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Czy	pOliCENTryzM	WyWiErA	WpłyW	NA	zJAWiSKO	
NiEKONTrOlOWANEgO	rOzrOSTU	MiAST	
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iS	pOlyCENTriSM	TACKliNg	UrbAN	SprAWl	 
iN	ThE	SpANiSh	METrOpOliTAN	SySTEM?

S t r e s z c z e n i e

propagowanie	 policentryzmu	 stało	 się	 kamieniem	 milowym	 w	 polityce	 planowania	 miast	 i	 regionów,	
dlatego	 też	badania	w	 tym	zakresie	stanowią	 istotny	element	współczesnych	programów	naukowych.	
W	 niniejszym	 artykule	 staramy	 się	 dociec,	 w	 jakim	 stopniu	 policentryzm	 wzmógł	 się	 w	 głównych	
metropolitalnych	obszarach	hiszpanii	na	przestrzeni	ostatnich	piętnastu	lat.	Wykorzystujemy	w	nim	modele	
parametryczne,	które	pomogą	nam	analizować	zarówno	wpływ	subcentrów	na	rozmieszczenie	ludności	
w	określonym	czasie,	jak	i	zmiany	odsetka	liczby	ludności	w	subcentrach.	Wyniki	badań	wskazują	na	to,	
iż	terytoria	o	charakterze	nie-centralnym/subcentralnym	znacząco	zwiększają	swój	udział	w	koncentracji	
liczby	ludności.	Subcentra	oraz	ich	pierwszy	pas	również	zwiększają	swój	udział,	jednak	w	umiarkowanym	
stopniu.	Ogólnie	rzecz	ujmując,	niekontrolowany	rozrost	miast	wygrywa	bitwę	z	policentryzmem.	Niemniej	
jednak	wśród	metropolii	panują	dość	rozbieżne	wzorce,	jako	że	większość	metropolii	monocentrycznych,	
takich	 jak	Madryt	czy	Sewilla,	staje	się	 jeszcze	bardziej	monocentryczna	za	sprawą	ekspansji	swoich	
głównych	centrów,	natomiast	większość	metropolii	policentrycznych,	na	przykład	barcelona	i	Walencja,	
staje	się	coraz	bardziej	policentryczna.
Słowa kluczowe: policentryzm, niekontrolowany rozrost miast, struktura miejska

A b s t r a c t

The	promotion	of	polycentrism	has	become	in	a	milestone	in	urban	and	regional	planning	policies,	 for	
that	reason	its	study	is	fairly	present	contemporary	research	agendas.	in	this	paper	we	explore	in	which	
degree	polycentrism	has	been	reinforced	 in	 the	main	metropolitan	areas	 in	Spain	 in	 the	course	of	 the	
last	15	years.	in	so	doing,	we	use	parametric	models	to	analyse	both	the	influence	of	subcentres	on	the	
distribution	of	population	at	different	points	of	time,	and	analyse	the	changes	on	the	population	share	of	
subcentres.	results	suggest	that,	in	general,	non	central/subcentral	territories	are	vigorously	increasing	
their	 share	 on	 the	 population	 concentration,	 at	 the	 time	 that	 subcentres	 and	 their	 first	 belt	 do	 also	
increase	their	share	but	in	a	moderate	way.	in	general	urban	sprawl	is	gaining	the	battle	to	polycentrism.	
Nonetheless	the	patters	among	metropolises	are	quite	divergent,	since	mostly	monocentric	metropolises,	
such	a	Madrid	or	Seville,	are	becoming	more	monocentrical	due	the	expansion	of	their	main	centre,	and	
mostly	polycentric	metropolises	such	a	barcelona	and	Valencia	are	becoming	more	polycentrical.
Keywords: Polycentrism, urban sprawl, urban structure
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1. Wstęp

zmiany	 zachodzące	 na	 obszarach	 metropolitalnych,	 które	 charakteryzuje	 rozproszenie	 i	 skoncentrowana	
decentralizacja	[5]	zatrudnienia	 i	zaludnienia,	doprowadziły	do	stworzenia	specjalistycznego	profilu	badań	nad	po-
licentrycznymi	systemami	miejskimi.	Temat	 ten	 jest,	 rzecz	 jasna,	niezwykle	 interesujący,	ponieważ	 idealny	system	
policentryczny	zapewniłby	dwie	podstawowe	ekonomiczne	zalety	systemów	miejskich:	obecność	gospodarki	aglome-
racyjnej,	co	zaowocowałoby	rosnącymi	dochodami	firm,	oraz	potencjalne	ograniczenie	kosztów	(i	czasu)	transportu,	
które	przyczyniają	się	do	obniżki	stawek	wynagrodzenia	oraz	dzierżawy	terenu	[11,	14,	15].	Co	więcej,	taki	właśnie	
model	miejski	zagwarantowałby	korzyści	o	charakterze	społeczno-środowiskowym,	wynikające	z	ulepszonego	plano-
wania	transportowego	[13],	jak	również	zmniejszenia	konieczności	dojazdów	[9],	o	ile	subcentra	połączy	odpowiednio	
zaplanowana	sieć	(McMillen,	op. cit.).	W	teorii	systemy	policentryczne	oferują	korzyści	miast	dużych	i	średniej	wielko-
ści	[15]	poprzez	łączenie	zalet	tradycyjnych	miast	scentralizowanych	ze	zdecentralizowaną	konfiguracją	przestrzenną	
[14].	W	roku	1999	Europejska	perspektywa	rozwoju	przestrzennego	(European	Spatial	development	perspective	
–	ESdp)	przyjęła	propozycję	wspierania	policentryzmu	jako	centralnej	strategii	Unii	Europejskiej.	W	skali	kontynentu	
policentryzm	rozumiany	jest	jako	propagowanie	centrów	alternatywnych	poza	tzw.	pięciokątem1.	Na	poziomie	regio-
nalnym	zaś	pojęcie	policentryzmu	kojarzone	jest	ze	skoncentrowaną	decentralizacją	od	miast	centralnych	do	nowo	
powstałych,	połączonych	z	nimi	na	płaszczyźnie	funkcjonalnej,	ale	niekoniecznie	z	nimi	sąsiadujących.

