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1 Línia de recerca

La població i el sistema urbà: dinàmica,diversitat i desigualtat.

2 Sublínia de recerca

Desequilibris Territorials i principis bàsics de l'ordenació del territori.

3 Escala de Treball

Catalunya i Camp de Tarragona.

4 Propostes per als Treballs de Recerca

Proposar nous límits municipals en funció de la densitat de sòl urbà.
Estudi de la compacitat de la xarxa de municipis d'una comarca.
L'especialització funcional dels municipis del Camp de Tarragona.

5 Competències Generals del Batxillerat

• Competència en gestió i tractament de la informació.
• Competència digital.
• Competència en recerca.

6 Competències Específiques de la Geografia

• Competència en la dimensió espacial dels fenòmens.
• Competència en l'anàlisi i interpretació de fonts geogràfiques.
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7 Introducció 
La política (del llatí politicus allò relatiu a l'ordenació de la ciutat i dels assumptes del ciutadà) és 
una rama de la  moral  encarregada de resoldre els  conflictes  de la  convivència col·lectiva amb 
finalitats comunes per a la societat.

La política territorial és l'acció pública vers un àmbit de modelització de l'espai que pretén donar 
resposta a les necessitats socials, econòmiques i ambientals d'una societat.
La política territorial proposa un model (metodologia propositiva)  i amb la planificació territorial 
pretén evolucionar cap a aquest model.

L'ordenació del territori és l'expressió espacial de la política econòmica, social, cultural i ecològica 
de tota la societat, concebuda com una aproximació interdisciplinària i global, que tendeix a un 
desenvolupament  equilibrat  de  les  regions  i  a  l’organització  física  de  l’espai  guiada  per  una 
concepció directriu i que, per tant, s’ha de caracteritzar per ser democràtica, global, funcional i 
prospectiva

La planificació territorial és l'acció de preveure (a curt,mig o llarg plaç) l'evolució d'una variable 
( com la superfície de sòl protegit, la dotació d'habitatge públic, la distribució equitativa de la renda, 
la compacitat del territori) en un escenari complexe ( societat, economia i sostenibilitat).

A Catalunya existeix una política territorial recollida en una normativa i desplegada en plans, a 
banda del pla de govern i els Acords de Govern.

El  Pla  Territorial  General  fa  un  estudi  de  situació  i  planteja  indicacions.  Els  Plans  parcials 
desenvolupen  aquestes  indicacions  per  àmbits  territorials  o  àrees  funcionals.  Els  ajuntaments 
sintetitzen aquesta informació i la incorporen al planejament municipal i urbanístic del municipi.

Així,  la planificació té un sentit  d'escala  de major  a menor àmbit  territorial.  Aquesta  forma de 
planificar  comporta  desajustos  en  l'observació  de  les  necessitats  de  l'escala  inferior  amb  la 
possibilitat de crear desequilibris territorials.

Transversalment a la temàtica territorial, al lloc, hi ha la planificació sectorial que s'encarrega de 
planificar  per  temàtiques  específiques  que  afecten  tot  el  territori  com l'economia,  el  treball,les 
infraestructures, la mobilitat, l'energia, la cohesió social, entre d'altres plans que en la seva aplicació 
tindran impacte o no en un territori.

Els  desequilibris  territorials  són  desigualtats  (socials,  econòmiques  o  ambientals)  inacceptables 
manifestes en un àrea delimitada administrativa i políticament. L'equilibri territorial és l'existència 
d'una situació homogènia  de desenvolupament si es comparen els distints àmbits components del 
territori.



Fitxa 4.8.:Desequilibris Territorials i principis bàsics de l'ordenació del territori.                                   3  

8 Objectius de la Línia de Recerca

• Conèixer i comprendre els principis bàsics de l'ordenació del territori .

• Identificar i conèixer la diversitat de plans territorials que afecten a un àmbit.

• Identificar i qualificar desequilibris territorials en l'àmbit català

9 Objectius Específics de la Sublínia de Recerca.

• Conèixer i comprendre els principis bàsics de l'ordenació del territori.

• Identificar i comprendre els objectius de la política territorial catalana.

• Diferenciar els àmbits de competència entre plans territorials, plans sectorials i 
urbanístics i la tipologia d'aquestos.

• Identificar i conèixer la diversitat de plans territorials que afecten a un àmbit.

• Identificar i qualificar desequilibris territorials en l'àmbit català:

• Desequilibris administratius del territori,

• Desequilibris territorials en la temàtica econòmica,

• Desequilibris territorials en la temàtica social,

• Desequilibris territorials en la temàtica ambientals.
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10 Fonts i Recursos per Fomentar la Recerca

9.1 Informació General:

Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

• -SIU:  Portal  de  Sullo  y  Política  Urbanas,  del  Ministerio  de  Fomento  Gobierno  de 
España,
http://siu.vivienda.es/portal/index.php?lang=ca

El Portal de sòl i polítiques urbanes de  del Ministeri de Foment proporciona continguts en 
política urbanística, evolució dels models de creixement,mapes, atles,...

