La planificació territorial en temps de crisi

L’economia: l’ordenació territorial i la
competitivitat
Miquel Morell

Agustí Jover

26 de febrer 2014

Una consideració prèvia

Quin paper tenen l'ordenació territorial i la planificació territorial en la promoció de la competitivitat a
les escales local i regional?
URBANISME: Ciència i tècnica de l’ordenació de les ciutats i el territori. Entesa habitualment com a ciència de la
planificació urbana [...] l’urbanisme és el punt de convergència de diverses disciplines, com la història, la geografia,
la sociologia, l’economia, la jurisprudència i l’arquitectura, interessades en l’estudi de la ciutat i el territori i en la
intervenció en ells.
Font: Enciclopèdia Catalana

ORDENACIÓ DEL TERRITORI: Conjunt de mesures i actuacions públiques tendents a atenuar les
conseqüències dels processos econòmics i socials en la configuració del territori. Conseqüències
que exigeixen una intervenció específica de l’estat en la mesura que constitueixen problemes socials i econòmics
(desigualtats territorials en el nivell de renda i d’atur, desequilibris en la localització de la població i de l’activitat
econòmica que provoquen situacions de congestió en les zones agràries, efectes negatius sobre el medi ambient i
sobre les condicions generals de vida de la població) que, per altra banda, no se solucionen naturalment a través
de les forces del mercat.
Font: Enciclopèdia Catalana
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La dificultat per descriure

la realitat industrial dificulta la capacitat prospectiva
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Comerç, hosteleria, finances i altres serveis
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Classes

Indústries extractives i refinació del petroli
Indústries de productes alimentaris
Fabricació de begudes i indústria del tabac
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria
Indústria del paper i de les arts gràfiques
Indústries químiques
Fabricació de productes farmacèutics
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics
Metal·lúrgia
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic
Fabricació de maquinària i equips ncaa
…
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Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca
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Aprofundir en l’ordenació territorial adaptable

i possibilista al llarg del temps
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Infraestructures



Diferenciar l’escala a l’hora de pensar competitivitat i productivitat
Competència entre empreses d’abast local

Diferenciar l’escala a l’hora de pensar competitivitat i productivitat

Palau-solità i
Plegamans

Àmbit territorial unitari des del punt de vista econòmic
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Competència transfronterera i internacional
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Sant Cugat del Vallès

Necessitat d’una

visió estratègica a escala supramunicipal

INCORPORAR CRITERIS DE RACIONALITAT ECONÒMICA I
IMPACTE ECONÒMIC, SOCIAL I MEDIAMIENTAL
EN ELS
PROCESSOS DE DECISIÓ PER A LA LOCALITZACIÓ DE POLÍGONS
INDUSTRIALS I INFRAESTRUCTURES VINCULADES A L’ACTIVITAT
ECONÒMICA

Economia i urbanisme, dues disciplines condemnades a entendre’s
Llei 9/2009, del 30 de juny, de política industrial

Article 8. Implantació territorial de l’activitat industrial
2. El departament competent en matèria d’indústria, en col·laboració [...] amb el departament
competent en matèria de política territorial [...] ha de portar a terme una política de coordinació de
recursos i estructures tecnològiques i de promoció empresarial que impliqui la gestió integrada del sostre
industrial i tecnològic en àrees d’activitat econòmica, parcs científics, polígons industrials i centres
tecnològics i vivers d’empreses arreu de Catalunya, per mitjà de l’elaboració d’un pla territorial sectorial
que ha d’aprovar el Govern.
3. El pla territorial sectorial, en coherència amb el Pla territorial general de Catalunya, els plans territorials
parcials i els plans directors territorials, ha d’incloure, com a mínim, una estimació de les necessitats, els
dèficits i els desequilibris en la matèria objecte del pla, i també una quantificació de les necessitats de
sostre per als espais on es duen a terme les diverses modalitats d’activitat econòmica establertes per
l’apartat 2.
Pla de Política Industrial 2010 - 2020

