
Itineraris d'especialització residencial, 1987-2001

Figura 11.6, Perfil $: más del 30% deis habitatges construi'ts son adossats i mes del 30% plurífamiliars
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Valors absoluts

1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

1987-2001

adossats
1.242
1.308
1462

809
121
712
874
509
721
998

1.158
900
941
756
702

17.465

aTllats
495
480
622
353
545
389
520
197
321
361
297
344
386
349
377

7.458

plurifamiliars
707
873

1.311
1.685
1.715
1.219
1.112

497
1.526
1.657
1.821
2.221
1.830
2.100
2.179

64.025

Perc&ntatges de cada tipología sobre el total d'habitatges

1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

1987-2001

adossats
50,82
49.15
43.06
28,42

5.08
30,69
34.88
42,31
28,08
33,09
35.35
25.97
29.81
2359
21,55

19.64

afllats
20,25
18,04
18.32
12,40
22.89
16,77
20,75
16,38
12,50
11,97
9.07
9,93

12,23
10,89
11,57

8,38

plurifamilíars
28.93
32,81
38,62
59.19
72.03
52.54
44,37
41,31
59,42
54,94
55,59
64.10
57,97
65,52
66.88

71,98

Valora absoluta

-adossats

aiiiats

plurífamiliars

Percentatges de cada típoloota sobra tí total dtiabltatges

adossats

affllats

plurffamfliars



Itineraris d'especialització residencial. Municipis de la provincia de Barcelona

PERFIL 6: mes del 30% deis habitatges construits son adossats i mes del 30% pluhfamiliars

EL MASNOU- Habltalges acabats segons tipología edificatoria, 1987-2001. Valore
absoluta

a'fllats

-adossats

plurifamiliars

EL MASNOU Habitatges acabats segons tipología edificatoria. 1967-2001.
Percentatges sobre el total del pare construí!

adossats

plurifamillars

PREMIA DE MAR. Habitatges acabats segons tipología edificatoria, 1987-2001.
Valore absoluta

•afiláis

- adossats

plurifamiliars

PREMIA DE MAR Habítatges acabats segons tipología edificatoria, 1987-2001.
Percentatges sobre el total del pare construí!

v
aíllats

- adossats
plurifamiliars

SANT QUIRZE DEL VALLES. Habitatges acabats segons tipología ediñcat6ri3,
1987-2001. Valore absoluta

100 _i

•a'illats

-adossats

- plurifamiliars

SANT QUIRZE DEL VALLES. Habitatges acabats segons tipología edificatoria,
1987-2001. Percentatges sobre el total del pare constrult

-aíllats

-adossats

-plurífamltiars

Font: elaborado propia a partir de les dades facultades peí Col-legi d'Apa reliad o rs i Arquitectes Técnics de Barcelona.



Itineraris d'especialització residencial. Municipis de la provincia de Barcelona

PERFIL 6: mes del 30% deis habitatges construíts son adossats i mes del 30% plurífamiliars

LA GARRIGA. Habitatges acabáis segons tipología edificatoria. 1987-2001.
Valore absoluta

-ainats

-adossats

piurifamHtars

LA GARRIGA. Habitatges acabáis segons tipología edificatoria, 1987-2001
Percentatges sobre el total del pare construtt

- aillats

-adossats

plurifamiUars

LES FRANQUESES DEL VALLES. Habitatges acabáis segons tlpotoflia
edificatoria. 1987-2001 Valore absoluta

¿\

• atllats

•adossats

-plurifamlliars

LES FRANQUESES DEL VALLES. Habitatges acabats segons tipotogla
edificatoria, 1987-2001 Percentatges sobre el total del pare construí*

- aillats

- adossats
pluntamiliars

BARBERA DEL VALLES. Habitatges acabats segons tipología «dlficatorta, 1987-
2001. Valora absoluts