• L'Atles estadístic de les àrees urbanes a Espanya:
http://siu.vivienda.es/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=73&lang=ca

• L'Atles  estadístic  de  les  àrees  urbanes  a  Espanya  té  com a  objectiu  principal  donar  a 
conèixer a nivell territorial, la situació de les  àrees urbanes espanyoles en relació amb una 
sèrie de paràmetres com ara la població, l'habitatge, serveis, infraestructures o planejament 
urbanístic.

• Generalitat. Departament de Territori i Sostenibilitat
http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.c6e8d3be598ec9745f13ae92b0c0e1a0/?
vgnextoid=695b853a14fa7210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=695b853a14fa7210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Organisme  encarregat  de  la  planificació  del  territori  català  a  nivell  supramunicipal. 
Proporciona en l'apartat d'Estadística indicadors d'habitatge, mobilitat, territori i població.

• Actuacions i obres
http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.dbf7b17bb47cda345f13ae92b0c0e1a0/?
vgnextoid=0425ea358c4a5310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=0425ea358c4a5310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default 

Espai  divulgatiu  de  les  accions  del  departament  en  temes  de  territori,  urbanisme,  medi 
ambient i mobilitat.

Portal de Comunidades Autónomas.
https://ssweb.mpt.es/portalCCAA/ 

 Proporciona dades estadístiques d'inversió i renda per comunitats autònomes i municipis.

Gobierno de España. Impacto Territorial de los fondos de inversión local.
http://www.mpt.gob.es/fondosinversionlocal/ 
Espai web dedicat a les finances per comunitats i municipis, amb dades georeferenciades.

9.2 Bases de Dades

Idescat.
http://www.idescat.cat/es/ 

Compilatori estadístic de dades econòmiques , social i ambientals.

http://siu.vivienda.es/portal/index.php?lang=ca
http://www.idescat.cat/es/
http://www.mpt.gob.es/fondosinversionlocal/
https://ssweb.mpt.es/portalCCAA/
http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.dbf7b17bb47cda345f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=0425ea358c4a5310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=0425ea358c4a5310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.dbf7b17bb47cda345f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=0425ea358c4a5310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=0425ea358c4a5310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.c6e8d3be598ec9745f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=695b853a14fa7210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=695b853a14fa7210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.c6e8d3be598ec9745f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=695b853a14fa7210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=695b853a14fa7210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://siu.vivienda.es/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=73&lang=ca
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Dades obertes del Departament de Territori i Sostenibilitat.
http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.0e07a4d87c776da2b92c3010b0c0e1a0/?
vgnextoid=7895dc634d2dc310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=7895dc634d2dc310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default 

Proporciona  dades  sobre  planejament,  urbanisme i  mobilitat.  També dades  estadístiques  i 
mapes

GlobalCat.
http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.0e07a4d87c776da2b92c3010b0c0e1a0/?
vgnextoid=df2d29d7f57b3310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=df2d29d7f57b3310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgn
extfmt=default 

Espai web de la Generalitat de Catalunya dedicat a la competitivitat en temes de ciutat slow o 
smart, infraestructures internacionals i model econòmic competitiu i sostenible.

Eixos. Observatori econòmic urbà.
http://eixos.cat/ 

9.3 Blogs

Territori. Observatori de projectes i debats territorials a Catalunya.
http://territori.scot.cat/index.php

Proporciona informació actualitzada i debat a Catalunya entorn tres temes: sostenibilitat,urbanisme i 
mobilitat.

Geografia. Bloc amb recursos per explicar el món de d'una perspectiva geogràfica.
http://blocs.xtec.cat/geografia/?page_id=90 

Bloc de Sònia Ruiz. En l'apartat de Organització política,ordenació del territori i eleccions hi han 
materials de consulta sobre la temàtica de l'ordenació del territori i la planificació.

9.4 Bibliografia

Gonzalez Reverté, Francesc.(1997). Ordenació del Territori i Sostenibilitat al Camp de Tarragona. 
Reus. Fundació d'Estudis Socials i Nacionals Josep Recasens i Mercadé.

El capítol 2 sobre sostenibilitat ambiental proporciona un anàlisi i diagnosi del sistema urbà del 
Camp de Tarragona. En el capítol cinquè serveix per fer una metodologia d'estudi d'equitat social i  
accés a l'habitatge. Es pot utilitzar com a fonament metodològic.

VV.AA.(2013).Diccionario  de  Urbanismo.  Geografía  urbana  y  ordenación  del  territorio. 
Madrid.Ed. Càtedra. Col.lecció: Randes Texas.