Celem	niniejszego	artykułu	jest	ocena	ewentualnego	wpływu	policentryzmu	na	siedem	najważniejszych	ob-
szarów	metropolitalnych	w	hiszpanii.	dalsze	części	opracowania	ułożono	w	następującym	porządku:	a)	prezenta-
cja	przykładów	z	ukazaniem	ich	struktury	miejskiej,	b)	modele	parametryczne	służące	analizie	ewolucji	ich	wpływu	
na	rozmieszczenie	gęstości	demograficznej,	c)	analiza	zmian	w	rozmieszczeniu	ludności	w	celu	ukazania	udziału	
terytoriów,	d)	podstawowe	wnioski.

2. Obszary metropolitalne w Hiszpanii oraz ich struktura miejska

Obok	działań	o	charakterze	administracyjnym	w	hiszpanii	podjęto	kilka	prób	wytyczenia	obszarów	metropo-
litalnych	zarówno	na	podstawie	kryteriów	morfologicznych,	jak	i	analizy	funkcjonalnej.	przykładem	pierwszej	grupy	
jest	wytyczenie	obszarów	miejskich	przez	NUrEC	(1994)	na	podstawie	unijnych	kryteriów	odstępu	dwustu	metrów	
czy	też	wykorzystanie	przez	Serrę	[19]	gęstości	zaludnienia	w	celu	wyznaczenia	systemów	miejskich.	do	przykładów	
z	drugiej	grupy	należą:	określone	przez	Castañera	obszary	spójne	[3],	podejście	związane	z	rynkiem	pracy	wprowa-
dzone	po	raz	pierwszy	przez	Clusę	i	rodrigueza-bachillera	[4],	stosowane	następnie	przez	Casado	[2],	a	potem	przez	
rocę	[16],	wykorzystujące	dane	na	temat	dojazdów	z	2001	r.	dla	siedmiu	czołowych	obszarów	metropolitalnych	w	hi-
szpanii.	Metoda	zastosowana	przez	ostatnich	z	wymienionych	autorów	wykorzystała	kryteria	amerykańskiego	biura	
Spisu	ludności	z	1991	r.	Korzystając	z	tych	samych	informacji,	ale	nieco	modyfikując	samą	metodologię,	Feria	[6,	7]	
oraz	[1]	również	wytyczyli	systemy	miejskie.	Marmolejo	i	inni	[10]	analizują	niedoskonałości	kryteriów	amerykańskiego	
biura	Spisu	ludności	oraz,	korzystając	z	metodologii	przewidzianej	[16,	17,	18],	opisują	siedem	głównych	metropolii	
hiszpańskich	w	sposób	bardziej	dynamiczny.	Metodologia	ta	ma	jeszcze	jedną	zaletę:	pozawala	na	identyfikację	sub-
centrów	na	podstawie	podejścia	funkcjonalnego.	W	niniejszym	artykule	odchodzi	się	od	tych	wyników,	aby	wyznaczyć	
granice	systemów	metropolitalnych,	jak	również	określić	położenie	ich	subcentrów.

Jak	pokazuje	tabela	1,	największe	systemy	metropolitalne	stanowią	Madryt	i	barcelona,	których	liczba	mieszkań-
ców	przekracza	4,5	miliona	(dane	z	2001	r.).	daleko	za	nimi	plasują	się	Walencja,	Sewilla	oraz	bilbao	z	liczbą	ludności	
w	przedziale	1–2	mln,	natomiast	dwa	pozostałe	systemy	(Saragossa	 i	Malaga)	mają	mniej	niż	milion	mieszkańców.	
Wykorzystując	metodologię	 funkcjonalną	roci	–	Jr	– [17]	opartą	na	codziennej	mobilności,	ale	 też	wyprowadzenie	
z	metodologii	odcięcia	garcíi-lópeza	–	gl	–	[8]	opierającej	się	na	gęstości	zatrudnienia,	Marmolejo	i	in. [10]	charakte-
ryzują	strukturę	tychże	systemów	metropolitalnych.	Tabela	2	podsumowuje	najważniejsze	dane,	wyszczególniając	ilość	
subcentrów,	koncentrację	zatrudnienia	w	odniesieniu	do	obu	metod	oraz	wielkość	centrum	metropolitalnego	 (CEC).	
Walencja	i	barcelona	jawią	się	jako	systemy	o	największej	liczbie	centrów	pod	względem	mobilności	–	w	obu	przypad-
kach	subcentra	skupiają	16%	zatrudnienia	metropolitalnego.	Na	drugim	biegunie	leżą	Madryt,	Sewilla	oraz	Saragossa,	
w	których	liczba	subcentrów	jest	znikoma,	a	obecne	subcentra	skupiają	mniej	niż	4%	metropolitalnego	zatrudnienia.
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Tabe l a 	1

Podstawowe dane na temat siedmiu omawianych metropolii

Źródło:	Corine	land	Cover	&	National	Census	2001	(iCN,	iNE)

Ta b e l a 	2
Wielkomiejska struktura siedmiu obszarów metropolitalnych

Źródło:	Own	elaboration
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Obraz	nie	będzie	 jednak	pełny,	 jeśli	 nie	przeprowadzimy	analizy	wielkości	 centrum.	W	 tym	celu	autorzy	
proponują	wykorzystanie	wskaźnika	entropii	(Shannon)	w	celu	podsumowania	liczby	centrów	oraz	równomierności	
rozmieszczenia	zatrudnienia	pośród	nich	na	jednym	wykresie.	im	wyższy	wskaźnik,	tym	większa	liczba	centrów	
i	wyższy	jednakowy	potencjał,	co	wskazuje	na	wysoki	poziom	policentryzmu.

