora, 
una hora o dues hores). En aquestes estacions 
es realitza la correspondencia entre les dife- 
rents línies de ferrocarril i amb I'autobús. 

- Optimització de les correspondencies, de 
forma que tots els trens intercity i de rodalia es 
trobin a les estacions principals a les hores en 
punt. A les hores i cinc minuts surten els trens 
intercity cap a altres estacions per arribar en 
mitja hora, una hora o dues hores a la següent 
estació principal. Els trens de rodalia surten 
també al cap de cinc minuts de les estacions 
d'intercanvi. 

A partir d'aquests principis, la SBB defineix les 
actuacions necessaries sobre la xarxa de ferrocar- 
rils de forma que les distancies en temps entre les 
diferents estacions siguin lleugerament inferiors a 
mitja hora, una hora o dues hores. Per exemple, 
una actuació que aconsegueixi disminuir un recor- 
regut d ' l  h 25 m a 1 h 5 m no es considera inte- 
ressant; cal millorar el tracat ¡/o el material mobil 
fins que el recorregut sigui de menys d'una hora o 
no es fa el projecte. 

Tot i que els principis proposats per a la xarxa de 
rodalia de Barcelona semblen difícils d'aconseguir, 
es pot comprovar que les següents actuacions 
seran suficients: 

- Connectar I'estació de Bellvitge de Renfe amb 
la de Gornal de FGC, que estan molt proximes. 

- Construir una estació de rodalia a la Sagrera 
juntament amb la d'alta velocitat. 

- Construir un enllac a diferent nivell a I'Hos- 
pitalet que permeti les següents connexions de 
les línies de Renfe: 

Línia de Mataró amb la de Vilanova 
Línia de Granollers amb la de Vilafranca 
Línia de Sabadell i Terrassa i Vic amb la de 
I'aeroport 

- Construir una doble via entre Sants i I'aero- 
port. 

- Connectar les línies dels Ferrocarrils Catalans 
i els de Catalunya de FGC a Barcelona. 

- Perllongar les línies dels Ferrocarrils de la Ge- 
neralitat a Terrassa i Sabadell fins a les esta- 
cions de Renfe. 

- Crear un corredor ferroviari entre Martorell i Gra- 
nollers, passant per Terrassa i Sabadell. Aquest 
corredor es pot crear aprofitant trams existents. 

Moltes d'aquestes actuacions estan previstes en el 
Projecte de Pla lntermodal de Transport (PIT). 

A la taula 3, s'indica en forma de matriu el nombre 
de correspondencies que caldria fer des de qualse- 
vol polaritat fins a qualsevol altra si es fessin 
aquests actuacions. Com es pot comprovar, es pot 
anar de qualsevol estació de primer ordre a qualse- 
vol altra amb una única correspondencia. Aquesta 
comprovació que s'ha fet  a nivell de polaritats 
també es compleix per a qualsevol punt intermedi. 

De la taula 3 es dedueix que les estacions amb 
millor accessibilitat serien les de placa de Catalunya, 
Sants, la Sagrera i I'aeroport de Barcelona. Les que 
tenen pitjor accessibilitat metropolitana són les 
situades en la línia dels Ferrocarrils Catalans de 
FGC. 

Aquestes actuacions compleixen els principis 



esmentats anteriorment. És important destacar 
que hi ha altres actuacions que aconsegueixen el 
mateix objectiu, millorant fins i tot  els resultats, 
pero que requereixen un estudi aprofundit, com 
per exemple: 

- Perllongar la línia dels Ferrocarrils Catalans 
de FGC des de la placa dlEspanya fins a I'esta- 
cio de Sants i desviar la línia de Terrassa i 
Sabadell des de I'estació de Sarria fins a I'esta- 
cio de Sants pel carrer de Numancia. La línia 
placa de Catalunya-Maria Cristina s'integraria a 
la xarxa de metro. Amb aquesta actuació totes 
les línies de rodalia es trobarien a I'estació de 
Sants. 

- Construir un enllac a diferent nivell al nord de la 
Trinitat entre la línia de Granollers i el ramal 
aigües. Amb aquesta actuació totes les línies de 
Renfe podrien passar per I1estació de la Sagrera. 

- Construir un enllac a diferent nivell entre les 
línies de Sant Celoni i Vic al nord de Granollers; 
d'aquesta forma, tant els trens procedents de 
Vic com els procedents de Sant Celoni passa- 
rien per I'estació central de Granollers. 

El que es vol posar de manifest és que els princi- 
pis esmentats anteriorment es poden assolir; per 
tant, és bo que el Pla Territorial General orienti 
I1actuació en materia de transports per reforcar les 
propostes de sistemes urbans. 

Volem destacar, també, I'interes dels sistemes de 
capacitat intermedia (metros lleugers), que poden 
ser els més indicats en determinats sistemes 
urbans. L'establiment de noves línies de ferrocarril 
o de metro suposa un cost extraordinariament ele- 
vat i només es justifica alla on la densitat de pobla- 
ció és molt elevada, per realitzar la xarxa d'alta 
velocitat o per completar i millorar les xarxes de 
rodalia (Renfe i FGC). Els metros lleugers són una 
solució que s'ha adoptat a molts paisos europeus 
per tal d'optimitzar les inversions. Aquests siste- 
mes requereixen espai en superfície i una bona 
inserció urbanística per aconseguir velocitats 
comercials similars a les del metro convencional. 
També és necessaria la seva connexió amb les 
xarxes ferroviaries. Per aconseguir to t  aixo, cal 
que el planejament urbanístic realitzi les reserves 
de sol necessaries per poder construir aquestes 
línies i, per tant, és bo que el PTG faci una recoma- 
nació en aquest sentit. 

Taula 3. Correspondencies entre les polaritats 

1 2  3 4  5  6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5  

1 Aeroport 
2  Sants 
3  Placa de Catalunya 
4  Sagrera 
5  Sant Cugat-Cerdanyola 
6 Vilanova 
7 Martorell (Renfe) 
8 Martorell (FGC) 
9 Terrassa (Renfe) 
10 Terrassa (FGC) 
11 Sabadell (Renfe) 
12 Sabadell (FGC) 
13 Granollers (Vic) 
14 Granollers (Macanet) 
15 Mataró 
TOTAL 

X O 0 0  1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1  
0 x 0 0  1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0  
0 0 X 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0  
o o o x  1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0  
1 1 0 1 x 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1  
1 0 0 0 1 X 1 1 1 1 1 1 1 1 0  
1 0 1 0  1 1 x 1 1 1 1 1 1 0 1  
1 1 1 1  1 1 1 x 1 1 1 1 1 1 1  
0 0 0 1  1 1 1 1 x 1 0 1 1 0 1  
1 1 0 1  1 1 1 1 1 x 1 1 1 1 1  
0 0 0 1  1 1 1 1 0 1 x 1 1 0 1  
1 1 0 1  0 1 1 1 1 1 1 x 1 1 1  
O 0 0 1  1 1 1 1 1 1 1 1 x 1 1  
1 0 1 0  1 1 0 1 0 1 0 1 1 x 1  
1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 X  
8 4  3  7 12 10 11 14 9 13 9 12 11 9 10 



Les anteriors consideracions ens porten a plante- 
jar la següent proposta de modificació del PTGC: 

C) Les que fan els plans sectorials i el Pla Inter- 
modal de Transport (PIT). Els projectes concrets 
s'hauran d'ajustar als següents principis: 

- Des de qualsevol polaritat del sistema metro- 
polita de Barcelona s'ha de poder anar a qual- 
sevol altra amb un únic intercanvi. Les polari- 
tats de referencia són les següents: aeroport 
de Barcelona i estació de la línia d'alta veloci- 
tat, estació de Sants, estació de la Sagrera de 
la línia d'alta velocitat, placa de Catalunya, esta- 
ció de Sant Cugat-Cerdanyola de la línia d'alta 
velocitat, Vilanova i la Geltrú, Martorell, Terras- 
sa, Sabadell, Granollers i Mataró. 

- Cal que totes les actuacions en materia ferro- 
viaria sobre la xarxa de rodalia vagin dirigides a 
reforcar les estacions de primer nivell: estació 
de I'aeroport (alta velocitat i Renfe), estació de 
Sants (Renfe), estació de placa de Catalunya 
(FGC i Renfe), estació de la Sagrera (alta veloci- 
tat i Renfe), estació de Sant Cugat-Cerdanyola 
(alta velocitat i FGC), estació de Martorell 
(Renfe), estació central de Terrassa (Renfe), es- 
tació central de Sabadell (Renfe), estació central 
de Granollers (Renfe); per tant, qualsevol nova 
línia o perllongació de la xarxa de rodalia haura 
de passar preferentment per alguna d'elles. 

- Les actuacions sobre les xarxes locals de 
transport (metro, metro lleuger, línies i esta- 
cions d'autobusos) hauran de recolzar en la 
xarxa de rodalia i, en conseqüencia, els projec- 
tes concrets que es realitzin hauran de preveu- 
re estacions d'intercanvi amb la xarxa de roda- 
lia. Es tendira, per tant, a preveure el maxim de 
punts d'intercanvi entre les diferents xarxes. 

- Els sistemes de capacitat intermedia (metros 
lleugers) són una alternativa eficac a considerar 
en aquells indrets on la creació de línies ferro- 
viaries .pesants. no es la més adequada per 
condicionants urbanístics o demanda excessi- 

vament dispersa. Sera necessari efectuar la 
reserva pertinent al viari per permetre el pas 
d'aquests sistemes lleugers. 

- El PIT i els plans urbanístics preveuran la 
millora de la permeabilitat de les línies de ferro- 
carril per tal d'adaptar aquestes infrastructures 
a la nova realitat urbana de les nostres ciutats. 
Per aconseguir aixo es necessari el soterra- 
ment d'alguns trams. 

Planols 

En les planols de proposta del PTGC esta indicat 
un ramal de la línia Ferrocarrils Catalans de FGC 
que uneix els municipis de Sant Boi, Viladecans i 
Gava. Curiosament, aquesta actuació no s'esmen- 
ta en la part escrita ni en I'apartat d 6  propostes ni 
en I'estudi economic i financer. És clara la neces- 
sitat de transport públic dels ciutadans d'aquests 
municipis; tanmateix, creiem que aquesta línia no 
s'ha d'assenyalar en el Pla Territorial General, ja 
que existeixen altres alternatives i per tant es pre- 
ferible que sigui el PIT el document que defineixi 
les seves característiques. Així, es proposa d'eli- 
minar dels planols de proposta del PTGC P. 02 i 
P. 04 el ramal de FGC entre Sant Boi i Gava. 

En el plano1 núm. 3 que s'adjunta com annex s'han 
exposat de forma indicativa unes actuacions que 
compleixen els principis esmentats anteriorment. 
Aquestes actuacions són les següents. 

1. Tracat de I'alta velocitat ferroviaria basica- 
ment paral4el a I'autopista A-7, amb penetra- 
cions a la conurbació de Barcelona pels canals 
naturals del Besos i el Llobregat. L'actual va- 
riant ferroviaria el Papiol-Mollet es canviara 
dlampla"da i se situara una estació a la zona de 
Sant Cugat del Valles, ben connectada amb la 
xarxa de FGC i les xarxes locals. La penetració 
pel Besos tindria una terminal a la Sagrera. La 
penetració pel Llobregat tindria una terminal al 
Port (area ZAL, mercaderies) i a I'aeroport (viat- 
gers). Com a proposta del futur, es preveuria la 
connexió d'ambdues penetracions. 



2. Variant de Badalona. Es proposa traslladar la 
línia ferroviaria litoral del Barcelones Nord cap 
a I'interior de Badalona, servint directament un 
major nombre de població i creant un centre 
d'intercanvi amb el metro i els autobusos. Llac- 
tuació ha de permetre alliberar els terrenys 
ferroviaris costaners i impulsar la transformació 
urbanística de zones industrials obsoletes, 
obrint les ciutats de Badalona i Sant Adria. 

3. Ronda ferroviaria. La proposta pretén ser una 
alternativa a I'actual connexió el Papiol-Mollet, 
que seria reconvertida a I'amplada internacional. 
És una actuació basica per permetre I'objectiu 
que es pugui anar d'una polaritat a I'altra del sis- 
tema metropolita amb un únic intercanvi. Es 
compon de les noves connexions Martorell- 
Terrassa i Sabadell-Mollet (a través de Polinya i 
Santa Perpetua de Mogoda). La ronda ferroviaria 
passaria doncs, a diferencia de la del Papiol- 
Mollet, per arees densament urbanitzades. 

4. Prolongacions de Ferrocarrils de la Genera- 
litat al Valles. La línia de Terrassa es prolonga- 
ra fins a I'estació de Renfe de Terrassa i més 
enlla fins a Matadepera. La línia de Sabadell ten- 
dira a travessar tot el nucli urba i eventualment 
s'estendra al llarg de la riera de Caldes (Polinya, 
Palau de Plegamans, Caldes de Montbui). En- 
tenem que aquesta darrera prolongació pot 
venir condicionada per la insuficient capacitat de 
I'entrada de la línia a Barcelona, i que en tal cas 
caldria plantejar una nova penetració a través 
d'un segon túnel ferroviari sota Collserola, com 
a previsió a llarg termini. 

5. Xarxa de metro lleuger de la Diagonal. In- 
corpora el tracat del metro lleuger previst entre 
el Baix Llobregat i la Diagonal, amb I'extensió 
cap a Sant Boi, Viladecans, Gava i Castelldefels. 
També compren les extensions al Barcelones 
Nord, pel marge esquerre del Besos i pel litoral 
fins a Montgat (suposant constru'ida la variant 
ferroviaria de Renfe per I'interior). 

6. Xarxa de metro lleuger del Valles. Compren la 

proposta de tracat entre Rubí, Sant Cugat, Parc 
Tecnologic i Cerdanyola, estesa fins a Ripollet i 
Montcada i Reixac. El sistema es completa amb 
la línia entre Sabadell i Barbera formant una T 
invertida que serveix aquest continu urba del 
Valles amb un sistema de capacitat intermedia 
adaptat a la demanda existent i futura. 

7. Xarxa de metro lleuger del Maresme. Es 
tracta de crear un transport amb infrastructura 
fixa alternatiu a la línia de la costa. El tracat ser- 
viria els pobles de I'interior, amb connexions 
amb la línia de la costa a Montgat, a Mataró i 
eventualment algun altre punt. Aquests punts 
d'intercanvi són imprescindibles ates que s'ha 
demostrat la inviabilitat d'una línia d'aquest 
tipus arribant fins al centre de Barcelona. 

8. Xarxa de metro lleuger del Delta del Llobre- 
gat. Es tracta de connectar el nucli de Castell- 
defels amb la zona litoral (la Pineda), I1aeroport, 
el Prat, la Zona Franca, IIHospitalet (polígon 
Pedrosa), i arribar eventualment fins a la placa 
dlEspanya o un punt d'intercanvi similar. 

9. Connexió ferroviaria Mataró-Granollers i Vi- 
lafranca-Vilanova. Aquestes noves línies han de 
servir una potencial demanda entre aquests 
nuclis urbans de reequilibri, pero també es pro- 
posen tancar el vuit catala en una zona de 
major demanda de rodalia (nucli dur), per per- 
metre una explotació flexible. Es tracta d'una 
previsió a mig o llag termini. 

10. Centres d'intercanvi. Es plantegen diversos 
centres d'intercanvi on caldra facilitar al maxim 
els transbordaments, amb les actuacions en 
infrastructura que exigeixi aquest objectiu. Els 
centres d'intercanvi d'abast metropolita són de 
diversos tipus: 

- De la ciutat central (placa de Catalunya, 
Sants, Sagrera). 
- De rotula o nodals (Gornal-Bellvitge, Cas- 
telldefels, Montgat, Sant Cugat). 
- De polaritats territorials (Granollers,Ter- 
rassa, Sabadell). 



Estudi economic i financer 

Sembla raonable que el programa d'inversions pre- 
vist al PTGC, pel que fa al capítol -Extensió del 
transport metropolita (EEF.9). consideri les previ- 
sions del PIT que esta redactant la Comissió 
Coordinadora del Transport Metropolita. Aquestes 
previsions estableixen una inversió de 34 .300  
milions de pessetes I'any 1995 i de 33.600 milions 
de pessetes I'any 1996, quatre vegades superiors 
a les previstes pel  programa d'inversions del 
PTGC. 