Diccionari de termes vinculats a la geografia, l'urbanisme i l'ordenació del territori.

-Ascher, François.(2007).Los nuevos principios del urbanismo. Madrid. Alianza Editorial.

Aquest  llibre  permet  entendre  l'urbanisme  des  de  la  perspectiva  sociològica.  Introdueix  els 
conceptes de metapolitització (escala i forma de les ciutats), societat hipertext, capitalisme cognitiu, 
mobilitat i composició social.

-Diputació de Barcelona(2009).Xarxes de ciutats a Catalunya  .Col·lecció Documents de Treball. 

http://blocs.xtec.cat/geografia/?page_id=90
http://territori.scot.cat/index.php
http://eixos.cat/
http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.0e07a4d87c776da2b92c3010b0c0e1a0/?vgnextoid=df2d29d7f57b3310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=df2d29d7f57b3310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.0e07a4d87c776da2b92c3010b0c0e1a0/?vgnextoid=df2d29d7f57b3310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=df2d29d7f57b3310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.0e07a4d87c776da2b92c3010b0c0e1a0/?vgnextoid=df2d29d7f57b3310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=df2d29d7f57b3310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.0e07a4d87c776da2b92c3010b0c0e1a0/?vgnextoid=7895dc634d2dc310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=7895dc634d2dc310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.0e07a4d87c776da2b92c3010b0c0e1a0/?vgnextoid=7895dc634d2dc310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=7895dc634d2dc310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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Diputació de Barcelona.

Aquest document proporciona metodologia en l'estudi de les xarxes de ciutats. Es presenta  una 
recerca de tipologies de xarxes de ciutats,  tipificades  i  categoritzades,  especialment dels  caso a 
Catalunya però també a la resta d'Espanya.

-SORRIBES,Josep,et.al.2001).Las  ciudades  del  siglo  XXI.  Colección  Interciencias.  Centro 
Francisco Tomás y Valiente. UNED.

Aquest llibre proporciona varies eines. La primera ala concepció de les ciutats al  llarg de la història. 
Segon,introdueix el concepte de sostenibilitat  urbana, pag 99, i alguns indicadors ,pg114.Tercer, 
proporciona un anàlisi gràfic i estadístic de les ciutats i la població urbana, pag 205, útil com a 
referent metodològic.

10 Instruments

EIXOS.
http://eixos.cat/html/map-cat.html?
lang=cat&lon=240856.06403122&lat=5070334.1642701&zoom=16&basemap=gstreets&clouds=&pies=&overlays=comerc&clustering=1 

Visor online de diferents estadístics que permet fer mapes.

Sostenibilidad Portal
http://portalsostenibilidad.upc.edu/detall_01.php?numapartat=1&id=75&numopcn=1 

Dades i enllaços a tots els organismes que treballen activament per la sostenibilitat

Visor Cartográfico del Portal de Suelo y Políticas Urbanas del Ministerio de Fomento del 
Gobierno de España.
http://siu.vivienda.es/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=49&lang=ca

Visor complet de tota la cartografia pública. Cal tindre paciència per identificar la capa 
adequada i els temps de carregar-se en l'ordinador.

Mapa Urbanístic de Catalunya del Departament de Territori i Sostenibilitat.
http://ptop.gencat.cat/muc-visor/AppJava/home.do

El  visor  proporciona  capes  d'informació  amb  la  tipologia  de  sòl,  límits  administratius  i  altre 
informació.

Instituto Geográfico Nacional. Mapa de desequilibrios territoriales.
http://www.ign.es/espmap/desequilibrios_eso.htm 

Provisió de mapes elaborats per a estudiants de batxiller en la temàtica dels desequilibris territorials.

European Enviorement Agency/Urban Enviroment
http://www.eea.europa.eu/themes/urban
Espai  web  que  proporciona  indicadors  de  sostenibilitat  urbana,  mapes  i  dades  de  les  ciutats 
europees.

http://www.eea.europa.eu/themes/urban
http://www.ign.es/espmap/desequilibrios_eso.htm
http://ptop.gencat.cat/muc-visor/AppJava/home.do
http://siu.vivienda.es/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=49&lang=ca
http://portalsostenibilidad.upc.edu/detall_01.php?numapartat=1&id=75%CE%BDmopcn=1
http://eixos.cat/html/map-cat.html?lang=cat&lon=240856.06403122&lat=5070334.1642701&zoom=16&basemap=gstreets&clouds=%CF%80es=&overlays=comerc&clustering=1
http://eixos.cat/html/map-cat.html?lang=cat&lon=240856.06403122&lat=5070334.1642701&zoom=16&basemap=gstreets&clouds=%CF%80es=&overlays=comerc&clustering=1
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11 Metodologia

Conèixer i comprendre els principis bàsics de l'ordenació del territori:

Identificant i comprenent els objectius de la política territorial catalana disponibles en la llei 
de política territorial i en el pla de govern de la Generalitat.