Jak	widać	na	diagramie	1,	barcelona	oraz	Walencja	to	systemy	najbardziej	policentryczne.	Następne	w	ko-
lejności	są	bilbao	i	Malaga.	Ten	ostatni	przypadek	jest	dość	interesujący,	ponieważ,	będąc	niewielkim	obszarem	
metropolitalnym,	posiada	niewiele	centrów,	które	jednakowoż	koncentrują	dużą	ilość	zatrudnienia	metropolitalnego.	
Systemy	najbardziej	monocentryczne	 to	Sewilla,	Madryt	 oraz	Saragossa.	pomimo	 że	Madryt	 jest	 największym	
systemem	pod	względem	zatrudnienia	i	zaludnienia,	posiada	on	silne	cechy	monocentryczne.	W	artykule	tym	wy-
korzystujemy	subcentra	wskazane	przez	autorów	publikacji,	by	badać	zmiany	wpływu	subcentrów	mobilności	na	
gęstość	zaludnienia	oraz	udział	demograficzny.

3. Czy wpływ subcentrów na gęstość zaludnienia słabnie?

przy	analizie	udziału	zatrudnienia	w	CEC	oraz	w	centrach	poza	nim	niemożliwe	jest	badanie	związku	po-
między	centrami	a	„innymi	jednostkami	miejskimi”.	policentryczność	związana	jest	nie	tylko	z	udziałem	zatrudnienia	
w	centrach,	ale	 też	ze	zdolnością	 takich	węzłów	do	wywierania	wpływu	na	wzorzec	 lokalizacji	oraz	na	gęstość	
zatrudnienia	 i	 zaludnienia	w	mieście.	Aby	przeanalizować	związek	między	policentrycznością	a	 rozproszeniem,	
w	artykule	przyjęto	przybliżony	model	policentrycznej	struktury	przestrzennej,	w	którym	gęstość	zaludnienia	każ-
dego	miasta	zestawiana	jest	z	obszarem	barcelony	–	CBD,	miasto	centralne	–	oraz	z	kandydatami	do	subcentrów	
przy	zastosowaniu	kryterium	mobilności	(Jr).	dlatego	też,	korzystając	z	policentrycznego	modelu	przestrzennego,	
próbuje	się	analizować	skutek	odległości	od	kandydatów	na	subcentra	w	odniesieniu	do	mieszkańców	pozostałych	
jednostek	miejskich	po	obliczeniu	skutku	odległości	od	CBD.

Analizując	policentryczną	strukturę	przestrzenną,	Mcdonald	i	prather	[12]	wykorzystali	różne	próbki	funkcji	
gęstości.	W	niniejszym	artykule	najczęściej	przyjmuje	się	następującą	funkcję	gęstości:

Ln D (dCBD, dSUB) = Ln D0 – αdCBD + βd–1
SUB + µ

D	(dCBD, dSUB)	oznacza	gęstość	demograficzną	w	pewnej	odległości	dCbd	od CBD	oraz	w	odległości	dSUB od	kandy-
data	na	subcentrum.	D0	oznacza	teoretyczną	gęstość	w	CBD.	d–1

SUB oznacza	przeciwną	odległość	między	poszcze-
gólnymi	jednostkami	w	każdym	podsystemie	miejskim	od	głównego	subcentrum.	β	oznacza	gradient	zagęszczenia	
demograficznego,	natomiast	µ	–	składnik	błędu	funkcji	gęstości.	Można	przeprowadzić	bezpośrednią	interpretację	
współczynnika	odległości	od	CBD,	która	zostaje	zestawiona	z	interpretacją	szacowanego	współczynnika	dla	prze-
ciwnej	odległości	od	kandydata	na	subcentrum.	innymi	słowy,	współczynnik	dodatni	(ujemny)	pokazuje,	że	wzrost	
zagęszczenia	liczby	ludności	jest	większy	(mniejszy)	w	miarę	oddalania	się	od	kandydata	na	subcentrum.

policentryczny	model	 przestrzenny	wykorzystywany	 jest	w	 przypadku	 niektórych	 obszarów	metropolital-
nych:	barcelony,	Madrytu	i	Walencji,	ponieważ	pozostałe	z	omawianych	obszarów	wraz	z	ich	funkcją	gęstości	nie	
mogą	zapewnić	przekonującego	współczynnika,	gdy	próbuje	się	wyjaśnić	zmiany	zagęszczenia	w	odległości	od	
CBD.	Wyniki	przedstawia	tabela	3.