3.5.4. Sistema aeroportuari 

Com ja s'ha comentat en I'apartat sobre xarxa 
ferroviaria, creiem que és encertada la proposta 
d'establir un sistema aeroportuari primari integrat 
pels aeroports principals, Barcelona, Girona, Reus- 
Tarragona. No obstant aixo, entenem que no es fa 
referencia a la forma d'integrar-10s. En aquest sen- 
tit proposem el següent: 

- El sistema aeroportuari primari s'haura d'inte- 
grar mitjancant la xarxa d'autopistes i mitjancant 
el servei de llancadores que circularan per la 
xarxa ferroviaria d'alta velocitat. Aquesta integra- 
ció implica que el tracat de IIEix Pre-litoral enllaci 
amb els aeroports de Girona i Reus i també que 
tots els aeroports del sistema primari disposin 
d'estació sobre la xarxa d'alta velocitat. 

Creiem també que el PTGC ha de recollir el pa- 
per principal de I'aeroport de Barcelona en el siste- 
ma aeroportuari primari, ja que té unes condicions 
d'operació, d'accessibilitat i de proximitat al centre 
excepcionals i per tant cal preveure les oportunes 
ampliacions. A la diagnosi del Pla es menciona la 
importancia de I'aeroport de Barcelona, que su- 
porta el 100% del transit aeri regular de Catalunya 
i el 9 6  % de tot  el transit aeri. D'altra banda, pel 
que fa al transit aeri regular, la tendencia actual és 
la jerarquització dels aeroports. Catalunya només 
pot disposar d'un gran aeroport, on es concentrin 
les grans companyies, que pugui competir a nivell 
europeu. Creiem, per tant, que to t  i considerar 

com a positiu I'establiment d'un sistema aeropor- 
tuari primari que permeti un funcionament comple- 
mentari dels diferents aeroports, cal que el PTGC 
reforci la necessitat que té Catalunya de disposar 
d'un gran aeroport a escala europea i per tant, pro- 
posem que el PTGC inclogui la frase següent: .El 
principal aeroport de Catalunya és el de Barcelona 
i cal preveure I1ampliació de la seva capacitat.. 

3.6. Observacions a les propostes sobre medi 
ambient 

Les observacions que es formulen a continuació 
integren els informes tecnics emesos al respecte 
per IIEntitat Metropolitana de Serveis Hidraulics i 
Tractament de Residus. 

3.6.1. De caracter general 

La qualitat mediambiental d'un país ve definida per 
la salut i la qualitat dels diferents paisatges o 
espais (naturals, forestals, agrícoles, costaners, 
urbans) que configuren el seu territori. Aquesta 
qualitat, pero, depen de molts aspectes, dels que 
cal subratllar els següents: 

3.6.1 -1. La localització de I'activitat humana 

En la qualitat ambiental del territori hi incideixen, 
no tan sols els factors poblacionals, sinó també, i 
de forma determinant, els lligats a les activitats 
productives per la seva incidencia directa en el 
medi físic. Determinada distribució de població i 
activitats porta implícita unes demandes de recur- 
sos, sol, aigua, i uns impactes mediambientals 
com atmosfera i residus que cal contrastar amb 
les capacitats reals del territori per mantenir una 
raonable qualitat ambiental amb aquests requeri- 
ments. 

El PTGC hauria d'efectuar, i no ho fa, aquest con- 
trast entre les capacitats del territori i les deman- 
des que provenen del desenvolupament economic i 
social. Per aquest motiu, es fa difícil avaluar la ido- 
ne'itat del model de desenvolupament territorial 
proposat o, si mes no, la seva millor adequació en 



front a d'altres, pel que fa a la consecució d'un 
medi ambient de qualitat. 

3.6.1.2. Els criteris d'implantació en el territori 
de la població i les activitats 

És evident que la compatibilitat de població i activi- 
tats amb el territori depen de la incidencia que 
aquestes tinguin en termes de contaminació at- 
mosferica, demanda i contaminació de I1aigua, de- 
mandes energetiques, consum de sol per a infras- 
tructures i urbanització, contaminació i perdua del 
sol no urbanitzat, i d'altres. 

Ara bé, la seva major o menor incidencia en aquests 
ambits depen dels criteris de desenvolupament que 
adopti la societat, tant pel que fa al tipus i quantitat 
de les demandes que formula (consum d'aigua, 
d'energia, de sol, de rendiment agrícola) com res- 
pecte a les tecniques que empra en la reducció dels 
impactes que provoquen aquestes activitats (conta- 
minació atmosferica, d'aigües, de sol). 

Seria necessari doncs, que el PTGC establis els 
criteris de desenvolupament que tenen incidencia 
mediambiental. Malgrat aixo, el PTGC tan sols for- 
mula, a I'apartat d'infrastructures, un conjunt de 
recomanacions molt generals. És notable la man- 
ca d'avaluació quantitativa dels problemes i I'es- 
tabliment de criteris clars per a la seva solució 
que puguin orientar la realització dels plans secto- 
rials. 

3.6.1.3. La qualitat dels espais lliures del territori 

La qualitat ambiental dels diferents paisatges d'un 
país depen, a més de les incidencies esmentades 
en els apartats anteriors, del desenvolupament i la 
gestió que seln faci. Dins d'aquests paisatges, els 
espais naturals o seminaturals -els espais lleures 
en definitiva- tenen una especial rellevancia en la 
qualitat ambiental del conjunt del territori. Aquests 
espais han disposat tradicionalment d'una cultura 
de gestió dels seus recursos (silvicultura, agricultu- 
ra) que ha configurat uns paisatges coherents, i en 
general de bona qualitat ambiental i paisatgística. 

La situació actual de desenvolupament de la nostra 
societat ha modificat substancialment els parame- 
tres que incideixen en la configuració d'aquests 
paisatges i s'hi ha anat produint I'abandó, la sobre- 
explotació de recursos o la transformació urbana. 
En conjunt s'ha produ'it un canvi en el paisatge que, 
a grans trets, ha derivat en una evolució lenta cap 
a situacions de major naturalitat en determinats 
casos, pocs; i en una disminució de la seva qualitat 
i perdua de coherencia en la majoria. 

Seria necessari doncs que el PTGC establís els cri- 
teris de desenvolupament i gestió d'aquest siste- 
ma d'espais lliures per aconseguir nivells mínims 
de qualitat ambiental. El PTGC centra les seves 
determinacions en la introducció de determinats 
ambits de protecció, per als que formula criteris 
de tractament. Ho fa, pero, d'una manera restricti- 
va (espais a conservar, PEIN), derivada (sempre a 
través del planejament posterior) i amb uns criteris 
tan generals (impulsar, tendir, considerar) que, 
malgrat la bondat general de les propostes, aques- 
tes poden ser ben poc operatives, i finalment insu- 
ficients. 

Es constata doncs una absencia important de con- 
sideracions mediambientals en els plantejaments 
efectuats a les propostes del PTGC. Aquest desin- 
teres queda reflectit també en I'apartat d'informa- 
cio, on hi manca una documentació de base referi- 
da als sistemes naturals i seminaturals de qualitat 
equivalent a la que s'empra en I'analisi dels siste- 
mes urbans i que permeti avaluar la problematica 
mediambiental dei país. Si es fes així, el PTGC 
podria definir el futur desitjable del sistema d'es- 
pais lliures, coherent amb les propostes de desen- 
volupament dels sistemes urbans. 

3.6.2. La localització d'activitats i models 
dlimplantació 

Totes les propostes a fer en un Pla Territorial Ge- 
neral haurien de tenir implicacions especifiques 
sobre el medi ambient d'una forma directa o bé 
indu'ida. Propostes de població, distribució d'aques- 
tal grans infrastructures de comunicació, han de 



venir sostingudes per uns criteris mediambientals 
que són actualment criteris estructuradors del terri- 
tori per si mateixos. Desgraciadament, el Pla que 
ens ocupa ha obviat la qüestió mediambiental com a 
guia permanent. Així, la preocupació ambiental es 
manifesta gairebé únicament en els apartats corres- 
ponents a espais naturals, sense tenir en compte 
que també aquesta qüestió ha d'actuar sobre la 
totalitat del territori influint en totes les determina- 
cions de distribució i localització dels diferents ser- 
veis i poblacions que s'hi han de resoldre. 

El PTGC només planteja el mediambient d'una 
forma sectorial per a cada tema en concret, tot  
deslligant les diverses materies que componen el 
mediambient en el seu conjunt. 

El PTGC no té  present en la seva concepció les 
recomanacions de la CEE -5Vrograma i altres 
documents que es resumeixen esquematicament 
en el concepte de desenvolupament sostenible. 

En el Pla que ens ocupa es defineixen els ambits 
funcionals territorials i es donen unes directrius per 
a la redacció dels Plans Inferiors, pero aquestes 
directrius són més de caracter metodologic que 
de contingut ja que renuncien en la practica a 
orientar els continguts dels plans sectorials futurs 
en funció de la reflexió global sobre el territori que 
planteja el Pla Territorial General, És decebedor 
contemplar com les propostes del PTGC no vincu- 
len les qüestions mediambientals i basen aquestes 
propostes en analisis de mobilitat obligada deixant 
de banda tota altra mena de consideracions, com 
poden ser els recursos naturals, hidraulics i ener- 
getics. Sembla que en I'estudi de sistemes no s'hi 
ha tingut en compte ni tan sols els plans existents 
en materia mediambiental; així, per exemple, 
I'actual Pla de Sanejament de Catalunya, basat en 
ambits de conques, difícilment pot vincular-se a les 
diferentes propostes del PTGC. 

Si una de les funcions encomenades a un Pla Ter- 
ritorial és el d'establir directrius i criteris generals 
que resolguin i orientin la localització d'activitats i 
fixin models dlimplantaciól és necessari tenir en 

compte tots els temes que poden influir en aques- 
ta decisió amb una forta interrelació entre ells. Si 
bé existeixen plans sectorials d'alguna de les mate- 
ries que componen el mediambient, el PTGC hauria 
de ser el seu aglutinador de tal forma que establís 
unes directrius que fossin no sols estructuradores 
del territori, sinó que marquessin les pautes dels 
diferents plans sectorials. 

No es poden remetre les qüestions fonamentals 
d'un Pla Territorial General a I'existencia i les defini- 
cions que els plans sectorials facin de les materies 
sense haver establert unes orientacions generals 
que relacionin els plans entre ells i amb el docu- 
ment general. Desgraciadament, en aquest Pla, el 
PEIN, el Pla de Sanejament i les lleis sobre residus 
i contaminació atmosferica actuals són acceptats 
sense més comentaris com les propostes d1actua- 
cio en aquests ambits; en cap moment no s'ha 
analitzat la idonei'tat d'aquests plans ni la seva 
correcta relació amb les propostes de localització 
que el Pla defineix. 

3.6.2.1. La contaminació atmosferica 

En la memoria general del PTGC no es considera 
la contaminació atmosferica. Aquesta només apa- 
reix en el document dlestudis d'informació i en el 
diagnostic. El fet es deu que com el PTGC redueix 
la planificació en materia mediambiental a un pro- 
blema d'infrastructures i com no hi ha ni depurado- 
res atmosferiques, ni col.lectors d'aire a ubicar 
territorialment, el PTGC no estableix cap directriu 
sobre el problema de la contaminació atmosferica. 

Estudis d'informacio 

El document es refereix principalment al fet que 
I'actual xarxa de vigilancia de la contaminació, jun- 
tament amb la localització dels focus emissors i 
les condicions climatiques, ha de nodrir I'elabora- 
cio, en curs actualment, dels mapes de vulnerabili- 
tat i capacitat del territori, que han de ser un ins- 
trument basic en la ubicació dels espais més ido- 
nis de les noves activitats potencialment contami- 
nadores. Metode al nostre parer correcte i susten- 



tat en la legislació sobre la materia: la Llei de Pro- 
tecció del Medi Ambient atmosferic i decret de 
desplegament de la llei. 

Cal dir, pero, que els mapes ja realitzats, el del 
Baix Llobregat i el del Tarragones, no s'han tradult 
fins ara en cap actuació ni legal ni administrativa 
en el sentit indicat per la llei i pel mateix PTGC, 
malgrat que la Xarxa de Vigilancia de llArea Metro- 
politana de Barcelona té actualment prou volum de 
dades i fiabilitat perque els mapes de vulnerabilitat 
que se'n derivin siguin creibles. S'hauria d'incloure, 
doncs, als Programes d'lnversió les actuacions ne- 
cessaries en relació amb la contaminació atmos- 
ferica en general, i prioritzar les actuacions en 
aquesta area, que aplega el 50% de la població de 
Catalunya. 

El diagnostic 

El diagnostic que es fa sobre I'estat de la contami- 
nació atmosferica a Catalunya és insuficient, incon- 
cret i conte errors. 

Limitar la contaminació urbana deguda al transit 
als centres urbans i .en particular a I'area central 
de Barcelona. i .als principals eixos de comunica- 
c i ó ~  i afegir que aquesta és principalment dl<<oxids 
sulfúrics i ploms. o afirmar que la contaminació al 
Valles Oriental és d'coxids nítrics. i d'origen indus- 
trial és un bon exemple de la ignorancia i el desin- 
teres amb que s'aborda aquest pretes diagnostic. 

Els instruments de planificació 

Els mapes de vulnerabilitat i capacitat. Aquest 
desinteres es confirma absolutament en el docu- 
ment de la Memoria, el més substantiu del Pla en 
tant que marca els objectius i les propostes per a 
cada sector, i en el qual la contaminació atmos- 
ferica és simplement ignorada. No mereix ni un 
apartat on es digui com es fa en altres sectors, que 
recolzen en les lleis i els plans sectorials vigents. 

I aixo és especialment greu, quan és en el vector 
ambiental on es disposa de la millor eina legal per 

interferir la planificació i la protecció del medi, els 
ja anomenats mapes de vulnerabilitat i capacitat. 
Eina si es vol nova, pero imprescindible per con- 
cretar i lligar jurídicament i administrativament els 
objectius de protecció ambiental que tant es pro- 
clamen en el PTGC. 

És exigible que en el PTGC es doni via en les pro- 
postes al que es diu en el decret'de desplegament 
de la Llei 22/1983, article 8,2: <<Les determina- 
cions de planejament respectaran les orientacions 
sobre assignacions d'emissions al territori pel que 
fa a les previsions de desenvolupament i a les 
regularitzacions d'usosn. 

Els Plans de Protecció Atmosferica 

Entre els plans sectorials que s'hauran d'elaborar 
a indicacions del PTGC, no s'esmenta ni es dóna 
cap indicació per als plans de protecció atmosferi- 
ca. El PTGC hauria d'incloure, després d'efectuar 
un diagnostic adequat, els plans d'actuació que cal 
endegar, I'ambit territorial dels quals no ha de coin- 
cidir necessariament amb els sistemes de propos- 
ta, ni amb I'ambit comarcal, sinó que ha de respon- 
dre a les propies condicions del problema. Les 
administracions actuants haurien de respondre a 
aquests criteris i en concret a I'ambit metropolita 
de Barcelona hauria de ser, ara per ara, I'EMSHTR. 

3.6.2.2. La contaminació agrícola 

En I'actual PTGC aquesta contaminació només apa- 
reix citada en un apartat de la diagnosi del pla. 
Aquesta aparició es limita a una divagació sobre el 
potencial contaminador de I'agricultura intensiva i 
sobre els possibles efectes de la contaminació at- 
mosferica en la massa forestal. Aquesta visió exces- 
sivament generica i insuficient de contingut deixa el 
tema sense abordar. Sorpren més que aquest tema 
no sigui ni tan sols un punt a estudiar en els propos- 
tes que determina aquest Pla. 

3.6.2.3. Infrastructures hidrauliques 

El PTGC en materia d'infrastructures hidrauliques 



fa menció d'una serie d'objectius diversos amb 
una desconnexió total entre ells; per exemple, 
parla de la reutilització de les aigües residuals de 
depuradora, pero en cap moment no menciona el 
tipus de depuració ni la qualitat mínima necessaria 
per aquesta reutilització. Si bé aixo pot ser objec- 
te del pla més específic, sí que és cert que, com 
a mínim, el PTGC hauria d'establir les línies gene- 
rals i els parametres que es volen aconseguir en 
les diferents materies i com es poden relacionar 
entre elles. Caldria que aquestes declaracions 
d'intencions del PTGC vinguessin soportades per 
actuacions específiques previstes al programa 
d'inversions. 