S'identifiquen aquells aspectes referents a la divisió administrativa i l'organització funcional 
de l'administració en el  repartiment de competències  comarca de la  divisió administrativa 
( província, comarca, municipi o d'altres proposades).

Es relaciona aquells objectius de la política institucionals com el creixement econòmic, el 
benestar social i ambiental amb els impactes que tenen o tindran vers el territori.

També aquells aspectes que influeixen en el desenvolupament de les regions i l'organització 
física com les determinacions en infraestructures de transport o en el programa d'inversions 
per desenvolupar teixit empresarial en un àmbit. 

Diferenciar  els  àmbits  de  competència  entre  plans  territorials,  plans  sectorials  i 
urbanístics i la tipologia d'aquestos.

Es diferencien els objectius d'equilibri territorial d'interès general per a tot  el territori i per 
part o escales menors.

S'ha de seleccionar un àmbit d'estudi per concretar la planificació que es vol analitzar. Un cop 
selecciona  la  planificació  d'interès  es  consulta  les  determinacions  més  genèriques  o  les 
puntuals si són evidents.

S'ha de consultar la pàgina web del departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 
per conèixer els diferents plans existents a Catalunya. També , si l'àmbit escollit és municipal, 
es  pot  consultar  el  Mapa  urbanístic  de  Catalunya,  clicant  sobre  el  municipi  apareix  el 
planejament que li afecta.

Identificar i qualificar desequilibris territorials en l'àmbit català:

La la política territorial i la planificació haurien de donar resposta als fenòmens territorials  
que són greus, aquelles que poden donar posicions competitives i de millora dels benestar 
social i ecològic.

• Desequilibris administratius del territori

• Identificar  i  explicar  les  competències  administratives  i  dependències 
financeres  que  siguin  motiu  de  desequilibris  territorials  o  de  conflictes 
sectorials.

• Identificar si  l'àmbit  és intrínsecament un espai  de singular  planificació per 
l'extensió,  l'orografia,  el  clima  o  altres  factors  geogràfics  que  condicioni 
l'equilibri territorial intern o extern.

• Relacionar la planificació de l'àmbit respecte al context global e internacional.

• Depenent  del  grau  de  divisió  administrativa,  es  comenta  els  avantatges  i 
desavantatges de la divisió territorial interior.

• Desequilibris territorials en la temàtica econòmica.
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• Identificar equilibris o desequilibris referents al poder adquisitiu i la capacitat 
de finançament de l'economia i la societat amb dades de la distribució del PIB, 
la renda per càpita i la inversió en infraestructures i equipaments

• Analitzar  l'especialització   productiva  per  l'indicador  d'ocupació  per  sectors 
econòmics  i si és aquesta un motiu de competitivitat o de desequilibri regional.

• Analitzar la funció territorial (i especialment  de les ciutats) i complexitat de 
les  funcions  que  s'hi  manifesten  com a expressió  de  la  diversitat  del  teixit 
comercial  i  productiu   de  la  regió  amb  indicadors  com  la  distribució  de 
l'habitatge  residencial,  polígons,  àrees  comercials,  camp  de  cultius  i  altres 
ocupacions.

• Desequilibris territorials en la temàtica social

• Analitzar la concentració de la població o dispersió de la població, al quantitat 
o la densitat d'ocupació del territori com a factor de desequilibri territorial.

• Analitzar  la  cohesió territorial  i  l'eficiència  en la  gestió  per  la  proximitat  a 
equipaments i serveis a la població.

• Analitzar si la política territorial té influència en l'ocupació amb la taxa d'atur.

• Analitzar la política territorial té incidència en la distribució de la renda amb 
l'indicador de renda disponible.

• Desequilibris territorials en la temàtica ambientals.

• S'analitza  l'habitabilitat  urbana  en  termes  d'espais  verd  ,  serveis  municipal, 
estat  de  l'urbanisme,  facilitat  dels  desplaçament,  connexions  amb  altres 
municipis, .., i aquells aspectes rellevants de la planificació urbana i municipal 
que fan dels assentaments espais vitals i habitables.

• Analitzar  la  compacitat  de  la  ciutat  amb  els  indicadors  de  densitat  de 
municipis, densitat d'habitants i consum de sòl urbà per habitant.

• Analitzar la planificació d'espais naturals com els PEIN.

• Analitzar la panificació ( presència de plans i objectius generals) de la gestió 
del metabolisme urbà en termes de sanejament de l'aigua, residus i recollida 
selectiva, contaminació acústica, plans de mobilitat sostenible i la gestió dels 
espais periurbans dels assentaments.
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