W	przypadku	barcelony	oraz	Madrytu	współczynnik	α	(odległość	od	CBD)	obniżył	się	w	latach	1991–2006,	
co	prowadzi	do	miejskiej	dynamiki	decentralizacji	–	policentryczności	lub	rozproszenia.	W	przypadku	barcelony	i	jej	
subcentrów	z	lat	1991–2006	ich	gradient	i	poziom	znaczenia	obniżyły	się,	więc	metropolia	stała	się	bardziej	rozpro-
szona.	proces	w	kierunku	bardziej	rozproszonej	struktury	wielkomiejskiej	zdaje	się	w	mniejszym	stopniu	dotyczyć	
Madrytu:	obniżył	się	tu	gradient	subcentrów,	wzrósł	jednak	poziom	ich	znaczenia.	W	Walencji	policentryczny	model	
przestrzenny	nie	jest	tak	istotny,	nie	da	się	też	poznać	wpływu	wywieranego	przez	kandydata	na	subcentrum.	W	na-
stępnej	części	artykułu	analizujemy	zatem,	czy	w	latach	1991–2006	subcentra	miały	większy	czy	może	mniejszy	
udział	w	koncentracji	demograficznej.
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Tabe l a 	3

Ewolucja policentryczna w latach 1991–2006 oraz ewolucja gradientów

4. Czy subcentra mają większy udział w koncentracji demograficznej?

Odpowiedź	na	powyższe	pytanie	jest	twierdząca,	chociaż	dotyczy	raczej	peryferii	subcentrów.	zmiany	w	za-
kresie	struktury	demograficznej	siedmiu	analizowanych	obszarów	metropolitalnych	w	latach	1991–2006	analizuje	
się,	biorąc	pod	uwagę	ogólny	spadek	liczby	ludności	w	centrum	oraz	centralne	kontinuum	ekonomiczne	(Central	
Economic	Continuum	–	CEC)2,	które	zawiera	CBD	oraz	funkcjonalnie	zintegrowane	jednostki	miejskie.	zjawisko	
to	występuje	we	wszystkich	obszarach	metropolitalnych	z	wyjątkiem	Walencji,	gdzie	nastąpił	nieznaczny	wzrost	
CEC.	Spadek	liczby	ludności	w	CEC	rekompensuje	wzrost	liczby	mieszkańców	w	subcentrach	oraz	na	pozostałych	
terenach	metropolii.	Jednak	analiza	sposobu,	w	jaki	wzrost	ten	następuje,	pozwala	stwierdzić,	czy	badane	obszary	
metropolitalne	zwracają	się	ku	policentryzmowi	czy	też	ku	rozproszeniu.	Terytorium	każdej	z	metropolii	podzielono	
metodologicznie	na	cztery	„jednostki”	przestrzenne:	1)	CEC,	2)	centra	poza	CEC	(np.	subcentra),	3)	peryferie	sub-
centrów,	4)	pozostałe	tereny	metropolii.	W	procesie	tym	ocenia	się	przyrost	lub	spadek	liczby	ludności	w	każdej	ze	
stref	w	analizowanym	czasie,	wyrażone	w	wartościach	procentowych.	dodatkowo	bada	się	zmiany	odsetka	liczby	
mieszkańców	dla	każdego	obszaru	metropolitalnego.
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Jak	 pokazuje	 diagram	 2,	 istnieje	 wyraźne	 rozróżnienie	 pomiędzy	 grupą	 obszarów	metropolitalnych,	 które	
wzmocniły	swój	rozwój	policentryczny,	a	grupą	terenów,	które	wzmocniły	swój	rozwój	monocentryczny	wokół	jedno-
stek	miejskich	przylegających	do	CEC.	W	pierwszej	grupie	znajdują	się	metropolitalne	obszary	barcelony,	Malagi,	
Walencji	oraz	bilbao,	których	rozwój	skupia	się	na	peryferiach	centrów	usytuowanych	poza	CEC	(subcentra)	oraz	
w	nich	samych	–	jest	on	bardziej	dynamiczny	niż	na	pozostałym	obszarze	metropolitalnym.	poza	tym	barcelona,	Ma-
laga	i	Madryt	utraciły	więcej	ludności	w	obrębie	CEC.	do	grupy	drugiej	zaliczają	się	Madryt	i	Saragossa	ze	znacznie	
wyższym	odsetkiem	wzrostu	na	pozostałym	obszarze	metropolitalnym	w	porównaniu	z	subcentrami	i	ich	otoczeniem:	
2,6	razy	w	pierwszym	przypadku	i	4,5	razy	w	drugim.	W	Sewilli,	pomimo	działania	podobnego	mechanizmu,	współ-
czynnik	wzrostu	na	pozostałych	terenach	metropolii	wynosi	zaledwie	1,2	w	stosunku	do	centrum	i	peryferii.

Ta b e l a 	4

Zmiany w strukturze liczby ludności wyrażone w punktach procentowych dla każdego obszaru metropolitalnego

%	population_1991 %	population_2001 %	population_2006

Metropolitan
Area CEC

Nucleus	
beyond	CEC	
(subcentres)

periphery	
Subcentres

rest	of	the	
metropolitan	

area
CEC Nucleus	beyond	

CEC	(subcentres)
periphery	
Subcentres

rest	of	the	
metropolitan	

area
CEC

Nucleus	
beyond	CEC	
(subcentres)