Recursos hidraulics. Abastaments 

El PTGC planteja com a objectius principals en 
materia d'abastament cobrir les necessitats actuals 
i futures de les demandes d'aigua (domestica, 
industrial, agrícola), la reutilització de les aigües 
residuals tractades i el manteniment dels cabals 
ecologics. La formulació d'aguests objectius es fa 
d'una forma tan general, sense aprofundir-hi, i les 
propostes que es plantegen són tan indefinides 
(~~llaplicació dels plans aprovats en aquesta materia 
i en la redacció dels nous plans que permetin asso- 
lir els objectius esmentats.) que el paper director 
del PTGC gairebé desapareix. 

Sense arribar al detall específic de cada objectiu, 
seria bo que un Pla Territorial General conside- 
rés una certa especificació dels seus objectius 
i les directrius necessaries per portar a bon terme 
les intencions que de bon principi es vulguin assolir; 
dir que s'ha de [{procurar I'estalvi d'aiguan sense 
especificar la forma o les mesures necessaries a 
adoptar per aconseguir-ho és francament no dir res. 

És bo que es tinguin en compte tots els recursos 
hidraulics per solucionar els problemes d'abasta- 
ment en zones deficitaries amb una bona reordena- 
ció dels recursos com pot ser una bona explotació 
d'aqüífers subterranis. Pero la proposta hauria de 
preveure com es vol aquesta reordenació concre- 
tant les necessitats del territori i no només es- 

mentant que el Pla Hidrologic Nacional faci front a 
aquesta reordenació, sense establir amb precisió 
les quantitats mínimes per aconseguir I'estructura- 
cio que es proposa. Cal afirmar amb més con- 
tundencia la necessitat o no del transvasament 
d'aigües entre conques aixi com determinar un 
únic criteri relacionat amb tots el plans que incidei- 
xen en aquest aspecte. 

Pel que fa a I'explotació dels aqüífers subterranis 
s'ha de definir mitjancant el principi que les extrac- 
cions s'han d'equilibrar amb els recarrecs d'a- 
quells. Actualment, la sobreexplotació dels aquí- 
fers costaners ha provocat la seva contaminació 
per una important intrusió marina. 

Tal com s'ha tractat en la introducció d'aquest 
tema, parlar de la necessitat de la reutilització de 
les aigües residuals aixi com de I'augment de la 
seva qualitat ha de venir amb el suport d'una 
aposta concreta dels objectius a aconseguir, 
sense que aixo pugui buidar de contingut el possi- 
ble i necessari Pla Sectorial de Sanejament. La 
reutilització de les aigües és una bona proposta 
sempre que siguin necessaries en el territori i 
que per la seva qualitat puguin ser utilitzades per 
a les activitats properes; si no és aixi pot ser una 
inversió perduda. 

En el tema de prevenció d'inundacions, el PTGC fa 
referencia al [<Pla d'obres i connexions a fer a la 
xarxa hidrologica de Catalunya., document incomplet 
que es va redactar ara fa deu anys i a consequencia 
de les inundacions de I'any 1982. És evident la poca 
connexió que pot tenir aquest document amb les 
noves propostes que ara es preveuen. 

La proposta sobre aquest tema hauria d'apuntar 
les directrius necessaries per resoldre-la, no no- 
més en I'aspecte purament hidraulic, sinó establint 
també mesures correctores indiectes que poden 
afectar I'urbanisme o els espais naturals, com 
poden ser directrius basades en repoblació fores- 
tal, nivell de cobertura de les capes vegetals, etc., 
que rebaixin considerablement I1escorriment i 
redueixin els cabals d'avingudes. 



Infrastructures de sanejament foren necessaris per dur a bon terme una gestió 
de residus que tingués en compte una minimització 

En aquest apartat el PTGC no va més enlla de sot- dels seus costos. 
metre les seves consideracions i objectius al Pla 
de Sanejament de Catalunya sense fer esment ni Tota proposta en aquest ambit ha de preveure uns 
tan sols de les zones sensibles del territori que objectius raonables, compatibles amb la conserva- 
s'han de protegir. Una bona proposta d'un pla terri- ció del medi ambient i amb les estructures actuals 
torial no pot tenir com a únic objectiu aconseguir d'eliminació que existeixen al territori. Els ambits 
.unes aigües fluvials i litorals netes.. La racionalit- d'actuació no poden ser conseqüencia d'una 
zació dels recursos hidraulics així com els parame- estructuració del territori de caire polític o fruit 
tres de qualitat necessaris per a una correcta con- d'una mobilitat obligada. Tant les tecniques com 
servació del medi ambient haurien de ser objectius les instal.lacions necessaries per a I'eliminació 
més elaborats i definits. dels residus són suficientment importants com 

per tenir en compte una serie d'aspectes relacio- 
3.6.2.4, lnfrastructures mediambientals. La gestió nats amb els costos i la capacitat idonia, a més 
dels residus solids de fer una planificació raonable en funció de I'opti- 

mització dels costos de transport i tractament de 
En línies generals és decebedor que hi hagi poques residus. 
referencies sobre aquest tema en el document que 
analitzem tant pel que fa als residus solids urbans 3.6.3. Les propostes per a la protecció 
com als industrials en general. A més, aquestes mediambiental 
referencies tenen una falta de rigor i una superficia- 
litat excessiva que fan pales un desconeixement del 1. El PTGC no incorpora un sistema o conjunt de 
tema; no es fa ni menció de I'estructura actual de sistemes d'espais lliures, naturals i seminaturals (a 

I 

gestió del residu a I'area metropolitana, estructura la manera com ho fa per als sistemes urbans) on 
que d'altra banda va ser creada per Llei del prenguin coherencia les propostes del PElN (que 
Parlament de Catalunya. el Pla assumeix), es facin palesos quins són (cels 

espais de relació que estructuren una xarxa conti- 
Les propostes que fa són de caracter molt general nua~ ,  s'hi articulin els sistemes urbans i pugui con- 
i en alguns casos el contingut pateix d'una falta trastar-se I'existencia o no de contradiccions entre 
d'aproximació a la realitat. Per exemple, el pla ambdós sistemes. 
estableix unes polítiques de reducció, reciclatge i 
reutilització positives, amb la finalitat de eminimit- Aquesta inexistencia de determinació grafica del 
zar costos de tractament i preveure la quantitat i PElN i dels ambits de protecció impedeix avaluar 
dimensió de les estructures que aixo requereix.. adequadament el paper del sistema d'espais lliures 
Les experiencies actuals i el contacte amb la reali- en relació amb el conjunt de les propostes del 
tat demostren que un tractament adequat compor- PTGC. 
ta uns sobrecostos importants en relació amb els 
sistemes convencionals i només amb un bon pro- Una definició territorial d'aquests sistemes naturals 
grama de financament que tingui en compte tots i seminaturals que comptés amb una assignació 
els agents economics que hi intervenen podria por- d'una cimatge-objectiu. permetria la definició d'es- 
tar-se a bon terme la proposta del PTGC. trategies que endeguessin compromisos d'inter- 

venció al territori i la fixació de criteris per al 
Pel que fa a I'estructuració del territori, una vegada desenvolupament dels plans sectorials, territorials 
més no existeix cap relació amb els ambits admi- parcials o específics pel tractament de determi- 
nistratius que es consideren i els que de veritat nats ambits. 
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Cal subratllar que en practicament la meitat del 
territori catala, els sistemes rurals (naturals i semi- 
naturals) tenen un pes economic (agrícola o turís- 
tic) crucial per al futur dels sistemes urbans; i en 
un altre 15% cal considerar-10s com a sistemes 
amenacats que cal conservar, atesa la gran pres- 
sió urbana que suporten. 

2. El PTGC aborda el sistema d'espais lliures del 
territori exclusivament en termes de protecció dels 
valors existents, fent una lectura literal i restrictiva 
de la Llei de Política Territorial. Aquest planteja- 
ment, que és positiu, esdevé, pero, atesa la pro- 
blematica actual de territori, excessivament res- 
trictiu. 

Fóra necessari incorporar de forma explícita -implí- 
citament ja esta suggerit- el concepte de regene- 
ració o restauració de paisatges aplicat als espais 
estrategics des del punt de vista de la xarxa dels 
sistemes d'espais lliures. Els espais fluvials són el 
millor exemple d'aquests espais estrategics que 
necessiten un tractament específic que abasti un 
ambit més ampli que I'ocupat per les arees arbra- 
des, o la protecció derivada de la legislació especí- 
fica que defineix el PTGC. 

3. Per aconseguir els objectius de qualitat ambiental 
al territori, que el PTGC fa seus, i a falta d'analisis 
més profundes sobre els sistemes naturals i semina- 
turals, que el PTGC no fa, fóra positiu ampliar els 
suposits dels ambits subjecte de protecció-regene- 
ració als: 

- terrenys forestals, entenent aquests com els 
que es troben en zones on la topografia té un 
pendent superior al 20% i on hi ha arbrats; així 
com aquells on es donen processos d'abandó de 
I'agricultura tradicional i es produeix la regenera- 
ció del bosc, amb les característiques derivades 
de la peculiar situació de cada ambit. Aquesta 
frontera es troba definida al PTGC com a para- 
metre de referencia de la delimitació posterior 
dels espais. 

A causa del seu pendent, aquests terrenys són 

especialment inadequats per al desenvolupa- 
ment urba i per al d'una agricultura moderna 
extensiva amb introducció de maquinaria. Són 
també especialment sensibles a I'impacte pro- 
du'it per la implantació d'infrastructures, espe- 
cialment les viaries. 

Una protecció d'aquest tipus ampliaria el con- 
cepte de terreny forestal a protegir que propo- 
sa el PTGC (terrenys forestals situats a les 
capcaleres de les xarxes hidrografiques i amb 
masses forestals arbrades, situats a les ribes 
de rius, rieres i torrents, i els proxims a pobla- 
cions). D'aquesta forma serien subjecte de pro- 
tecc ió  formacions vegetals que sense ser 
arbrades compleixen un paper paisatgístic i de 
protecció del sol de primer ordre. 

Aquesta incorporació no introduiria rigideses 
inadmissibles al desenvolupament urba i territo- 
rial ja que tanmateix les directrius per als sols 
objecte de protecció admeten el desenvolupa- 
ment urba -i caldria afegir infrastructural- amb 
la condició d'assegurar per aquests sols un 
desenvolupament coherent amb el nucli existent 
i I'entorn. Tan sols es reclama una racionalitat en 
els desenvolupaments urbans o d'infrastructures 
en relació amb la ciutat existent i el territori. 

La seva protecció hauria de permetre el manteni- 
ment de I'agricultura i les edificacions rurals 
quan es produissin amb criteris tradicionals i 
hauria d'impedir implantacions desavinents d'acti- 
vitats agrícoles insensibles a les condicions de 
pendent del terreny. Alhora, hauria de reclamar 
una gestió forestal, amb ajuts institucionals, que 
garantís I'aprofitament sostenible dels terrenys 
forestals: 

- cursos de rius i torrents, en una franja a definir 
(200, 100, 50  metres) a ambdós costats de les 
vores estiguin arbrats o no, per,tal que puguin 
jugar el paper de corredors biologies, és a dir, de 
conducció de natura, que el PTGC els hi assigna. 

La referencia als espais definits per les legisla- 

59 



cions sectorials que fa el PTGC pot ser plena- 
ment insuficient, atenent que la logica de pro- 
tecció que s'hi aplica (la de facilitar el curs de 
I'aigua) és completament diferent a la de I'esta- 
bliment de canals de naturalitat. De'fet, amb els 
criteris vigents es pot autoritzar la construcció 
d'edificacions a les vores dels rius, sempre i 
quan es garanteixi la canalització de I'aigua. 

Una protecció com a corredor de naturalitat ga- 
rantiria la preservació d'aquests canals en el 
conjunt del territori, reclamaria una implantació 
de les infrastructures compatible amb aquestes 
característiques de corredors naturals i un 
desenvolupament del sol urbanitzable que per- 
metés aquestes continu'itats. 

Per veure la rellevancia territorial que, pel que 
fa a la qualitat ambiental, podrien prendre 
aquestes determinacions, només cal veure el 
plano1 annex, referit al sistema d'espais lliures 
de la Regió Metropolitana de Barcelona, on és 
evident I'ocupació generalitzada dels espais 
forestals per sols urbans i urbanitzables, que 
arriben a comprometre les seves característi- 
ques i la seva qualitat paisatgistica, i les limita- 
cions actuals dels espais fluvials per poder 
jugar un paper de conductors naturals a causa 
de I'ocupació intensa d'aquests espais per les 
infrastructures de transport. 

4. El PTGC inclou dins dels ambits objecte de pro- 
tecció els sols d'especial interes agricola, definits 
com els ocupats per conreu o prats de regadiu, o 
que puguin ser-ho en un futur, o amb denominació 
d'origen, per als qui fixa limitacions al desenvolupa- 
ment urbanístic. 

Semblaria Iogic, pero, que el PTGC tingués en 
compte no tan sols I'espai agricola de protecció, 
sinó el conjunt de I'espai agricola, atenent no tan 
sols al seu paper productiu, que en alguns casos 
esta avui molt compromes, sinó al paper cultural i 
ecologic que té dins del territori com a espai buit i 
paisatge obert entre les ciutats, i com a reserva de 
sol rústic. 

Aquesta consideració del conjunt de I'espai agríco- 
la permetria establir directrius per al seu desenvo- 
lupament, de tal forma que, a partir de la pro- 
blematica de transformació del sector, integrés 
els aspectes productius amb els de conservació 
de I'espai, tant pel que fa a I'elaboració del pla 
sectorial agricola com al tractament que li donin 
els respectius planejaments urbanístics. D'altra 
forma, el pla sectorial pot prendre en considera- 
ció tan sols els aspectes productius, amb oblit del 
paper mediambiental que aquest espai juga en el 
conjunt del territori. Fóra el moment d'establir cri- 
teris limitadors a la utilització de productes conta- 
minants. 

5. Tanmateix, caldria que el PTGC establís direc- 
trius que integressin els aspectes productius i de 
conservació mediambiental per als espais fores- 
tals, que orientessin I'elaboració del corresponent 
pla sectorial. 

6. Per dotar d'operativitat el PTGC en I'aspecte de la 
protecció mediambiental del territori sense esperar 
la realització del plans sectorials o urbanístics que 
delimitessin els ambits de protecció (d'imprevisible 
realització a curt termini), fóra positiu assignar-li el 
caracter de .norma subsidiarian, d'aplicació inclús 
en absencia d'aquesta delimitació precisa dels sols 
objecte de protecció. 

En concret, caldria fixar la necessitat d'avaluació 
ambiental per al desenvolupament urbanístic dels 
sols urbanitzables no programats en sols definits 
pel PTGC com de protecció. Una mesura d'aquest 
tipus no impediria el desenvolupament urbanístic 
del sector, pero el supeditaria a una analisi de via- 
bilitat i a una consideració paisatgistica i ambiental 
que definís la qualitat de la proposta, i en el seu 
cas les mesures que caldria aplicar per corregir-ne 
els impactes. Caldria reclamar la mateixa avaluació 
per al planejament general o sectorial que incidís 
en aquests ambits. 

7. Pel que fa a I'ambit de la Regió Metropolitana de 
Barcelona, les propostes que són desitjables a 
I'ambit de tot el país esdevenen gairebé inexcusa- 



bles, atesa la incidencia que ha tingut i té el desen- 
volupament urba en aquest territori. 

Al planol annex referit al sistema d'espais lliures de 
la Regió Metropolitana de Barcelona s'ha efectuat, 
per falta d'unes analisis més profundes, una prime- 
ra delimitació general dels terrenys atenent els cri- 
teris d'idone'itat per al desenvolupament forestal o 
agricola. 

Aquesta delimitació defineix el domini dels terrenys 
forestals, és a dir, dels grans ambits amb predomi- 
ni de la natura on és desitjable que no es produei- 
xin desenvolupaments urbanístics i on la implanta- 
ció de I'agricultura ha de ser adequada a les condi- 
cions del pendent. 

També defineix els espais lliures corresponents al 
paisatge agrícola, entenent com a tal aquell que es 
troba en les planes i I'ús del qual és primordialment 
agrícola, malgrat que al seu interior hi trobarem bos- 
quines i altres paisatges naturals. És adequat per al 
desenvolupament urba, si bé és necessari la seva 
conservació com a espai lliure en unes proporcions 
apreciables als efectes ecolbgics i paisatgístics. 

Unes primeres propostes per a la gestió d'aquests 
ambits són les que s'esmenten a continuació. 

3.6.3.1. Espais lliures forestals. 
Conservació i continu'itat 

La situació actual permet constatar la incidencia 
que ha tingut i pot tenir el desenvolupament urba a 
I'interior d'aquests ambits, que arriba en alguns 
casos a comprometre la seva naturalitat i coheren- 
cia paisatgistica. Sembla necessari la introducció 
dels criteris protectors proposats en els apartats 
anteriors. 

Alhora es palesen les dificultats per aconseguir la 
continu'itat entre aquests grans espais de major 
naturalitat a causa de I'ocupació, tot sovint inade- 
quada des del punt de vista mediambiental, dels 
espais planers. El planol subratlla els punts de con- 
tinu'itat desitjable dlaquests espais naturals. Cor- 
responen als espais on aquesta continu'itat és 
encara possible, amb intervencions adequades, 

atesa la proximitat dels ambits forestals o la per- 
vivencia d'espais lliures agrícoles amb suficient 
coherencia paisatgistica i ambiental. 

3.6.3.2. Continu'itat natural. 
Espais i parcs fluvials 

Aquesta situació subratlla encara més la importan- 
cia del espais fluvials com a corredors biolbgics, 
és a dir, de conducció de naturalitat. Els que tenen 
major rellevancia i juguen un paper estructurador 
s'han delimitat de forma indicativa. La tria s'ha 
efectuat a partir de la situació actual de les infras- 
tructures, dels nuclis urbans, del planejament pre- 
vist i de les peculiaritats del territori. 

El tractament d'aquests espais fluvials estructura- 
dors requerira presumiblement, a I'ambit metropo- 
tita, la seva definició com a parcs fluvials, com a 
via de garantir la seva conservació i aquest paper 
estructurador que tenen en el territori. Aquests 
parcs fluvials han de poder conservar arees agríco- 
les, al seu interior, compatibles amb el seu paper 
de conductors de naturalitat. Per a la resta dels 
espais fluvials, sera probablement suficient la pro- 
tecció general proposada als apartats anteriors. 

3.6.3.3. Continu'itat natural. 
Vorejat de nuclis urbans i vies de comunicació 

De I1analisi dels espais fluvials a I'ambit de la Regió 
Metropolitana se'n dedueix la impossibilitat que 
puguin efectuar aquest paper de conducció de natu- 
ralitat en molts indrets del territori, atesa la intensa 
ocupació urbana que han sofert. En alguns indrets, 
caldra preservar en condicions de naturalitat, deter- 
minats ambits que voregin els nuclis urbans i garan- 
teixin la continui'tat que I'espai fluvial ja no pot oferir. 
En d'altres, els únics conductors de naturalitat i pai- 
satge, malgrat que pugui semblar un contrasentit, 
són la xarxa viaria estructurant i especialment les 
autopistes. S'han reflectit els punts on aquest paper 
pren especial rellevancia, si bé el criteri caldria 
estendre'l a totes aquestes infrastructures, amb les 
repercussions de projecte que puguin tenir. 

3.6.3.4. Parcs metropolitans 

El document incorpora una hipbtesi de parcs metro- 



politans destinats al lleure ciutada d'escala metropo- 
litana, associats als parcs fluvials o als espais natu- 
rals situats al domini forestal. S'han subratllat 
alguns casos en que el seu paper ha de ser fona- 
mentalment el d'educació ambiental atesa la qualitat 
i singularitat del seu paisatge. 

3.6.3.5. Espais agrícoles. 
Gestió i desenvolupament 

La incidencia de les transformacions urbanes al 
territori ha incidit profundament en aquest espai 
que ha perdut coherencia paisatgística i pes espe- 
cífic en front a la ciutat. 

Es fa necessari establir directius de gestió i pro- 
tecció, que ultrapassin els criteris productius i 
incorporin els de conservació com a espai lliure a 
I'interior de la ciutat metropolitana. La definició 
d'ambits estrategics a conservar, la introducció 
d'usos culturals o de lleure associats al món rural, 
condicionats al manteniment del paisatge i la quali- 
tat ambiental, poden ser unes vies específiques 
per a la revitalització i conservació d'un paisatge 
rural coherent i de qualitat. 

Per a I'ambit de la Regió Metropolitana de Bar- 
celona s'adjunta com a annex el plano1 número 4 
de I'aplicació grafica dels criteris mediambientals 
expressats en aquest informe. 

3.7. Observacions al Programa d'lnversions 

D ~ I  Programa d'lnversions previst en el PTGC per a 

quatre anys se'n pot deduir I'estimació de la distri- 
bució territorial del Programa d'lnversions 1993- 
1996 (amb hipotesis de distribució proporcional a 
la població resident per al 47% de les inversions 
en els programes que no presenten el detall de 
projectes). 

El Programa d'lnversions 1993-1996 (taula 41, amb 
773.000 milions de pessetes en valors actuals, es el 
primer document oficial de la Generalitat que com- 
promet programes plurianuals perque el Programa 
de Desenvolupament Economic 1992-1 995 amb 
inversions de 1.135.756 milions de pessetes nomes 
presentava inversions per objectius i eixos d'actua- 
cio. Conseqüentment, el PTGC detalla programes 
sectorials per una quantia equivalent al 56% de la 
inversió total de la Generalitat per al període qua- 
driennal. Si el programa exclou les inversions de 
reposició, que poden ser de I'ordre del 20-30% de la 
inversió total, es tracta d'una cobertura que nomes 
deixa un 10-20% de la inversió total per a prioritats 
sectorials no coincidents amb les territorials. 

Amb hipotesis de distribució territorial proporcional a 
la població resident per als programes que no espe- 
cifiquen projectes (47% de la quantia total) i imputa- 
ció a cada projecte de la quantia mitjana en funció 
del nombre de projectes esp'ecificats en cada pro- 
grama', la Regió Metropolitana localitzara el 55% de 
les inversions del programa 1993-1996 del PTGC 
(33% a I'ambit de I'Entitat Metropolitana del Medi 
Ambient). La distribució de població resident el 1991 
era del 70% i 50% respectivament, i la distribució 

Taula 4. Distribució territorial del Programa d'lnversions 1993-1996 

Corones Milions de pessetes Percentatge Pta/Hab/any Percentatge 
(1992) d'inversions de població 

1Yorona1  254.670 
2 T o r o n a 2  169.446 
Resta de Catalunya3 348.884 

Total Catalunya 773.000 100  32.200 1 O0 

1. Entitat Metropolitana del Medi Ambient. 
2. Regió Metropolitana sense I'Entitat del Medi Ambient. 
3. Catalunya sense la Regió Metropolitana de Barcelona. 



proposada pel Pla a la Regió Metropolitana de 
Barcelona és del 63% per a I'any 2026. Els objectius 
reequilibradors del Pla representen, per tant, una 
diferencia de 15 punts percentuals entre localització 
d' inversions i pes demograf ic per a la Regió 
Metropolitana i de 17 punts a I'ambit de I'Entitat del 
Medi Ambient. 

Aquesta tendencia de distribució de la inversió de 
la Generalitat no proporcional a la població és tres 
punts percentuals més baixa que I'efectivament 
realitzada en el període 1983-1990, segons es 
detalla en la taula 5. 

Observacions al Programa d'lnversions 
i estudi economico-financer 

A partir de les consideracions anteriors s'estima 
necessari que s'incorporin els següents apartats: 

- L'ampliació del programa 1993-1996 del Pla 
Territorial a la totalitat d'inversions en infrastructures 
i dotacions basiques de.financament previsible 
d'altres administracions, tal com es determina a 
I'article 3,6 del Decret 397/1984, i especialment 
les referides a les següents actuacions no incloses 
en el programa: 

Taula 5. Inversió real de la Generalitat de Catalunya en el període 1983-1990 per habitant i 
comarca segons el ({programa de desenvolupament economic 1992-19951) 

Inversió territorialitzada en milions de pessetes constants de 1990 

Comarca 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 Població 
1986 

Barcelones 
Baix Llobregat 
AMB 
Valles Occidental 
Valles Oriental 
Maresme 
Garraf 
Alt Penedes 
2 X o r o n a  
Regió Metropolitana 

Catalunya 8.452 6.559 8.281 8.855 10.400 11.128 12.852 16.500 5.978.638 

Inversió total 

Comarca 1983 

Barcelones 
Baix Llobregat 
AMB 
Valles Occidental 
Valles Oriental 
Maresme 
Garraf 
Alt Penedes 
2' Corona 
Regió Metropolitana 

1988 1989 1990 Població 
1983-1 990 

16.743 19.438 30.031 131.859 
5.436 9.545 10.397 45.883 

22.179 28.983 40.427 177.741 
6.591 6.771 9.901 49.093 
5.656 5.786 6.382 34.755 
2.292 2.038 1.704 11.384 

994 952 830 7.403 
960 1.151 633 5.392 

16.493 16.699 19.451 108.026 
38.672 45.682 59.878 285.767 

Catalunya 50.531 39.214 49.509 52.941 62.178 66.530 76.837 98.648 496.388 



Taula 5. (Continuació) 

Percentatge 
AMB/Catalunya 38 30 33 3 5 3 2 33 38 4 1 36 

Percentatge 
2%orona/Catalunya 18 2 2 2 2 2 3 2 3 2 5 2 2 20 2 2 

Percentatge 
Regió Metropolitana/ 
Catalunya 56 5 2 56 59 5 5 58 59 61 58 

Percentatge 
Inversió 
no territorialitzada 18 20 16 12 17 1 O 14 13 14 

Inversió total 61.831 49.025 58.912 60.098 75.078 74.297 88.878 113.935 582.055 

Quart Cinturó viari metropolita/tram Granollers- 
Martorell. 
Ampliació del port de Barcelona i la zona aero- 
portuaria. Desviament del Llobregat. 
Transvasament d'aigua del riu Ebre a Barcelona. 
Eix viari Martorell-Port. 
Autovia de Mataró-Maresme. 
Actuacions a IIExprés regional de FFCC. 

' També cal incloure altres inversions que no aparei- 
xen en el programa, com I'autopista Mataró-Gra- 
nollers. 

- La relació dels projectes específics i quanties a 
localitzar durant la vigencia del programa 1993- 
1996 a la Regió Metropolitana de Barcelona dels 
programes agregats, que representen el 47% de les 
inversions totals de 773.000 milions de pessetes 
del PTGC, i especialment les de Sanejament 
(105.500 milions de pessetes) i de Residus Solids 
(23.450 milions de pessetes). 

- Compromís que les comarques del Barcelones i 
el Baix Llobregat rebran I'equivalent al seu pes 
demografic a Catalunya de les inversions agrega- 
des del programa 1993-1996 en equipaments per 
a la qualitat de vida, que no estan detallades per 

projectes i que assoleixen.una quantia de 201.300 
milions de pessetes (26% de les inversions totals) i 
del Pla Únic dlObres i Serveis (23.600 milions de 
pessetes), si no és que el Pla justifica altre criteri. 
Sense aquesta precisió, I'aportació de la Regió 
Metropolitana a finalitats reequilibradores que prete- 
nen el Pla i la Llei de Política Territorial podria ser 
superior al 15% de la inversio total programada, 
que és la diferencia entre el pes demografic actual i 
la inversió programada en el període 1993-1996. 

- El Programa d'lnversions del Pla Territorial s'ha de 
completar amb I'estudi economico-financer. Es trac- 
ta de I'avaluació economica de la inversio futura 
necessaria en la totalitat de les infrastructures i 
actuacions territorials del PTGC, amb indicació de 
I1Administració o agent financador, per coneixer 
I'horitzó temporal en el qual Catalunya assolira els 
actuals estandards centro-europeus. Justifiquen 
aquesta po documentació incompleta del Pla. el con- 
tingut de la Llei 23/1983 de Política Territorial, el 
Decret 397/84 del Pla Territorial i les ((Directrius i 
Esquema del Pla Territorial. de 1981, la documenta- 
ció del Pla de Carreteres de 1983 i el recent Pla 
Director d'lnfrastructures a 15  anys del Ministeri 
dlObres Públiques i Transports. 



- Incorporació de criteris de prioritat en les ac- 
tuacions del Pla, tot afegint-hi les del Pla Estrategic 
Barcelona 2000 i especialment les següents: 

Segon túnel de Collserola. 
Aparcaments metropolitans de dissuasió. 
120  km de metro. 
Xarxa digital de serveis i TV per cable. 
10.560 Ha. de parcs forestals. 
Centres direccionals a la Regió. 

Alternativa a I'abocador de residus del Garraf. 
Sol urbanitzat per 7.000/8.000 habitatges 
anuals. 
Ferrocarril Exprés-regional (ampliació a quatre 
línies de la xarxa actual). 
TAV Frontera-Barcelona-Madrid. 

- Reobertura del Programa Quadriennal d'lnver- 
sions en el període de vigencia previsible del Pla 
que comencara el 1994. 

Taula 6. Distribució territorial de les inversions del PTGC segons els objectius 

Programa (21 +6) Pessetes Objectiu Localització territorial Sense 
1992 Regió Metropolitana-Exterior detall de 

(en milions) projectes 
AMB 2Torona  Exterior 

Enllacos viaris al Pirineu 
Enllacos capitals intermedies 
Quart Cinturó/no mencionat 
Eixos Transversal-Occidental/ 

carreteres 
Sol industrial-tres grans ciutats 
Sol industrial-ciutats mitjanes 
Sol residencial/ habitatges 

ciutats grans i mitjanes 
Descentralització universitaria 

Redistribució i reequilibri 215.650 1 6.133 24.934 184.583 O 
Percentatges 28 3 12 86 

Transvasament de I'aigua 
de IIEbre/no mencionat 

Extensió transport metropolita 39.700 2 31.760 7.940 O 
So1 residencial-habitatges/ 

entorn Barcelona 52.700 2 13.175 39.525 O 

RMB/üescongestió i deficit 92.400 2 44.935 47.465 O O 
Percentatges 12 49 51 O 

Regadius-millores ruralsfl. Ebre 8.000 3 O O 8.000 
Extensió regadius/terres de ponent 3.600 3 O O 3.600 
Desenvolupament rural 12.700 3 O O 12.700 12.700 

 rees deprimides/desenvolupament 24.300 3 O O 24.300 12.700 
Percentatges 3 O O 1 O0 



Taula 6. (Continuació) 

Programa (21 +6) Pessetes Objectiu Localització territorial Sense 
1992 Regió Metropolitana exterior detall de 

(en milions) AMB 2To rona  Exterior projectes 

Infrastructures equipament local/PUOS 
Pla 'de sanejament 
Residus solids 
Abastament aigua/arees deficitaries 
Nous centres hospitalaris 
Grans equipaments culturals 
Equipaments/Dpt. de Cultura 
Equipaments/Dpt. dlAgricultura 
Equipaments/Dpt. de Sanitat i S.S. 
Equipaments rehabilitació 

dlhabitatges/DPTOP 52.200 4 26.152 10.544 15.503 52.200 
Equipaments/Dpt. de Benestar Social 34.300 4 17.184 6.929 10.187 34.300 
EquipamentsDpt. dlEnsenyament 53.800 4 26.954 10.868 15.979 53.800 

Qualitat de vida 
Percentatges 

Ampliació del port/no mencionat 
Ampliació de I1aeroport/no mencionat 
Desviament del riu Llobregat/no mencionat 
Centres d'intercanvi de mercaderies 8.250 5 2.063 2.063 4.124 
Centres i indústries/tecnologia avancada 9.700 5 6.467 3.233 O 
Sol industrial/entorn de Barcelona 5.850 5 3.343 2.507 O 

Desenvolupament i competitivitat 23.800 5 11.873 7.803 4.124 O 
Percentatges 3 50 33 17 

Inversió total del PTGC 
Percentatges 

Inversió a la Regió Metropolitana de Barcelona: 55%. 
Inversió total de la Generalitat 1993-1996: 1.381.316 milions de pessetes 1992. 
Percentatge d'inversió del PTGC: 56 (exclosa la inversió de reposició: 25-30%). 
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AL.LEGACIONS 
AL PLA TERRITORIAL GENERAL DE CATALUNYA (PTGC) 

El DOGC publica amb data 12  de febrer de 1993 
l'acord pel qual es pren en consideració, per part 
del Govern de la Generalitat, el projecte de Pla 
Territorial General de Catalunya i és sotmes a con- 
sulta institucional durant un període de temps que, 
després d'una prorroga, acaba el 1 5  de juliol 
d'enguany. 