periphery	
Subcentres

rest	of	the	
metropolitan	

area

barcelona 59% 21% 11% 9% 52% 22% 14% 12% 50% 23% 15% 13%

bilbao 62% 14% 7% 17% 60% 15% 7% 18% 59% 16% 7% 18%

Mádrid 76% 6% 3% 15% 69% 6% 5% 20% 66% 7% 6% 22%

Málaga 59% 15% 12% 14% 53% 16% 14% 17% 48% 17% 16% 18%

Sevilla 53% 9% 21% 17% 50% 9% 22% 19% 48% 9% 23% 20%

Valencia 49% 19% 22% 11% 46% 19% 23% 12% 46% 19% 24% 12%

zaragoza 86% 4% 5% 5% 85% 4% 5% 6% 84% 4% 5% 7%

prezentowane	wzorce	wzrostu	liczby	ludności	w	analizowanym	przedziale	czasowym	odzwierciedla	analiza	
kierunków	w	strukturze	demograficznej	w	 trzech	 rocznikach.	 Jak	widać	na	 tabeli	 4,	obszary	metropolitalne	wy-
raźniej	skłaniające	się	ku	rozwojowi	policentrycznemu	(barcelona,	Malaga,	Walencja	i	bilbao)	charakteryzują	się	
bardziej	zrównoważoną	liczbą	ludności	pomiędzy	CEC	a	subcentrami	w	porównaniu	z	resztą	metropolii.	Obszary	
metropolitalne,	które	zmierzają	w	stronę	rozwoju	monocentrycznego,	wykazują	odmienną	dynamikę.	z	jednej	stro-
ny	Madryt	i	Saragossa	mają	wyższą	koncentrację	liczby	ludności	w	CEC	–	w	Saragossie	proces	decentralizacji	od	
CEC	do	pozostałych	obszarów	występuje	w	minimalnym	stopniu.	z	drugiej	strony	współczynnik	koncentracji	liczby	
ludności	w	sewilskim	CEC	zbliżony	jest	do	wzrostu	policentrycznych	obszarów	metropolitalnych,	odznacza	się	jed-
nak	kumulatywnym	odsetkiem	liczby	ludności	na	pozostałych	terenach,	wyższym	od	współczynnika	odnotowanego	
w	subcentrach	i	na	ich	peryferiach	oraz	bardziej	zbliżonym	do	wartości	zmierzonych	w	Madrycie.

5. Wnioski

Wyniki	naszych	badań	sugerują,	iż	w	latach	1991–2006	można	było	zaobserwować	miejską	dynamikę	decentra-
lizacji	demograficznej	od	CEC	w	kierunku	subcentrów,	ich	peryferii	oraz	pozostałego	obszaru	metropolitalnego.	W	przy-
padku	najbardziej	policentrycznych	obszarów	metropolitalnych	(barcelona,	Malaga,	Walencja	oraz	bilbao)	wzrost	liczby	
ludności	skupiał	się	wokół	subcentrów	i	ich	peryferii.	z	kolei	w	najbardziej	monocentrycznych	obszarach	metropolital-
nych	(Madryt,	Saragossa	i	Sewilla)	to	jednostki	otaczające	CEC	w	najwyższym	stopniu	wzmocniły	koncentrację	liczby	
ludności.	Nasuwa	się	tu	najistotniejszy	wniosek:	większość	policentrycznych	obszarów	metropolitalnych	wzmacnia	swą	
policentryczną	strukturę	miejską,	podczas	gdy	obszary	monocentryczne	wzmacniają	swój	monocentryzm.
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Przypisy

1		Wyznaczonym	przez	metropolie	londynu,	paryża,	Mediolanu,	Monachium	oraz	hamburga.
2		Warto	odnotować,	że	w	siedmiu	systemach	miejskich	wszystkie	CEC	formowane	są	przez	jednostki	podmiejskie.	3	Oznacza	
to,	że	w	jednostkach	zurbanizowanych	występują	odstępy	nieprzekraczające	200	m.	biorąc	pod	uwagę	siedem	analizowanych	
obszarów,	tylko	w	czterech	z	nich	(Madryt,	barcelona,	bilbao,	Walencja)	CEC	tworzy	więcej	niż	jedna	jednostka:	Madryt	(7),	
barcelona	(12),	bilbao	(9),	Walencja	(4).

1. Introduction

Changes	 in	metropolitan	 areas	 characterized	 by	 the	 dispersion	 and	 concentrated	 decentralization	 [5]	 of	
employment	and	population	have	led	to	a	specialized	line	of	research	into	polycentric	urban	systems.	The	topic	
is	of	obvious	 interest	because	a	perfect	polycentric	system	would	offer	 the	 two	major	economic	advantages	of	
urban	systems:	the	presence	of	agglomeration	economies,	which	result	in	increasing	returns	for	companies,	and	
a	potential	reduction	of	transport	costs	(including	time),	which	lead	to	a	reduction	in	salaries	and	land	rent	[11,	14,	
15].	Moreover,	 this	urban	model	would	have	social	and	environmental	benefits	arising	 from	an	 improvement	 in	
transport	planning	[13]	and	a	drop	in	commuting	[9]	if	the	network	is	designed	to	connect	subcentres	(McMillen,	
Op. Cit).	in	theory,	polycentric	systems	offer	the	benefits	of	large	and	medium-sized	cities	[15]	by	combining	the	
advantages	of	 traditional	centralized	cities	with	a	decentralized	spatial	configuration	 [14].	The	European	Spatial	
development	perspective	(ESdp)	agreed	in	1999	proposes	the	promotion	of	polycentrism	as	a	European	Union	
central	policy.	At	continental	scale	polycentrism	is	understand	as	the	promotion	of	alternative	centres,	outside	of	the	
so	called	“pentagon”1,	but	at	regional	level,	the	polycentric	notion	is	associated	to	a	concentrated-decentralization	
from	central	cities	to	emergent	ones	functionally	linked	among	them,	but	not	necessarily	contiguous.	

The	aim	of	 this	study	 is	 to	evaluate	whether	or	not	polycentrism	 is	 reinforcing	 its	presence	on	 the	main	
7	metropolitan	areas	in	Spain.	The	rest	of	the	paper	is	organized	as	follows:	a)	first	the	case	studies	are	presented	
at	the	time	that	their	urban	structure	is	depicted,	b)	second	parametric	models	are	used	to	analyse	the	evolution	of	
their	influence	on	the	distribution	of	demographic	density,	c)	thirdly	changes	on	population	distribution	are	analysed	
in	order	to	see	which	territories	have	gained	more	share,	d)	the	paper	ends	drawing	on	the	main	conclusions.	