El present escrit dlal.legacions es fonamenta en 
I'analisi de la documentació que integra I'esmentat 
PTGC i com es detalla en I'informe tecnic elaborat 
al respecte que s'adjunta com annex. També hi 
figuren, com annexos 1, 2, 3, i 4, uns planols en 
els quals es reflecteixen aspectes al4egats i refe- 
rits a sistemes de proposta, infrastructures viaries 
i ferroviaries així com relatives al medi ambient de 
I'ambit corresponent de la Regió Metropolitana de 
Barcelona o ~ m b i t  Funcional Central. 

1. Aspectes generals: metodologies, 
normatius i de contingut 

Al.legació núm. I 

En el  PTGC no apareixen elements suficients per 
garantir que el  document sigui un eficient marc de 
coherencia de les actuacions amb incidencia terri- 
torial d'interes global per a Catalunya. 

Caldra completar la documentació del PTGC amb 
les orientacions, directrius i criteris per a cadascun 
dels blocs de determinacions amb incidencia terri- 
torial, tot  corregint com a mancances de caracter 
general més notables: 

- La definició d'arees deprimides no es fa expli- 
cita en els sistemes de proposta, ni tampoc les 
mesures a aplicar per tal d'assolir els objectius 
pretesos en la determinació de zones. 
- La determinació dels espais i elements natu- 
rals que cal conservar i de les terres de valor 
agrícola o forestal a protegir que no esta ex- 
pressada graficament. 
- La previsió d'emplacament de les grans 
infrastructures de sanejament i energetiques 
que és inexistent. 

- La indicació de les arees del territori amb 
usos específics que és molt limitada. 
- El Programa d'lnversions no pot ser conside- 
rat com a I'estudi economic i financer del Pla, ja 
que no es preveu la totalitat de les actuacions 
principals previstes. 
- Falta la previsió dels agents que hauran de 
financar i dur a terme les inversions i els termi- 
nis temporals necessaris. 
- No es defineix I'extensio i l'abast dels serveis 
metropolitans, prescripció especialment neces- 
saria per al futur de les Entitats Metropolitanes 
del Transport i del Medi Ambient. 
- Les determinacions del PTGC es presenten a 
una escala grafica d11:500.000, que resulta ina- 
dequada per a I'ambit de I'area metropolitana de 
Barcelona atesa la seva complexitat territorial. 

Al.legació núm. 2 

Superar i corregir la metodologia del PTGC, que es 
afectada negativament per: 

- El desfasament temporal i les limitacions deri- 
vades d'una llei territorial de fa més de 10  anys. 
- L'insuficient ambit d'analisi i referents al con- 
text estatal i internacional. 
- L'adopció d'un model d'imatge objectiu de la 
població amb un Únic escenari exagerat i injusti- 
ficat. 
- La simplificació interpretativa del topic dialec- 
tic entre congestió-reequilibri, entre lloc central 
(conurbació de Barcelona)-resta del territori. 
- L'opció de reduir el pes demografic de I'area 
metropolitana de Barcelona (AFC) del 68% al 
60% de Catalunya sense avaluar-ne les conse- 
qüencies en termes de competitivitat i eficiencia 
territorial. 
- La desconsideració de la dimensió estrategi- 
ca en la concepció més actual de la planificació 
territorial. 
- Una malentesa ortodoxia planificadora que 
defuig de prendre opcions físiques sobre el ter- 
ritori. 
- La concepció de la planificació territorial en 
termes omnicomprensius. 



- La indefinicio d'escenaris i estrategies alterna- referit al continu urba de Barcelona, pel  de asiste- 
tius. ma central. o .sistema de Barcelona.. 
- L'ambigüitat i la inconcrecio en el tractament 
de les qüestions mediambientals. La singularitat terr i tor ial  del sistema urba de 
- Defugir qualsevol compromís en les qüestions Barcelona, actual i futura, no prové nomes del seu 
organitzatives i administratives del territori, estat físic de congestió, sinó fonamentalment de la 
claus per garantir el desenvolupament del Pla. rellevancia i especificitat de les seves funcions de 
- L'insuficient nivell de coherencia en la defini- capitalitat de Catalunya. 
cio dels criteris de desenvolupament dels tres 
sistemes basics en I'ordenacio territorial: No es admissible trametre un missatge negatiu del 

lloc central, del motor del sistema; no hi ha cap pla- 
- El sistema urba-relacional, que ha de ga- nejament territorial europeu que ho faci, sinó que, 
rantir I'esquema d'articulació territorial. al contrari, cal presentar la planificació territorial 
- El sistema socio-~roductiu, que ha de ga- com un conjunt d'estrategies territorials positives. 
rantir el desenvolupament sbcio-economic 
del territori. Al-legació núm. 6 
- El sistema fisico-ambiental, que ha de ga- 
rantir I'US i llaprofitament dels recursos Explicitar les mesures específiques i implicacions 
basics. territorials que el PTGC ha de promoure en I'ambit 

territorial central i en cadascun dels seus sistemes 
Al-legació núm. 3 per tal de dur a terme els següents objectius: 

Cal explicitar el sistema normatiu del PTGC, mal- - Els economics enunciats (competitivitat del 
grat que pugui ser-ho amb caracter flexible, tot dis- país, centre financer i de decisions economi- 
tingint-10 de les simples orientacions, tant pel que ques). 
fa a la seva incidencia en la planificació parcial i - Els derivats de les funcions de capitalitat. 
sectorial com en la urbanística. 

Es fixaran els criteris, determinacions concretes i 
Al.legació núm. 4 prioritats, tenint en compte les establertes pel  Pla 

Estrategic de Barcelona i d'altres de similars. 
Ates e l  rang  de l lei formal del PTGC, s'hauria 
d'aprofitar I'avinentesa per  modificar la Llei de Al.legació núm. 7 
Planificació Territorial i la legislació urbanística: 

- En tot  al10 que fa referencia a la competencia Suprimir la categorització dels .sistemes de pro- 

municipal en I'aprovació definitiva dels plans posta. establerta per ~ ' ~ m b i t  Funcional Central 

parcials i especials.  rea Metropolitana) i assignar-hi, llevat del sistema 

- Explicitant que la comunitat autonoma nomes de Barcelona, la categoria única de c~sistemes de 

podra introduir modificacions en els plans reequilibri metro polit ans^. 

d'urbanisme en funció dels interessos generals 
manifestats en el PTGC o en els PTP i els PTS. A partir del reconeixement de I'actual identitat del 

sistema urba de Barcelona, la resta de sistemes 

2. Aspectes territorials urbans reconeguts o proposats dins de llAmbit 
Funcional Central  rea Metropolitana) ha de desen- 

Al.legació núm. 5 volupar una funció basica: el reequilibri metropolita. 

Substituir el concepte de .sistema congestionat., Les intensitats i condicions específiques amb que 
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haura de fer-ho cadascun seran les establertes pel ments del PTGC esmentats mantenint la individuali- 
Pla Territorial Parcial d'acord amb els criteris i tat de les polaritats actuals, coherentment amb el 
directrius determinats en el PTGC. reconeixement que el propi Pla fa del paper que han 

acomplert historicament i del que hauran de jugar 
Al.legaci6 núm. 8 en el futur: *aquestes ciutats intermedies han estat 

capaces de mantenir cohesionats els sistemes ur- 
Tenir  en c o m p t e  e ls  s i s temes  de p ropos ta  bans propis, que justament són els sistemes on cal- 
Igualada, Manresa i Vic en I'elaboració del  Pla dra recolzar les propostes de reequilibri i descon- 
Territorial Parcial de lli\mbit Central. gestió de l'Area Metropolitana. (M.'pag. 451. 

De la mateixa manera que el PTGC ja estableix que Al.legaci6 núm. 10 
caldra fer-ho amb els sistemes urbans del Vendrell 
i de la Tordera, les millores de comunicacions Definir, dins de I'actual sistema de proposta de 
recents i Properes decantaran, encara més que Barcelona, uns subsistemes o districtes metropoli- 
avui, les relacions d'aquests sistemes cap a ~'Ambit tans. 
Central. 

Aquests subsistemes o districtes metropolitans es 
Al.legaci6 núm. 9 defineixen a partir de: 

Modificar la delimitació dels <<sistemes de propos- 
t a ~  d'acord amb dos criteris basics: 

- No fragmentar I'actual sistema urba de Barce- 
lona. 
- Delimitar la resta de sistemes urbans mante- 
nint la individualitat de les polaritats actuals. 

Aquesta delimitació s'adaptara a la proposta del 
plano1 que es presenta com Annex núm. 1. 

El sistema urba de Barcelona queda expressament 
reconegut en els diversos estudis funcionals que 
integren els documents d'analisi del PTGC. Aquesta 
unitat territorial, perfectament cohesionada i dife- 
renciada d'altres, haura de ser respectada en la 
seva delimitació tal com es descriu en diferents 
apartats del PTGC (D. pags. 79-81 i M. pags. 44- 
45  entre altres). 

- Distancia minima entre centres de 10  km. 
- Capacitat de superar els deficit de centralitat 
urbana. 
- Població minima resident de 50.000 habitants. 
- Mes viatges interns que externs. 

Al.legacio núm. 11 

Satisfer la prescripció que estableix el  Decret 
397/1984 (art. 2.21 referent a ~I'abast i extensió 
dels serveis comuns en arees metropolitanes per 
raons de racionalitat. mitjancant la definició de dos 
nivells, flexibles en el temps i I'espai, que seran: 

- Serveis comuns d'abast metropolita. 
- Serveis comuns d'abast intermunicipal i urba. 

Al.legaci6 núm. 12 

Caldra, per tant, suprimir el trencament del siste- Adoptar com a ambits Per a la prestació dels 
ma urbs de Barcelona que proposa el PTGC quan e~mentats serveis les seguents delimitacions: 
estableix els sistemes de proposta, ajustant-lo a 
I'ambit que es proposa en I'annex grafic núm. 1. - L'ambit de la Regió Metropolitana (ciutat real 

futural per als serveis comuns d'abast metropo- 
Paral.lelament, caldra respectar la delimitació de la lita. 
resta de <<sistemes urbans que figura en els docu- - Els sistemes de proposta en general i els dis- 



tr ictes metropolitans o subsistemes per als - L'eix Barcelona-Sabadell a través del túnel 
serveis comuns d'abast urba o intermunicipal. drHorta. 

La Generalitat i els ajuntaments establiran conjunta- 
ment la relació detallada dels serveis de cada 
nivell. 

3. Aspectes de la xarxa viaria 

Si be s'accepta basicament el model proposat pel 
PTGC, que es de fet el vigent Pla de Carreteres amb 
algunes adaptacions, es formulen un serie dlal.lega- 
cions concretes que es detallen a continuació i que 
es reflecteixen graficament en I'Annex núm. 2. 

Al-legació núm. 13 

Esmenar la relació de projectes concrets del PTGC 
amb extensió de I'abast territorial del nou eix viari 
prelitoral (una part d'aquest eix pertany a I'anomenat 
Quart Cinturó o B-40) perllongant el seu extrem nord, 
previst a Sils, fins a Fornells de la Selva. 

Al-legació núm. 14 

Esmenar la memoria del PTGC (M. pag. 76) en el 
sentit de clarificar els itineraris per reforcar les 
relacions costa-interior potenciant I'eix de penetra- 
ció Barcelona-Sabadell nord, a través del túnel 
dlHorta a Cerdanyola, sota la serra de Collserola 
(una part d'aquest eix pertany a Irautopista A-18). 

Al-legació núm. 15 

Esmenar els planols de proposta P. 0 2  i P. 0 4  
incorporant-hi, com a integrant del model de xarxa 
viaria, I'autopista A-1 8 entre Sabadell i Terrassa. 

Al.legació núm. 16 

Cal reconeixer expressament en la memoria i el 
programa d'inversions com actuacions prioritaries 
basiques per a la xarxa metropolitana: 

- El tram del Quart Cinturó (6-40) entre Marto- 
rell i Granollers. 

Al-legació núm. 17 

Concretar I'expressió grafica de la xarxa viaria del 
PTGC pel que fa a I'ambit de la Regió Metropolitana 
d'acord amb el planol que s'adjunta com a Annex 
núm. 2. 

4. Aspectes de la xarxa ferroviaria 

Al.legació núm. 18 

Substituir el plantejament del PTGC pel que fa a la 
jerarquia de xarxes ferroviaries i prestacions de 
serveis. 

La documentació del PTGC posa en relleu la neces- 
sitat de distingir clarament entre els conceptes de 
xarxa ferroviaria i de servei; en aquest sentit es fa 
necessari reconduir el plantejament ferroviari del 
PTGC i es proposa que sigui substitu'it per la pro- 
posta que s'esquematitza a nivell de criteris territo- 
rials en el planol que s'adjunta com a Annex núm. 3 
i amb els següents nivells dins la xarxa ferroviaria: 

a) Xarxa d'alta velocitat sobre la qual es produi- 
ran dos serveis: 

1. Connexió rapida entre les grans metropolis 
europees. Els serveis de llarg recorregut es 
produiran sobre aquesta xarxa mitjancant 
trens d'alta velocitat o bé amb trens Talgo (o 
tecnologia similar capac de circular també 
per vies d'amplada no europea). 

2. Connexió rapida entre els sistemes metro- 
politans de Catalunya. Es tractaria d'establir 
uns serveis tipus (4lancadora~ que haurien de 
connectar I'area metropolitana de Barcelona 
amb els .sistemes per al reequilibri territorial 
del nivell 1. (Girona-Cassa, Tarragona-Reus- 
Valls i Lleida). 

Aquestes llancadores han de connectar tam- 



bé els aeroports del sistema aeroportuari pri- 
mari de Catalunya (Barcelona, Girona i Reus- 
Tarragona). Per aconseguir-ho cal que se si- 
tu'in estacions d'alta velocitat al costat d'a- 
quests aeroports. En aquest sentit, d'acord 
amb el projecte redactat per la Generalitat de 
Catalunya, I'aeroport de Girona disposa d1es- 
tació d'alta velocitat i, dlaltra banda, el ramal 
cap a Valencia, previst en el PTGC, passa al 
costat de I'aeroport de Reus, per la qual cosa 
s'hi pot situar una estació. Finalment, I'aero- 
port de Barcelona ha de disposar d'estació 
d'alta velocitat per tal d'integrar el sistema 
aeroportuari, segons les previsions d'aquest 
mateix Pla Territorial General. 

b) Xarxa convencional (FGC i RENFE) sobre la 
qual es produiran dos serveis: 

1. Serveis metropolitans de rodalia. A partir de 
la infrastructura existent, cal preveure unes 
xarxes de rodalia que serveixin els sistemes 
metropolitans (Barcelona, Tarragona-Reus- 
Valls, Girona-Cassa i Lleida) i els sistemes de 
suport. Els límits d'aquestes xarxes de rodalia 
es detallen en I'informe tecnic annex. 

Xarxa de Barcelona: Vilanova i la Geltrú, Vila- 
franca, Igualada, Manresa, Vic, Sant Celoni i 
Mataró. Les línies de Barcelona s'estendran 
també fins als sistemes del Tordera i el Ven- 
drell. 

Xarxa de Tarragona: Tortosa-Amposta, les 
Borges  de l  Camp, Montblanc, Valls i e l  
Vendrell. 

Xarxa de Lleida: Almacel les, Balaguer,  
Cervera, les Borges Blanques. 

Xarxa de Girona: Sils, Figueres, Banyoles i 
Cassa. La xarxa de Girona slestendra fins al 
sistema del Tordera, en el cas que es desen- 
volupi aquest sistema. 