2. Metropolitan areas in Spain and their urban structure

beside	administrative	approaches	in	Spain	have	been	several	efforts	to	delimit	metropolitan	areas	following	
both	criteria	based	on	morphological	approaches	and	those	relying	on	functional	analysis.	Examples	of	 the	first	
family	are	NUrEC	(1994)	has	delimited	urban	areas	following	the	UN	200m	gap	criteria	and	Serra	et al	(2002)	has	
used	population	density	to	delimit	urban	systems.	Examples	on	the	second	family	are:	the	cohesion	areas	identified	
by	Castañer	(1994),	the	labour	market	approach	implemented	first	by	Clusa	&	rodriguez-bachiller	(1995),	this	work	
was	followed	by	Casado	(2001),	and	the	work	of	roca	et al	(2005),	that	using	2001	commuting	data	delimited	for	all	
Spain	the	7	first	metropolitan	areas.	The	method	used	by	these	latter	authors	imported	the	1991-US	Census	bureau	



500

criteria.	Using	the	same	information,	but	with	some	modifications	in	methodology,	Feria	(2008	&	2010)	and	boix	&	
Veneri	(2009)	have	also	delimited	urban	systems.	Marmolejo	et al (2011)	analyse	the	shortcomings	of	US	Census	
bureau	criteria	and,	using	the	methodology	envisaged	by	roca	&	Moix	(2005),	roca	et	al	(2009	&	2011),	delimit	
the	main	seven	metropolitan	systems	in	Spain	in	a	more	robust	way.	Such	a	methodology	has	another	advantage,	
it	also	allows	to	identify	urban	subcentres	in	functional	approach	basis.	in	this	paper	we	depart	from	those	results	
both	to	delimit	metropolitan	systems	and	to	detect	their	subcentres.	

Ta b l e 	1
Main figures for the seven metropolitan areas studied

Source:	Corine	land	Cover	&	National	Census	2001	(iCN,	iNE)

Ta b l e 	2
Metropolitan structure of seven metropolitan areas

Source:	Own	elaboration
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As	detailed	in	Table	1,	Madrid	and	barcelona	with	more	than	4,5	million	people	(in	2001)	are	the	biggest	
metropolitan	 systems.	 Far	 away	 is	 Valencia,	 Seville	 and	 bilbao	 with	 more	 than	 1	 million	 and	 less	 than	 2	 M,	
the	 remaining	 two	systems	(zaragoza	and	Málaga)	have	 less	 than	1	milion.	Using	roca	–	Jr	–	 [17]	 functional	
methodology	based	on	daily	mobility,	but	also	a	derivation	from	garcía-lópez	–	gl	–	[8]	cutoff	methodology	based	
on	 employment	 density,	Marmolejo	 et	 al.	 [10]	 have	 characterized	 the	 structure	 of	 these	metropolitan	 systems.	
Table	2	summarizes	the	main	findings,	in	such	a	table	the	number	of	subcentres,	the	employment	concentrated	
in	 them	 for	both	methods	and	 the	 size	of	 the	metropolitan	 centre	 (CEC)	 is	 detailed.	Focusing	 the	attention	on	
Mobility	approach,	Valencia	and	barcelona	state	as	the	most	polynucleated	systems,	in	both	cases	subcentres	do	
concentrate	16%	of	metropolitan	employment.	On	the	other	extreme	lays	Madrid,	Seville	or	zaragoza	that	have	few	
or	any	subcentre	and	when	present	subcentres	concentrate	less	that	4%	of	metropolitan	employment.

Nonetheless	 the	picture	 is	not	completed	without	analysing	 the	size	of	 the	centre.	For	 that	 reason	those	
authors	have	proposed	the	use	of	Entropy	indicator	of	Shannon	to	summarize	in	one	index:	the	number	of	nucleus	
and	the	evenness	on	the	distribution	of	employment	among	them.	The	bigger	the	indicator	the	higher	the	number	
of	nucleus	and	the	higher	is	the	equipotentiality,	indicating	a	high	level	of	polycentrism.	

As	it	can	be	seen	in	figure	i,	barcelona	and	Valencia	are	the	most	polycentric	systems,	followed	by	bilbao	
and	Málaga.	This	later	case	is	quite	interesting,	because	being	a	very	small	metropolitan	area,	has	few	subcentres	
but	they	concentrate	an	important	share	of	metropolitan	employment.	Sevilla,	Madrid	and	zaragoza	are	the	most	
monocentric	systems.	Madrid	despite	the	fact	that	is	the	biggest	system	in	terms	of	employment	and	population	do	
have	a	strong	monocentric	feature.	in	this	paper	we	use	the	subcentres	detected	by	these	authors	to	explore	the	
changes	on	the	influence	of	mobility	subcentres	on	demographic	density	and	their	demographic	share.

3. Is the influence of subcentres on demographic density declining?

however,	by	analysing	the	share	of	employment	 in	CEC	and	 in	 the	nuclei	beyond	 it,	 it	 is	not	possible	 to	
analyse	 the	 relationship	 between	 the	 nuclei	 and	 the	 ‘others	municipalities’.	Not	 only	 is	 polycentricity	 related	 to	
share	of	employment	in	nuclei	but	also	the	ability	of	these	nodes	to	influence	on	the	localization	pattern	and	on	the	
employment-population	density	of	the	city.	in	that	sense,	in	order	to	deal	with	the	relationship	between	polycentricity	
and	dispersion,	in	this	paper	it	is	estimate	a	model	of	polycentric	spatial	structure	in	which	the	population	density	
of	each	municipality	is	associated	with	the	proximity	of	barcelona	–	CBD,	central	city	–	and	with	the	candidates	
to	sub-centres	by	using	a	mobility	approach	(Jr).	Therefore,	by	using	this	polycentric	spatial	model,	it	is	tried	to	
analyse	the	effect	that	the	distance	to	candidates	to	sub-centres	exert	in	the	population	that	are	located	in	the	rest	
of	municipalities	once	the	effect	of	the	distance	to	CBD	it	is	computed.