Per tal que aquest sistema metropolita de 

rodalia sigui eficient cal que estigui unit amb la 
xarxa de connexió rapida dels sistemes metro- 
politans de Catalunya (Ilancadores). Per aixo, 
cal que existeixin estacions d'intercanvi amb 
les xarxes metropolitanes de rodalia. En el cas 
de Barcelona, tant les estacions de Sant 
Cugat-Cerdanyola com les de la Sagrera i 
I'aeroport actuen com a rotules entre les dues 
xarxes. A Girona, cal que un ramal de la línia 
TAV entri fins a I1estació central. A Lleida es 
plantegen dues possibilitats (que la línia TAV 
passi pel centre de la ciutat o que passi per 
fora i es construeixi un ramal fins al centre). En 
definitiva, els sistemes urbans metropolitans 
de Catalunya han de disposar d'estacions que 
permetin I'intercanv'i entre les llancadores cata- 
lanes i les xarxes metropolitanes de rodalia. 

2. Serveis Catalunya exprés sobre la xarxa 
convencional, que unirien els principals siste- 
mes urbans de Catalunya. Aquests trens con- 
necten Barcelona amb els principals sistemes 
de Catalunya. De fet, aquests serveis actua- 
ran com a complement dels dos serveis prin- 
cipals per la mobilitat interna de Catalunya 
que són les xarxes metropolitanes de rodalia 
i les Ilancadores. 

Al.legaci6 núm. 19 

Completar les propostes de projectes específics 
referits als tracats de la xarxa ferroviaria d'acord 
amb el plantejament de xarxa que es formula. 

Les propostes de projecte del PTGC hauran de ser 
substitu' ides ¡/o comp lementades  amb els 
següents aspectes: 

a) Potenciació de la xarxa de rodalia i dels ser- 
veis Catalunya exprés (que relligui el sistema 
urba metropolita seguint els itineraris existents i 
amb les t res  Planes Intermedies d10sona1 
Bages i Anoia). Aquesta potenciació implica: 

- millorar el tracat i doblar la via ferria fins a 
Vic, 



- millorar el tracat fins a Manresa, 
- millorar el tracat i doblar la via ferria fins a 
Igualada, 
- doblar la via ferria dlArenys de Mar fins a 
Tordera. 

b) Reserva de sols i construcció de la línia de 
tren d'alta velocitat: amb un tracat molt similar 
a les autopistes A-17 i A-2, seguint el corredor 
pre-litoral i obrint-se cap a Lleida i Saragossa a 
partir del triangle de Tarragona-Reus-Valls. 

Aquesta xarxa haura de connectar els aero- 
ports del sistema primari i es preveuran esta- 
cions d'intercanvi entre la línia d'alta velocitat i 
les xarxes metropolitanes de rodalia dels siste- 
mes per al reequilibri territorial del nivell 1. 

L'area metropolitana de Barcelona disposara de 
dos itineraris, un pel corredor pre-litoral i un 
altre per la costa. En I'itinerari pre-litoral se 
situara una estació que servira els trens sense 
origen-destinació Barcelona. 

L'itinerari costaner disposara de dues estacions 
per a viatgers, una a I'aeroport i una segona al 
lloc central barceloni (la Sagrera). 

C) Les propostes que fan els plans sectorials i 
el Pla lntermodal de Transport (PIT). Els projec- 
tes concrets s'hauran d'ajustar als següents 
principis: 

- Des de qualsevol polaritat del sistema 
metropolita de Barcelona s'ha de poder anar 
a qualsevol altre amb un únic intercanvi. Les 
polaritats de referencia són les seguents: 
aeroport de Barcelona (i la seva estació de la 
línia d'alta velocitat), estació de Sants, esta- 
ció de Sagrera de la línia d'alta velocitat, 
placa de Catalunya de Barcelona, estació de 
Sant Cugat-Cerdanyola de la línia d'alta veloci- 
tat, Vilanova i la Geltrú, Martorell, Terrassa, 
Sabadell, Granollers i Mataró. 
- Per aconseguir I'objectiu anterior és necessa- 
ri potenciar diversos punts d'intercanvi de la 

xarxa i crear una connexió entre Martorell, 
Terrassa, Sabadell i Granollers. 
- Cal que totes les actuacions en materia 
ferroviaria sobre la xarxa de rodalia vagin diri- 
gides a reforcar les estacions de primer 
nivell: aeroport, Sants, placa de Catalunya, la 
Sagrera, Sant Cugat-Cerdanyola, Martorell, 
Terrassa, Sabadell i Granollers. Qualsevol no- 
va línia o perllongació de la xarxa de rodalia 
haura de passar-ne preferentment per alguna. 
- Es tendira a possibilitar el maxim de punts 
d'intercanvi entre les diferents xarxes. 
- Les actuacions sobre les xarxes locals de 
transport (metro, metro lleuger, xarxes i esta- 
cions d'autobusos, aparcaments d'intercanvi) 
s'hauran de recolzar en la xarxa de rodalia i, 
en conseqüencia, els projectes concrets que 
es realitzin hauran de preveure punts d'inter- 
canvi amb aquesta xarxa. 
- La creació de línies ferroviaries noves ha de 
tenir especialment en compte els condicio- 
nants urbanistics, I'impacte ambiental i I'optima 
assignació de recursos. 
- Els sistemes de capacitat intermedia (me- 
tros lleugers) són una alternativa eficac a 
considerar en aquells indrets on la creació de 
línies ferroviaries .pesants. no és la més ade- 
quada per condicionants urbanistics, deman- 
da excessivament dispersa. Sera necessari 
efectuar la reserva pertinent al viari per per- 
metre el pas d'aquests sistemes lleugers. 

d) Caldra elaborar un Pla lntermodal de Trans- 
port (PIT) per a cadascun dels sistemes de ree- 
quilibri territorial de nivell 1. 

e) Els PIT elaboraran un programa de millora de 
la permeabilitat i soterraments de troncs de 
línies de ferrocarril per tal d'adaptar aquestes 
infrastructures a la nova realitat urbana de les 
nostres ciutats. 

Al-legació núm. 20 

El programa d'invers~ons haura d'establir per a 
I'extensió del transport metropolita (EEF. 9) les previ- 



sions del PIT, previstes en principi amb un import 
quatre vegades superior a les considerades en el 
PTGC. 

pistes i amb la xarxa ferroviaria d'alta velocitat mit- 
jancant el servei de ~I lancadores~. 

6. Aspectes relatius al medi ambient 

Eliminar dels planols P. 02 i P. 04 el ramal de FGC 
de Sant Boi a Gava ja que no uneix polaritats defini- 
des en el PTGC i el seu ambit d'estudi correspon al 
PIT. 

Al-legació núm. 22 

Considerar com a model alternatiu de xarxa ferro- 
viaria en I'ambit de la Regió Metropolitana el que 
es desenvolupa en el plano1 Annex núm. 3 d'acord 
amb els principis continguts en I1al.legaciÓ i I'infor- 
me tecnic annex. 

Aquest model alternatiu cal entendre7 constitu'it 
pels següents elements: 

- Tracat indicatiu de la línia d'ample internacio- 
nal i alta velocitat. 
- Connexió ferroviaria Martorell-Terrassa-Saba- 
dellGranollers (ronda ferroviaria del Valles). 
- Prolongacions dels FGC al Valles. 
- Variant ferroviaria de Badalona. 
- Connexions de tancament del vuit catala: Vila- 
franca-Vilanova i Mataró-Granollers. 
- Sistema de metro lleuger de la Diagonal. 
- Sistema de metro lleuger del Valles. 
- Sistema de metro lleuger del Maresme i el 
Delta del Llobregat. 
- Centres d'intercanvi metropolita de viatgers. 

5. Aspectes del sistema aeroportuari 

Al-legació núm. 23 

Reconeixer la jerarquia del model aeroportuari pro- 
posat (Barcelona-Reus-Girona) fent explícita la pre- 
visió d'ampliacio per al  de Barcelona. 

Al-legació núm. 24 

Integrar el model aeroportuari amb la xarxa d'auto- 

Al-legació núm. 25 

Cal contrastar les capacitats del territori i les 
demandes del desenvolupament social derivades 
del model d'ordenació proposat. 

El PTGC hauria de contenir una documentació mes 
completa amb una avaluació detallada de la pro- 
blematica mediambiental i, en especial, dels siste- 
mes d'espais lliures, així com el seu contrast amb 
les propostes referides a altres aspectes de I'orde- 
nació territorial, especialment amb les demandes 
derivades del model proposat, explicitant les reper- 
cussions mediambientals que li comporta, i per 
tant avaluar la seva idone'itat. Les determinacions 
del PTGC sobre el medi ambient haurien de tenir 
transcripció grafica. 

Al-legació núm. 26 

Explicitar els criteris aplicables al desenvolupament 
economic i social en termes de demanda de recur- 
sos naturals i els criteris tecnics de minimització 
d'impactes. 

El PTGC ha de garantir la compatibilitat del model 
proposat amb un medi ambient de qualitat com un 
dels seus objectius basics explicitant els criteris 
aplicables en el seu desenvolupament. En concret 
es proposen els següents: 

1. Incorporar la problematica de la contamina- 
ci'ó atmosferica a les propostes del PTGC amb 
indicació de criteris i nivells de, qualitat necessa- 
ris; reforcant la utilització dels instruments 
legals existents i reclamant I'elaboració del Pla 
de Protecció Atmosferic. 

2. Introduir a les determinacions del PTGC pres- 
cripcions que abordin el problema de la conta- 
minació agrícola. 



3. Definir amb més precisió els criteris de ges- 
tió de I'aigua, de tal forma que es tinguin en 
compte tots els recursos hidraulics (inclosos 
els aqüífers subterranis), s'avalu'in de forma pre- 
cisa les necessitats territorials i es defineixin 
amb més precisió les mesures necessaries per 
donar-hi solució (transvasament de conques), 
sense perjudicis mediambientals. 

4. Definir els criteris per a la reutilització de les 
aigües residuals pel que fa al nivell de qualitat, 
usos i arees d'aplicació. 

5. lncorporar la problematica de les avingudes 
a les propostes del PTGC. 

6. Definir els criteris que permetin la reformula- 
cio del Pla de Sanejament, d'acord amb les pro- 
postes de desenvolupament que finalment 
adopti el PTGC. 

7. lncorporar realment la problematica de ges- 
tió dels residus solids a les prescripcions del 
PTGC amb la definició de criteris de gestio mes 
precisos i ambits de gestio adequats a I'especi- 
ficitat del tema, que parteixin de les administra- 
c ions que avui gest ionen aquests serveis 
(EMSHTR). 

Al.legacio núm. 27 

Precisar en la documentació normativa del pla els 
criteris d'aplicació per a una gestió coherent del 
sistema d'espais lliures. 

Es proposa que siguin com a mínim els següents: 

1. Definir una imatge objectiu per al sistema 
d'espais lliures que permeti la formulació d'es- 
trategies i I'assumpció de compromisos d'inter- 
venció. 

2. Definir els criteris de desenvolupament i ges- 
tió per als sistemes d'espais lliures que integrin 
criteris productius i de conservació, amb I'objec- 
tiu de fixar directrius als Plans Sectorials i Urba- 

nístics que regularan el desenvolupament d'a- 
quests sols. 

3. Introduir en les propostes del PTGC a mes 
del concepte de conservació de valors naturals, 
el concepte de regeneració dels espais estrate- 
gics del territori i, d'entre ells, els fluvials. 

4. Ampliar els suposits de protecció-regenera- 
cio a: 

- Terrenys forestals en pendents superiors al 
20%. 

- Establint criteris de gestio forestal i inte- 
gració de I'agricultura tradicional. 
- Evitant I'edificació i I'agricultura inadequa- 
da al pendent. 
- Exigint I'estudi d'impacte ambiental en el 
de desenvolupament dels sols urbanitzables 
no programats, infrastructures i activitats 
agrícoles no tradicionals. 

- Espais fluvials, incloent-hi els que es troben a 
determinades distancies de les lleres (200-100- 
50  m). 

- Garantint el paper de corredors biologies. 
- Evitant I'edificació i la instal.laciÓ d'infras- 
tructures. 
- Integrant I'agricultura. 
- Exigint I'estudi d'impacte ambiental per a 
intervencions excepcionals motivades per 
les dificultats del territori. 

5. Establir I'obligatorietat de I'aplicació de les 
determinacions del PTGC inclús sense haver 
efectuat les delimitacions precises que han 
d'efectuar els planejaments successius. 

6. Definir per a I'ambit de la Regió Metropoli- 
tana de Barcelona, d'acord amb les hipotesis 
reflectides al plano1 núm. 4 que s'adjunta com a 
annex, els elements seguents: 

- Els espais estrategics per aconseguir les 
continuitats naturals desitjables. 



- Els espais fluvials com a conductors de 
naturalitat, amb criteris de gestió específics 
per aquells que tenen un paper estructura- 
dor (parcs fluvials). 
- Els espais annexos a les infrastructures 
basiques de transport com a conductors de 
naturalitat. 

7. Aspectes economics 
i de programació d'inversions 

Al-legació núm. 28 

Incorporar al Programa Quadriennal d'lnversions la 
totalitat d'inversions en infrastructures i dotacions 
basiques que es preveu realitzar en el període 1994- 
1997  amb financament íntegre o parcial d'adminis- 
tracions diferents de la Generalitat de Catalunya 
(incloses les definides recentment al "Plan Director 
de Infraestructuras" del MOPTI, d'acord amb el que 
determina I'article 3.6 del Decret 397/1984. 

Al.legació núm. 29 

Fixar criteris i determinacions concretes de priori- 
tats en el conjunt de les actuacions previstes, te- 
nint en compte pe l  que fa a lli\mbit Central, les 
establertes pel  Pla Estrategic de Barcelona i altres 
plans locals de naturalesa similar. 

tat de vida. es distribuiran de forma sensible- 
ment proporcional al pes demografic dels am- 
bits previstos. 

8. Aspectes administratius 
i de representació institucional 

Al.legació núm. 31 

La Llei del Pla Territorial General haura de regular 
els aspectes organitzatius del territori; partint dels 
esquemes de la Llei 23/1983, com a forma de 
garantir el  desplegament de les seves determina- 
cions a través dels plans territorials parcials i de 
garantir també la participació de les entitats locals 
en la seva elaboració i execució. 

Al.legaciá núm. 32 

Caldra fixar en el PTGC en el cas de la conurbació 
de Barcelona, les bases o criteris perque el  Pla 
Territorial Parcial de la Regió Metropolitana pugui 
concretar I'organització local unitaria que permeti 
dur a terme les inversions i actuacions de compe- 
tencia local (art. 20.2 de la Llei 23/1983I, atesa 
I'actual pluralitat d'entitats locals i supramunicipals, 
el territori de les quals no és coincident entre sí i 
tampoc amb I'ambit previst per a formular el PTP. 

Al-legació núm. 33 
Al-legació núm. 30 

Concretar i garantir les assignacions economiques 
que, respecte de la globalitat del programa qua- 
driennal, corresponen a l'i\mbit Funcional Central i 
als seus  sistemes de proposta., s i  més no al siste- 
ma de Barcelona, atesa la seva importancia quan- 
titativa i qualitativa en el conjunt, amb les següents 
precisions: 

- Relació de projectes específics i imports cor- 
responents dels programes que el pla presenta 
de forma agregada, especialment els de sane- 
jament i de residus solids, que interessen com- 
petencies de les entitats metropolitanes. 
- Garantia que les intervencions incloses en el 
programa agregat cequipaments per a la quali- 

Reconeixer les vigents entitats metropolitanes 
(EMSHTR, EMT i Mancomunitat de Municipis de 
I'AMBI com a .entitats locals afectades. en tot  al10 
que correspongui en relació amb el PTGC i el seu 
desenvolupament. En conseqüencia: 

- Garantir la seva participació efectiva en els tre- 
balls de redacció del PTP de ~ ' ~ m b i t  Central (Pla 
Territorial Metropolita de Barcelona, en curs 
d'elaboració), d'acord amb el que preveu I'article 
14.2 de la Llei 23/1983 de Política Territorial. 
- Establir canals per a la seva participació, en la 
forma que resulti adient, en les agrupacions 
d'entitats locals que puguin constituir-se per dur 
a terme el PTMB, d'acord amb el que estableix 
I'article 22 de la mateixa Llei. 
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ANNEX 2. 
DEMOGRAFIA 

1. Consideracions a la previsió de població 
del PTGC 

1.1. Creixement total 

El creixement previst per al conjunt de Catalunya, 
1,5 milions d'habitants en 35  anys arribant als 
7,5 milions, to t  i ser qualificable de  moderat^ 
-com fa el Pla- pot considerar-se superior al que 
s 'es~era.  