in	 analysing	 polycentric	 spatial	 structure	 Mcdonald	 &	 prather	 [12]	 used	 differents	 samples	 of	 density	
functions.	in	this	paper,	the	adopted	density	function	is	the	most	used:

Ln D (dCBD, dSUB) = Ln D0 – αdCBD + βd–1
SUB + µ

Where	D	(dCBD, dSUB)	is	the	demographic	density	to	a	certain	distance	dCBD to	CBD	and	to	a	distance	dSUB 
to	the	candidate	to	sub-centre;	D0	is	the	theoretical	density	in	the	CBD;	d–1

SUB	is	the	inverse	distance	between	the	
municipalities	in	each	urban	sub-system	to	the	sub-centre	that	leads	it;	β	is	the	demographic	density	gradient	and	
µ	is	the	error	term	of	the	density	function.	Meanwhile,	the	interpretation	of	the	distance	to	CBD	coefficient	could	be	
done	directly;	the	interpretation	of	the	estimated	coefficient	for	the	inverse	distance	to	the	candidate	to	sub-centre	is	
opposed.	it	is	to	say,	a	positive	coefficient	(negative)	show	the	density	growth	of	population	is	lower	(higher)	to	the	
extent	that	one	move	away	from	the	candidate	to	sub-centre.

in	doing	so,	 the	polycentric	spatial	model	 is	estimated	for	some	metropolitan	areas:	barcelona,	Madrid	
and	Valencia	because	 the	other	analysed	metropolitan	areas,	 their	density	 function	 is	 lead	 to	a	no	significant	
coefficient	in	trying	to	explain	the	changes	in	terms	of	density	from	the	distance	to	CBD.	The	results	are	showed	
in	the	following	table	3.
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As	 it	 is	 depicted	 in	 the	 table,	 barcelona	 and	Madrid	 the	 ‘α	 coefficient’	 (distance	 to	CBD)	 from	 1991	 to	
2006	has	been	decreased	what	it	 leads	to	an	urban	dynamics	of	decentralization	–	polycentricity	or	dispersion-.	
in	the	case	of	barcelona,	the	sub-centres	from	1991	to	2006	their	gradient	and	their	significance	level	has	been	
decreased,	so	a	more	dispersed	metropolitan	area.	in	Madrid	the	process	towards	a	more	dispersed	metropolitan	
structure	seems	to	be	less	relevant:	the	gradient	of	the	sub-centres	has	been	decreased	but	their	significant	level	
has	been	increased.	Otherwise,	in	Valencia	the	polycentric	spatial	model	is	not	significant	so,	it	is	not	possible	to	
know	the	influence	that	the	candidate	to	sub-centre	exert.	For	that	reason,	in	the	following	section,	it	is	analysed	if	
the	sub-centres	from	1991	to	2006	are	gaining	share	on	demographic	concentration	or	not.

Ta b l e 	3

Polycentricity evolution 1991–2006 and gradients evolution
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4. Are the subcentres gaining share on demographic concentration?

The	answer	to	this	question	is	affirmative,	but	being	the	periphery	of	subcentres	those	more	fundamentally	
gaining	share	on	demographic	concentration	rather	than	on	them.

The	changes	in	terms	of	demographic	structure	for	the	7	analysed	metropolitan	areas	from	1991	to	2006	are	
determined	by	taking	into	account	the	general	loss	of	population	in	the	nucleus	and	the	central	economic	continuum	
(ECC)2,	which	includes	the	Cbd	and	functionally	integrated	municipalities	within.	This	phenomenon	occurs	in	all	
metropolitan	areas	except	in	Valencia	where	the	CEC	has	slightly	increased.	This	loss	of	population	in	the	CEC	has	
been	compensated	by	population	growth	in	the	subcentres	and	the	rest	of	the	metropolitan	area.	however,	analyzing	
the	way	how	this	growth	has	occurred,	it	is	possible	to	conclude	whether	the	studied	metropolitan	areas	have	an	
urban	trend	towards	polycentrism	or	dispersion.	 in	doing	so,	methodologically,	 the	territory	of	each	metropolitan	
area	has	been	divided	 into	 four	spatial	 ‘units’:	1)	CEC,	2)	 the	nucleus	beyond	 the	CEC	(ie.	subcentres),	3)	 the	
periphery	of	subcentres,	and	4)	the	rest	of	 the	metropolitan	area.	 in	this	process	 it	 is	evaluate	the	 increment	or	
loss	of	population	that	each	of	these	areas	has	been	during	the	analysed	time,	expressed	in	percentage	terms.	in	
addition,	it	is	studied	how	the	population	percentage	for	each	metropolitan	area	has	been	changed.

As	 it	 is	showed	 in	Figure	2,	 there	 is	a	clear	distinction	between	a	group	of	metropolitan	areas	 that	have	
reinforced	 their	 tendency	 towards	 a	 polycentric	 growth	 and	 another	 that	 have	 strengthened	 their	 tendency	 to	
monocentric	growth	around	the	municipalities	adjacent	to	the	CEC.	in	this	first	group	are	the	metropolitan	areas	of	
barcelona,	Málaga,	Valencia	and	bilbao,	because	their	growth	have	been	focused	on	the	periphery	of	the	nucleus	
located	beyond	the	CEC	(subcentres)	as	well	as	in	them,	it	has	been	higher	than	the	rest	of	the	metropolitan	area.	
in	addition,	barcelona,	Málaga	and	Madrid	are	also	those	which	have	had	a	greater	loss	of	population	in	the	CEC.	
in	the	second	group	clearly	distinguishes	Madrid	and	zaragoza	by	the	largest	percentage	of	growth	in	the	rest	of	the	
metropolitan	area	in	comparison	with	the	subcentres	and	their	surrounding	areas,	2.6	times	in	the	first	case	and	4.5	
times	in	the	second	case.	Sevilla,	despite	having	a	similar	behavior,	the	growth	rate	of	the	rest	of	the	municipalities	
in	the	metropolitan	area	represents	only	1.2	times	that	found	in	the	nucleus	and	their	periphery.