El conjunt dlEspanya creixera entre 1990-2025 
el 9% (de 39  a 42,5 milions), segons es despren 
de la informació del grafic D.7, mentre que el 
PTGC estima per a identic període un creixement 
del 24% a Catalunya. Tot i acceptant la hipotesi 
d'un major dinamisme catala, la diferencia sembla 
massa gran, amb un increment equivalent a qua- 
tre vegades el dlEspanya sense Catalunya (6%) i 
que suposaria un augment de dos punts (del 
15,6% al 17,6%) pel que fa al pes de Catalunya en 
el conjunt estatal. 

També és significatiu comprovar al grafic es- 
mentat que altres pa'isos de I'arc mediterrani nord- 
occidental (més semblants demograficament i 
soc io log icament  a Catalunya que a la resta 
dfEspanya, i igualment candidats a la recepció 
d'immigració del nord d l~f r ica)  tenen creixements 
previstos a I'horitzó 2025 encara més baixos: 8% 
a Franca i -8,4% a Italia. 

La comparació entre les taxes de creixement 
experimentades els darrers anys i les que preveu 
el PTGC semblen confirmar que les previsions 
podrien considerar-se massa elevades: la hipote- 
si de creixement total (a partir de I'any 2001,  
una vegada recuperada la natalitat) equival a qua- 
t re  vegades I ' increment observat el decenni 
1981-1991 i a 2,5 vegades el del darrer quin- 
quenni 1986-1991 (vegeu taules 1 i 2 d'aquest 
annex). 

1.2. Creixement natural 

La hipotesi de creixement natural (0,55% anual a 

partir del 2001) pot considerar-se massa alta pels 
següents motius: 

Catalunya entrara, dins I'actual quinquenni 
1991-1 996,  en creixement natural negatiu, tal 
com assenyala I'estudi del Pla (INFO 3.11-12). 
Ates que la mortalitat seguira pujant de manera 
lleu pero constant per I'envelliment de la pobla- 
ció, el canvi de tendencia haura de basar-se en 
una notable recuperació de natalitat. 

Aquesta recuperació, possibilitada basicament 
per I'augment del contingent en edat reproducti- 
va, es produira, ben segur, pero podria ser me- 
nor de I'esperada (el Pla assenyala que xel nom- 
bre de naixements ha d'augmentar de manera 
immediata entre el 15  i el 20%>>, INFO 3.12): 

- L'augment de la natalitat pel motiu indicat, 
encara que sigui numericament considerable, 
durara només aproximadament la primera mei- 
tat del període previst mentre que a la segona 
la situació s'invertira radicalment en entrar en 
I'edat procreadora els redu'its contingents pro- 
vinents de la feble natalitat del període final 
dels anys setanta-principis dels noranta. 

- A curt termini no és totalment descartable 
que la fecunditat (nombre mitja de fills per 
dona), tot i ser ja extraordinariament baixa, no 
aturi encara la davallada i després trigui a recu- 
perar-se. L'eventual perllongació de I'actual con- 
text de crisi economica podria incidir en aquest 
sentit. 

- Una hipotetica recuperació de la fecunditat .a 
I'escandinava~ probablement només es produi- 
ria, com ha passat en aquells paisos, després 
de períodes molt llargs de baixa fecunditat i en 
el context de societats més evolucionades i 
socialment consolidades que la Catalunya d'avui 
o dels propers anys. De fet, el propi PTGC la 
descarta com a fenomen significatiu (pag. D. 
32). 



Taula 1. PTGC. Previsions de població i «imatge-objectiu» l'any 2026. Adaptació de les dades de la taula M. 33 a la delimitació
d'àmbits d'aplicació dels PTP (M. 180)

Població

Evolució Previsions 2026 PTGC

1981 1986 1991 Tendència Proposta Diferència
proposta-tendència

Centre/Regió Metropolitana de Barcelona 4.238.876 4.229.527 4.264.422 5.187.228 4.687.953 -499.275
Nord/Girona 456.888 477.995 499.114 729.497 831.901 102.404
Camp de Tarragona 358.809 368.305 387.052 589.109 627.041 37.932
Terres de l'Ebre	 . 154.241 155.578 154.952 163.786 245.006 81.220
Ponent/Lleida-Pirineu 339.160 338.287 339.732 355.689 515.116 159.427
Planes intermèdies 408.440 408.946 414.222 474.691 •	 592.983 118.292

Total Catalunya 5.956.414 5.978.638 6.059.494 7.500.000 7.500.000 0

Catalunya sense la RMB 1.717.538 1.749.111 1.795.072 2.312.772 2.812.047 499.275

Evolució Previsions 2026 PTGC

1981-1986 1986-1991 1981-1991 Tendència Proposta Diferència
Creixement absolut 1991-2026 1991-2026 proposta-tendència

Centre/Regió Metropolitana de Barcelona -9.349 34.895 25.546 922.806 423.531 -499.275
Nord/Girona 21.107 21.119 42.226 230.383 332.787 102.404
Camp de Tarragona 9.496 18.747 28.243 202.057 239.989 37.932
Terres de l'Ebre 1.337 -626 711 8.834 90.054 81.220
Ponent/Lleida-Pirineu -873 1.445 572 15.957 175.384 159.427
Planes intermèdies 506 5.276 5.782 60.469 178.761 118.292

Total Catalunya 22.224 80.856 103.080 1.440.506 1.440.506 0

Catalunya sense la RMB 31.573 45.961 77.534 517.700 1.016.975 • 499.275

\.D



Tatda 1. (Continuació)

Evolució	 Previsions 2026 PTGC

Creixement relatiu
	 1981-1986	 1986-1991	 1981-1991	 Tendència	 Proposta	 Diferència

(percentatge an.ac.)
	

1991-2026	 1991-2026	 proposta-tendència

Centre/Regió Metropolitana de Barcelona 	 -0,04	 0,16	 0,06	 0,56	 0,27	 -0,29
Nord/Girona	 0,91	 0,87	 0,89	 1,09	 1,47	 0,38
Camp de Tarragona 	 0,52	 1,00	 0,76	 1,21	 1,39	 0,18
Terres de l'Ebre	 0,17	 -0,08	 0,05	 0,16	 1,32	 1,16
Ponent/Lleida-Pirineu	 -0,05	 0,09	 0,02	 0,13	 1,20	 1,07
Planes intermèdies	 0,02	 0,26	 0,14	 0,39	 1,03	 0,64

Total Catalunya	 0,07	 0,27	 0,17	 0,61	 0,61	 0,00

Catalunya sense la RMB
	

0,36	 0,52	 0,44	 0,73	 1,29
	

0,56

Evolució	 Previsions 2026 PTGC

Distribució Territorial 	 1981	 1986	 1991	 Tendència	 Proposta	 Diferència
(percentatge)	 proposta-tendència

Centre/Regió Metropolitana de Barcelona 	 71,16	 70,74	 70,38	 69,16	 62,51	 -6,66
Nord/Girona	 7,67	 8,00	 8,24	 9,73	 11,09	 1,37
Camp de Tarragona	 6,02	 6,16	 6,39	 7,85	 8,36	 0,51
Terres de l'Ebre	 2,59	 2,60	 2,56	 2,18	 3,27	 1,08
Ponent/Lleida-Pirineu	 5,69	 5,66	 5,61	 4,74	 6,87	 2,13
Planes intermèdies	 6,86	 6,84	 6,84	 6,33	 7,91	 1,58

Total Catalunya	 100,00	 100,00	 100,00	 100,00	 100,00	 0,00

Catalunya sense la RMB
	

28,84	 29,26	 29,62	 30,84	 37,49
	

6,66



1.3. Creixement migratori 

La hipotesi del creixement migratori que fa el 
PTGC és relativament moderada: manteniment al 
llarg de tot el període del 0'15% anual, és a dir, el 
25% més que en el darrer quinquenni 1986-1991. 
Es tracta d'una previsio forca verosímil si be, com 
totes les que poden fer-se a llarg termini i especial- 
ment les referides a migracions, subjecta a uns 
marges d'error altíssims. 

Tot i ser moderada, la previsio migratoria del Pla 
podria resultar encara massa alta. Pel que fa a la 
procedent de la resta d1Espanya, sembla molt 
menys justificada la hipotesi que finalment s'adopta 
(immigració des d'arees rurals peninsulars estimu- 
lada pel diferencial de renda, segons la pag. D. 
35)' que no pas les conclusions de I'estudi (INFO 
3.161, que contradiuen totalment aquella suposició 
basant-se en I'envelliment i la recessió demografica 
de les zones d'origen, així com en els subsidis i les 
polítiques regionals aplicades pels governs central 
o autonomies. 

1.3.1. Creixement natural 

La corba de creixement de la taxa bruta de morta- 
litat es troba tendencialment amb la de la natali- 
tat en el primer quinquenni dels anys noranta, 
moment en el qual el creixement natural de la po- 
blació catalana esdevé nul per passar tot seguit a 
xifres negatives (INFO 3.12). 

1990=0,8 per 1.000. Els anys vinents, en un pri- 
mer moment, el creixement natural pot assolir una 
mitjana del 2 per 1.000 anual per passar en co- 
mencar el segle al 5,5 per 1.000 (pag. D. 35). 

Interpretació quantitativa: 

1991-1996: mitjana aritmetica entre O per 1.000 anual i 
2 per 1 .O00 anual = 0,1% anual 
1996-2001: mitjana aritmetica'entre 2 per 1.000 anual i 
5,5 per 1.000 anual = 0,375 anual 
2001-2006 i quinquennis següents: 5,5 per 1.000 anual 
= 0,55 anual 

Pel que fa a la immigració procedent de I'estran- 
ger, sobretot del Tercer Món i especialment del Creixement migrat0ri 

nord d1Africa, I'estudi I'estima  completament 
imprevisible. (INFO 3.1 7) i la hipotesi adoptada Tots els quinquennis: 1,5 per 1 .O00 anual (pag. D. 
(pag. D. 35) no la considera. 35) = 0,15 anual. 

7 

Taulla 2. Comparació de taxes de creixement (demografha) 

Creixement natural Creixement migratori Creixement total 

Real Hipotesi Real Hipotesi Real Hipotesi 

--- 

Les taxes expressen percentatges anuals. 
Les hipotesis s'han dedu'it a partir de les escasses referencies concretes que el pla explicita. 
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ANNEX 3. 
SISTEMES DE PROPOSTA. TENDENCIES DE CREIXEMENT 

1. Tendencies de creixement i extensio de 
I'area metropolitana de Barcelona. 
Cap a una ciutat real de 40-50 km de radi 
des de Barcelona 

La situació i evolució dels diferents indicadors 
territorials aporten les següents conclusions: 

1. Hi ha caracteristiques territorials per densi- 
ta t  i intensitat de les interrelacions de tota 
mena (treball, estudi, comerc, oci) i per deficit 
de centralitat, que individualitzen el continu 
urba de Barcelona i una vintena més de munici- 
pis, i que es coneix com I'area metropolitana 
de Barcelona, en un radi aproximat de 15  km 
des de la ciutat central. 

2. L'area metropolitana de Barcelona té límits 
variables segons el tipus de relacions que s'hi 
considerin i la finalitat de la delimitació. Són 
I'expressió del procés tendencial d'extensió 
territorial de les caracteristiques metropolita- 
nes cap al conjunt de la regió, el qual es va 
accentuar en el període 1985-1992, de creixe- 
ment economic intens. 

3.  Les arees on es produeixen les principals 
tensions de creixement i extensio de I'area 
metropolitana de Barcelona són als municipis 
del Baix Maresme, per nous habitatges, i les 
de Mollet i Martorell, per noves indústries. En 
el període recent  de més  creixement,  les 
diferencies entre el  creixement d 'act iv i tat  
economica, més concentrat  a I 'entorn de 
Barcelona, i el residencial, amb saldos positius 
a la segona corona de municipis, han accen- 
tuat les tendencies d'integració metropolitana. 
Queden ind iv idual i tzats  c o m  a s is temes  
urbans, Sabadell, Terrassa, Mataró, Vilafranca, 
Vilanova, Granollers i, parcialment, Sant Celoni, 
que aporten potencialitat urbana a la competiti- 
vitat economica de la Regió Metropolitana de 
Barcelona. 

4 .  La urbanització de polígons industrials, la 

implantació de nous centres comercials i 
les actuacions de reequilibri territorial metro- 
polita (rondes, parcs, espais oberts, nova ur- 
banització de polígons industrials i per habitat- 
ge) limitaran els deficit de centralitat als mu- 
nicipis del  Delta del  Llobregat,  Molins de 
Rei, Sant Vicenc dels Horts, Badalona, San- 
ta Coloma de Gramenet,  Montgat,  Cerda- 
nyola o Ripollet, que es poden transformar 
en noves centralitats dins de I'area metropo- 
litana. 

Els principals canvis territorials entre I'any 
1986  i 1991  que il.lustren I'extensió de Bar- 
celona i I'area metropolitana han estat, d'acord 
amb les dades provisionals del Cens del 1991, 
els següents: 

- Creixement de llocs de treball mes intens a 
I'area metropolitana,'amb uns 237.000 llocs 
de treball, que ha superat la resta de la regió. 
considerada com un conjunt (73.000 nous 
llocs de treball), i les altres 3 4  comarques 
de Catalunya (72.000 nous llocs de treball), 
amb creixements respect ius de l  26,7%, 
21,0% i 12,5%. 

- Transvasament de residencia des de Bar- 
celona i el continu urba cap a la segona 
corona d'unes 61.000 persones, que aug- 
menta significativament la tendencia anterior 
amb saldos de 23.000-27.000 persones 
per quinquenni. 

- Augment de la mobilitat residencia-treball 
d'abast intercomarcal a la Regió Metropo- 
litana en un 65% respecte a les 177 .062  
persones que, el 1986, treballaven fora de la 
comarca de residencia. 

- Augment de la intensitat de trafic el 37% 
als accessos a Barcelona i el 58% a acces- 
sos als límits de IIEntitat Metropolitana de 
Transport. 



La conclusió que les característiques~metropo- 
litanes més intenses no són avui generalitza- 
bles a to t  I1ambit de la Regió Metropolitana 
s'il4ustra aplicant als fluxos intercomarcals de 
la mobilitat obligada, els criteris de delimitació 
de les anomenades [(arecs de cohesió. i .mer- 
cats de treball. del Pla Territorial General de 
Catalunya. Són els criteris següents, aplicats 
a la mobilitat obligada residencia-treball de 
1981, 1986 i 1991: 

- Flux mínim del 15% entre dues arees 
(municipis o comarques). 

-Volum d'emissions o atraccions superior 
al 25% dels llocs de treball localitzats o de 
la població ocupada resident. 

Les comarques són ambits territorials suficient- 
ment grans perque tinguin molta probabilitat 
d'internalitzar un gran nombre de viatges. Al- 
ternativament, els fluxos extracomarcals totals 
són definidors dels fluxos dins de la regió per- 
que engloben tant els més intensos prop de 
Barcelona i e l  cont inu urba, c o m  els més  
extrems. Les taules i mapes adjunts presenten 
els resultats. 

Amb el criteri de les carees de cohesió., forma- 
rien .sistema u r b a ~  amb el Barcelones, les se- 
güents comarques: 

- El Baix Llobregat, per atraccions i emis- 
sions, des d'abans de I'any 1981. 

- El Maresme i el Valles Occidental, per e- 
missions, a partir de les dades del Cens de 
Població de 1991. 

Amb el criteri dels mercats de treball, en rela- 
ció amb I'obertura total, formarien sistema urba 

amb la comarca del Barcelones, només la del 
Baix Llobregat. Els resultats palesen que la 
resta de comarques de la regió són autocontin- 
gudes en un 75%, al menys, de les dimensions 
dels mercats de treball. 

La tendencia a I'augment de la mobilitat es va 
incrementar tant en el període de recessió 
( 1975 -1984 )  com en el  període recent  de 
maxim creixement. L'autosuficiencia o I'auto- 
contenció d'abast extracomarcal va augmentar 
dos punts percentuals respecte de la població 
ocupada total de la Regió Metropolitana entre 
I'any 1981  i 1986, i en quatre punts percen- 
tuals des del 1986 al 1991, situant-se a I'any 
censal en el 19% de les dimensions de I'ocupa- 
cio. 