Ta b l e 	4
Changes in population structure in percentage points for each metropolitan area

%	population_1991 %	population_2001 %	population_2006

Metropolitan
Area CEC

Nucleus	
beyond	CEC	
(subcentres)

periphery	
Subcentres

rest	of	the	
metropolitan	

area
CEC Nucleus	beyond	

CEC	(subcentres)
periphery	
Subcentres

rest	of	the	
metropolitan	

area
CEC

Nucleus	
beyond	CEC	
(subcentres)

periphery	
Subcentres

rest	of	the	
metropolitan	

area

barcelona 59% 21% 11% 9% 52% 22% 14% 12% 50% 23% 15% 13%

bilbao 62% 14% 7% 17% 60% 15% 7% 18% 59% 16% 7% 18%

Mádrid 76% 6% 3% 15% 69% 6% 5% 20% 66% 7% 6% 22%

Málaga 59% 15% 12% 14% 53% 16% 14% 17% 48% 17% 16% 18%

Sevilla 53% 9% 21% 17% 50% 9% 22% 19% 48% 9% 23% 20%

Valencia 49% 19% 22% 11% 46% 19% 23% 12% 46% 19% 24% 12%

zaragoza 86% 4% 5% 5% 85% 4% 5% 6% 84% 4% 5% 7%

These	 patterns	 of	 population	 growth	 in	 the	 study	 period	 are	 reflected	 in	 the	 analysis	 of	 trends	 in	 the	
demographic	 structure	 in	 three	moments	of	 the	 study	period.	As	Table	4	depicted,	 the	metropolitan	areas	with	
a	clearer	trend	to	a	polycentric	growth	(barcelona,	Málaga,	Valencia	and	bilbao)	have	been	accumulated	a	more	
balanced	population	range	between	the	CEC	and	the	subcentres	in	comparison	with	the	rest	of	the	area.	in	contrast,	
metropolitan	areas	with	a	clear	trend	towards	a	monocentric	growth	show	a	distinct	dynamic.	On	the	one	hand,	
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Madrid	and	zaragoza	have	a	higher	concentration	of	population	in	the	CEC,	in	the	case	of	this	last	area	with	an	
almost	non-existent	decentralization	process	from	the	CEC	to	the	rest	metropolitan	area.	On	the	other	hand,	Sevilla	
has	a	population	concentration	rate	in	the	CEC	similar	to	the	growth	of	the	polycentric	metropolitan	areas,	but	with	
a	cumulative	percentage	of	population	in	the	rest	of	the	metropolitan	area,	higher	than	found	in	the	subcentros	and	
their	perypheria	and	more	similar	to	the	values	found	in	Madrid.

5. Conclusions

The	results	suggest	that	from	1991	to	2006	there	was	an	urban	dynamic	of	demographic	decentralisation	
from	the	CEC	towards	the	subcentres,	their	periphery	and	the	rest	of	metropolitan	area.	in	the	case	of	the	most	
polycentric	metropolitan	areas	 (barcelona,	Málaga,	Valencia	and	bilbao)	 the	population	share	growth	has	been	
focused	 on	 the	 subcentres	 and	 their	 periphery.	 Otherwise,	 the	 most	 monocentric	 metropolitan	 areas	 (Madrid,	
zaragoza	and	Sevilla)	 the	municipalities	that	are	surrounding	to	the	CEC	are	the	urban	areas	which	have	been	
increased	more	their	population	concentration.	As	the	result,	the	main	conclusion	is	that	most	polycentric	metropolitan	
areas	have	been	strengthened	their	polycentric	urban	structure	and	the	monocentric	areas	have	been	reinforced	
their	monocentrism.

The authors would like to acknowledge the financial support received from the Spanish Science Ministry in the framework of the 
project CSO 2009 7218. We also want to thank to Josep Roca and Montserrat Moix for allowing us use their software to delimit 
protosystems, sub-systems and functional metropolitan areas, and for their suggestions and critics to this work. 

Ednotes

1	 defined	by	the	metropolises	of	london,	paris,	Milan,	Munich	and	hamburg.
2	 it	 is	 important	 to	note	 that	 in	 the	seven	urban	systems,	all	CEC	are	 formed	by	suburban	municipalities.	 it	means	urbanized	
municipalities,	which	urban	areas	are	 less	 than	200	m.	of	separation.	Taking	 into	account	 the	seven	analysed	metropolitan	
areas,	only	 in	 four	 (Madrid,	barcelona,	bilbao	and	Valencia)	 the	CEC	 is	 formed	by	more	 than	one	municipality.	Madrid	 (7),	
barcelona	(12),	bilbao	(9)	and	Valencia	(4).
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il.	1.	poziom	policentryzmu	w	hiszpańskich	systemach	metropolitalnych

ill.	1.	level	of	polycentrism	in	the	Spanish	metropolitan	systems
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il.	2.	zmiany	koncentracji	demograficznej	w	hiszpańskich	systemach	metropolitalnych

ill.	2	Changes	on	demographic	concentration	in	the	Spanish	metropolitan	systems