L'aplicació I'any 1991  de la mateixa tendencia 
1986-1 991  d'augment dels viatges extracomar- 
cals per obtenir una previsió tendencial per al 
1996  aportaria, d'acord amb els resultats de 
les taules adjuntes, els següents resultats: 

- Per aplicació dels criteris de les carees 
de cohesió. (15% dels f luxos de cada 
comarca amb la del Barcelones). L1area 
metropolitana s'ampliaria amb les comar- 
ques del Valles Oriental, per atraccions, i 
del Garraf, per emissions. 

- Per aplicació dels criteris definitoris dels 
mercats de treball, s'ampliaria al Maresme, 
per emissions a Barcelona, i al Valles Occi- 
dental i Oriental, per atraccions. 

El procés d'extensió del sistema urba de Barce- 
lona presenta una tendencia important des del 
1975 d'integrar-se amb els centres urbans amb 
creixements endogens propis de la Regió Me- 
tropolitana, amb diferents dinamiques territo- 
rials de difícil previsió-i d'abast variable. 





Taula 1. Mobilitat per motiu de treball-viatges intercomarcals, 1981-1986-1991 i previsions 1996 

Valors absoluts Valors relatius Percentatge Valors relatius Percentatge 
1981 1986 1991 1981 1986 1991 Previsió 1981 1986 1991 Previsió 

Fluxos 

Percentatge població 1996 Percentatge llocs 1996 
ocupada resident de treball localitzats 

(POR) origen (LLTL) destinació 

Barcelones-Baix Llobregat 
Barcelones-Valles Occidental 
Barcelones-Valles Oriental 
Barcelones-Maresme 
Barcelones-Alt Penedes 
Barcelones-Garraf 
(Regió MetropolitanaHBarcelones) 
Barcelones-Bages 
Barcelones-Osona 
Baix Llobregat-Barcelones 
Valles Occidental-Barcelones 

CI 
O Valles Oriental-Barcelones 
O Maresme-Barcelones 

Alt Penedes-Barcelones 
Garraf-Barcelones 
(Regió Metropolitana)-(Barcelones) 
Bages-Barcelones 
Osona-Barcelones 
Baix Llobregat-Valles Occidental 
Valles Occidental-Baix Llobregat 
Valles Occidental-Valles Oriental 
Valles Oriental-Valles Occidental 
Maresme-Valles Oriental ' 

Valles Oriental-Maresme 
Bages-Baix Llobregat 
Baix Llobregat-Bages 
Bages-Valles Occidental 
Valles Occidental-Bages 
Osona-Valles Oriental 
Valles OrientalOsona 

Font: IEC, 1993 (informació provisional del Cens 1991). 



Figura 2. Mercats de treball amb autosuficiencia mínima del 50% 

1 P", I 

Font: Pla Territorial General de Catalunya. Expressió Grafica. Planol 1.05 







Taula 2. Mobilitat per motiu de treball. Viatges intracomarcals, 1981-1986-1991 i previsions 1996 

Comarques 

Població ocupada resident Viatges intracomarcals 

1981 1986 1991 1981 1986 1991 

Barcelones 
Baix Llobregat 
Valles Occidental 
Valles Oriental 
Maresme 
Alt Penedes 
Garraf 

Regió Metropolitana 1.276.975 1.230.71 1 1.547.970 1.1 12.263 1.046.497 1.255.362 

(Regió Metropolitana)- 
(Barcelones) 518.008 532.578 712.951 416.982 415.584 526.152 

Bages 
Osona 

Percentatge sobre POR Llocs de treball Percentatge 
(autosuficiencia POR) localitzats llocs de treball localitzats 

(autosuficiencia LLTL) 

Comarques 1981 1986 1991 Previsió 1981 1986 1991 1981 1986 1991 Previsió 
1996 1996 

Barcelones 
Baix Llobregat 
Valles Occidental 
Valles Oriental 
Maresme 
Alt Penedes 
Garraf 

Regió Metropolitana 

(Regió Metropolitana)- 
(Barcelones) 

Bages 
Osona 

Font: IEC, 1993 (informació provisional del Cens 1991). 



Taula 3. Fluxos de m 'dencia-treball en 

Població ocupada resident 1986-1991 POR a exterior comarca 1986-1991 

Comarques 1986 1991 Absolut Percentage 1986 1991 Absolut Percentatge 

. Barcelones 
Baix Llobregat 
Valles Occidental 
Valles Oriental 
Maresme 
Garraf 
Alt Penedes 
(Regió Metropolitana)- 

(Barcelones) 

Regió Metropolitana 1.230.711 1.548.070 317.359 25,8 190.800 292.708 101.908 53,4 

Percentatge POR-Exterior s/POR Llocs de treball localitzats 1986-1991 

Comarques 1986 1991 1986-1991 1986 1991 Absolut Percentatge 

Barcelones 
Baix Llobregat 
Valles Occidental 
Valles Oriental 
Maresme 
Garraf 
Alt Penedes 
(Regió Metropolitana)- 

(Barcelones) 

Regió Metropolitana 15,5 18,9 3,4 1.230.073 1.549.671 319.598 26,O 

LLTL d'exterior comarca 1986-1991 Percentatge LLTL-Exterior s/LLTL 

Comarques 1986 1991 Absolut Percentatge 1986 1991 1986-1991 

Barcelones 
Baix Llobregat 
Valles Occidental 
Valles Oriental 
Maresme 
Garraf 
Alt Penedes 
(Regió Metropolitana)- 

(Barcelones) 

Regió Metropolitana 179.134 294.309 115.175 64,3 14,6 19,O 4,4 

Font: IEC. Dades provisionals del Cens del 1991 i matrius 1981 i 1986. 



Taula 4. Mobilitat per motiu de treball. Viatges intercomarcals, 1981-1986-1991 

Percentatges 

F~UXOS 1981 1986 1991 1981-1986 1986-1991 1981-1991 

Barcelones-Baix Llobregat 30.427 28.214 40.734 -7 44 34 
Barcelones-Valles Occidental 16.838 18.271 28.214 9 54 68 
Barcelones-Valles Oriental 10.350 10.475 14.997 1 43 45 
Barcelones-Maresme 3.564 4.355 5.857 22 34 64 
Bacelones-Alt Penedes 548 511 943 -7 85 72 
Barcelones-Garraf 615 69 1 842 12 22 3 7 

(Regió Metropolitana)- 
(Barcelones) 62.342 62.517 91.587 O 46 47 

Barcelones (interns) 695.281 630.913 729.210 -9 16 5 
Baix Llobregat (interns) 110.431 103.333 133.044 -6 29 20 
Valles Occidental (interns) 140.797 139.91 1 185.932 -1 33 32 
Valles Oriental (interns) 61.675 64.331 81.477 4 27 32 
Maresme (interns) 66.010 70.784 81.070 7 15 23 
Alt Penedes (interns) 19.295 19.078 23.025 -1 2 1 19 
Garraf (interns) 18.774 18.147 21.604 -3 19 15 

Regió Metropolitana 1.112.263 1.046.497 1.255.362 -6 20 13 

(Regió Metropolitana)- 
(Barcelones) 416.982 415.584 526.152 O 2 7 26 

Baix Llobregat-Barcelones 45.637 49.077 73.973 8 51 62 
Valles Occidental-Barcelones 22.352 , 23.351 35.683 4 53 60 
Valles Oriental-Barcelones 4.847 6.606 10.379 36 57 114 
Maresme-Barcelones 9.012 11.456 19.043 2 7 66 11 1 
Alt Penedes-Barcelones 647 600 1.302 -7 11 7 101 
Garraf-Barcelones 1.124 1.292 2.906 15 125 159 

(Reglo Metropolltana)- 
(Barcelones) 83.619 92.382 143.286 1 O 55 71 

Balx Llobregat-Valles Occidental 2.495 3.439 6.541 38 90 162 
Valles Occ~dental-Balx Llobregat 1.318 1.998 3.838 5 2 92 191 
Valles Occ~dental-Valles Orlental 2.283 2.949 5.31 1 29 80 133 
Valles Orlental-Valles Occ~dental 2.997 3.058 5.970 2 9 5 99 
Maresme-Valles Orlental 526 756 1.505 44 99 186 
Valles Oriental-Maresme 158 354 394 124 11 149 
Bages-Balx Llobregat 305 304 552 O 82 81 
Balx Llobregat-Bages 241 351 291 46 -1 7 21 
Bages-Valles Occidental 237 386 781 63 102 230 
Valles Occ~dental-Bages 163 308 463 89 50 184 
Osona-Valles Orlental 399 593 818 49 38 105 
Valles Oriental-Osona 252 328 483 30 47 92 

Font: IEC, 1993 (~nformacló provlslonal del Cens de 1991). 
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ANNEX 4. 
SISTEMA DE PROPOSTA. &BIT DE TRANSPORT 

1. Delimitació territorial d'un ambit agregar cap nou municipi. El resultat es el del pla- 
de transport amb intensitat de mobilitat no1 adjunt, que compren 77 municipis de 7 comar- 
diferenciada ques diferents. 

Les arees de tensió a la Regió Metropolitana i el Cal destacar que a la segona iteració ja s'assoleix 
caracter variable dels límits es poden il.lustrar també un ambit de 4 0  municipis que inclou el Barcelon&s, 
amb.la delimitació territorial d'un ambit de transport la part sud del Maresme i una important part del 
amb intensitat de mobilitat diferenciada, la metodolo Baix Llobregat, a més dels municipis del Valles 
gia i principals resultats de la qual es presenta segui- Occidental adjacents a Collserola. 
dament. 

Procés 
Resten fora de I'ambit resultant municipis amb una 
gran potencia de viatges interns i amb una certa 
area dlinfluencia, com ara Sabadell, Terrassa, Gra- 

- Analisi de la matriu EM0191 per motiu de treball i nollers ¡ Mataró. No obstant la seva relació 
modes mecanics, corresponent a I'ambit de la amb I'ambit resultant és significativa en termes 
Regió I més les comarques del Baix Penedes i el 

absoluts i relatius: 
Garraf. 
- ~ m b i t  inicial: Barcelona. 
-Agregació successiva de municipis a I'ambit ini- 
cial, i fins que no es pot agregar cap municipi més, Viatges mecanics totals 

quan es compleix alguna de les condicions que es Destinació Origen 

detallen a continuació. ambit ambit 
Percentatge Percentatge 

Condicions 
Mataró 22 20 

Un municipi s'agrega a un ambit si la primera desti- Sabadell 26 20 
nació de viatges generats del municipi és I'ambit 15 11 
(inclús per sobre de la destinació interna) i la pri- Granollers 28 33 

mera destinació dels viatges externs generats al 
municipi és I'ambit, en una proporció > 50%' o bé 
si el primer origen dels viatges atrets pel municipi 
és I'ambit (inclús per sobre dels orígens interns) i 
el primer origen dels viatges externs atrets pel 

Viatges mecanics externs 
Destinació Origen 

arnbit arnbit 
Percentatge Percentatge 

municipi és I'ambit, en una proporció > 50%. Mataró 69 6 5 
Sabadell 70 6 5 

Resultats Terrassa 5 7 45 
Granollers 54 52 

Després de la sisena iteració ja no és possible 

Iteració 

Viatges amb origen o destinació Viatges interns 
a I'ambit/viatges a I'ambit/viatges 

amb origen o destinació als 162x162 interns als 162x162 
municipis (percentatge) municipis (percentatge) 

Inicial (Barcelona) 
Segona 
Quarta 
Sisena 



Figura 1. Àmbit territorial

Municipis integrats dins l'àmbit de l'E.M.T.



En valors absoluts, se superen el 23.000 viatges 
en la relació Sabadell-ambit resultant (en tots dos 
sentits) i els 8.500 en les relacions amb Terrassa, 
Granollers i Mataró. 

En les successives iteracions efectuades es posa 
de manifest una autocontenció creixent, que prac- 
ticament s'estabilitza entre la cinquena i la sisena 
iteració, (veure quadre pag. 109). 

2. Procés d'agregació de municipis 

L'ambit finalment determinat (77 municipis) inclou, 
ordenats per comarques, els municipis següents: 

Barcelones: Barcelona, Badalona, Santa Coloma 
de Gramenet, Sant Adria del Besos, I'Hospitalet de 
Llobregat. 

Baix Llobregat: Cornella, Esplugues, Sant Just Des- 
vern, el Prat de Llobregat, Castelldefels, Corbera de 
Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Viladecans, Ga- 
va, Sant Joan Despí, Sant Feliu de Llobregat, Santa 
Coloma de Cervelló, Torrel les de Llobregat,  
Begues, Vallirana, Cervelló, Sant Vicenc del Horts, 
Collbató, Molins de Rei, Palleja, el Papiol, Sant 
Andreu de la Barca, Castellbisbal, Martorell, 
Castellví de Rosanes, Sant Esteve Sesrovires, 
Abrera, Esparreguera, Olesa de Montserrat. 

Maresme:  Alella, el  Masnou, Cabri ls, Tiana, 
Montgat, Teia, Premia de Dalt, Premia de Mar, 
Vilassar de Mar, Vilassar de Dalt, Cabrera de Mar, 
Sant Vicenc de Montalt, Caldes dlEstrac, Sant 
Andreu de Llavaneres. 

Valles Oriental: Vallromanes, Sant Quirze Safaja, 
Montornes del Valles, la Llagosta, Mollet del Valles, 
Vilanova del Valles, Montmeló, Santa Maria de 
Martorelles, Sant Fost de Capsentelles, Martorelles, 
Parets del Valles, Llica de Vall, Granera, I'Ametlla del 
Valles, Castelltercol, Castellcir, Sant Feliu de Codines. 

Valles Occidental: Sant Cugat del Valles, Montcada 
i Reixac, Cerdanyola del Valles, Gallifa, Ripollet, 
Barbera del Valles, Santa Perpetua de Mogoda, 
Palau de Plegamans. 

Alt Penedes: Gelida, Sant Llorenc dlHortons, Olesa 
de Bonesvalls. 

Garraf: Olivella. 

El desenvolupament del procés iteratiu d'agregació 
ha estat el següent: 

Inicial: Barcelona (1 municipi). 

Primera: Barcelona mes Badalona, Santa Coloma 
de Gramenet, Sant Adria de Besos, Alella, el 
Masnou, Cabrils, I'Hospitalet, Cornella, Esplugues, 
Sant Just Desvern, el Prat de Llobregat, Castell- 
defels, Corbera de Llobregat, Sant Cugat del 
Valles (1.5 municipis). 

Segona: Anterior mes Tiana, Montgat, Teia, Premia 
de Dalt, Premia de Mar, Vilassar de Mar, Vilassar de 
Dalt, Cabrera de Mar, Vallromanes, Montcada i 
Reixac, Cerdanyola del Valles, Gallifa, Sant Quirze 
Safaja, Sant Boi de Llobregat, Viladecans, Gava, 
Sant Joan Despí, Sant Feliu de Llobregat, Santa Co- 
loma de Cervello, Torrelles de Llobregat, Begues, 
Vallirana, Cervelló, Sant Vicenc dels Horts, Collbató 
(40 municipis). 

Tercera: Anterior mes Sant Vicenc de Montalt, 
Montornes del Valles, la Llagosta, Mollet del Valles, 
Ripollet, Molins de Rei, Palleja, el Papiol, Sant 
Andreu de la Barca, Castellbisbal, Martorell, Oli- 
vella, Olesa de Bonesvalls (53 municipis). 

Quarta: Anterior mes Caldes d'Estrac, Vilanova del 
Valles, Montmeló,  Santa Marina de Mar tore-  
lles, Sant Fost de Capsentelles, Martorelles, Parets 
del Valles, Llica de Vall, Granera, Barbera del Va- 
Iles, Santa Perpetua de Mogoda, Palau de Ple- 
gamans, Castellví de Rosanes, Gelida, Sant Llorenc 
dlHortons, Sant Esteve Sesrovires, Abrera ( 70  
municipis). 

Cinquena: Anterior mes Sant Andreu de Llavaneres, 
I'Ametlla del Valles, Castelltercol, Esparreguera, 
Olesa de Montserrat (75 municipis). 

Sisena: Anterior mes  Sant Feliu de Codines, 
Castellcir (77 municipis). 