\Zw

-afllats

-adossats

plurifamiliars

N<r ^ f f N<r s<r

BARBERA DEL VALLES. Habitatges acabats segons tipología edificatoria, 1987-
2001 Percentatges sobre el total del pare construd

afílate

-adossats

- plurifamiltare

Font: elaboracíó propia a partir de les dades facultades peí Coliegi d'Aparelladors i Arquitectos Tócnics de Barcelona



Itineraris d'especialització residencial. Municipis de la provincia de Barcelona

PERFIL 6: mes del 30% deis habitatges constru'íts son adossats i mes del 30% plunfamiliars

SANT ANDREU OE LLAVANERES. Habitatges acabáis segons tipofogfa
edificatoria. 1987-2001 Valore absoluta

200

aTtlats
-adossats
piurifamlliars

/ f / f ^ • ^ • f f ¿ /" -ü* / ^

SANT ANDREU DE LUWANERES Habitatges acabats segons tipotogia
edificatoria, 1987-2001. Percentatges sobre el total del pare construtt

S * K* N*

W./\
7\ " \ ^ - / \ /

• £ • " * • < * < •

aiHats

- adossats

plurifamlltars

PALAFOLLS. Habitatoes acabats segons tipotoflia edificatoria. 1987-2001.
Valore absoluts

- alllats

-adossats

plunfamiliars

PALAFOLLS. Habitatges acabats segons tipología edificatoria, 1987-2001.
Percentatges sobre el total del pare constrult

afílate

- adossats

plurifamillars

SANT JOAN DE VILATORRADA Habitatges acábate segons tipología
edificatoria, 1967-2001. Valors absoluts

-aTllats

-adossats

plunfamiliars

SANT JOAN DE VILATORRADA. Habitatges acabats segons tipología
edificatoria, 1987-2001 Percentatges sobre el total del pare constrult

aTllats

adossats

plunfamiliars

Font: elaboració propia a partir de tes dades facultades peí Collegt d'Aparelladors i Arquitectes Técnics de Barcelona.



Itinerarís d'especialització residencial. Municipis de la provincia de Barcelona

PERFIL 6: mes del 30% deis habitatges construits son adossats i mes del 30% pluhfamiliars

SANT POL OE MAR. Habitatges acabáis segons Mpotoflla edificatoria, 1967.
2001 Valors absoluta

120

-a'íliats

-adossats

- plurtfamiliars

y j & # y y j

SANT POL DE MAR. Habitatges acabats segons tipología edificatoria, 1987-
2001 Percentajes sobre el total del pare construí!

afílate

adossats

plurifamffiare

VILADECAVALLS. HabHatges acábate segons tipotoflia edificatoria, 1987-2001.
Valore absoluto

-aíllats

• adossats
plurifamillars

VILADECAVALLS. Habilatges acabats segons tipología edificatoria, 1967-2001.
Percentatfjes sobre el total del pare construít

\l \ k / \ \ «.

VYY A A í
V r —VU , . .

aíllats

adossats

plurifamiliars

MONTMELó Habrtalges acaba» «agora tipología edificatoria, 1987-2001. valore
absoluto

aTlIate

• adossats

plurifamillars

MONTMELÓ Habitatges acabats segons tipología edificatoria, 1987-2001.
Percentatges sobre el total del pare construít

-aíllats

-adossats

- piurifamJtafs

Font: elaboració propia a partir de les dades facultades peí Col legi d'Aparelladors i Arquitecíes Tecnics da Barcelona.



Itineraris d'especialització residencial. Municipis de la provincia de Barcelona

PERFIL 6: mes del 30% deis habitatges construíts son adossats i mes del 30% piurifamilíars

ESPLUGUES DE LLOBREGAT, Habitatges acábate segóos tipología edificatoria,
1987-2001. Valore absoluto

aTllats

adossats

piurifamHíars

ESPLUGUES DE LLOBREGAT Habitatges acabats segons tipología edificatoria.
1987-2001 Percentatges sobre el total del pare construit

aíllats

•adossats

plurifarrriltars

ESPARREGUERA, Habitatges acabats segons tipología edificatoria. 1987-2001.
Vators absoluto

-afiláis

- adossats

'pturifamlllars

ESPARREGUERA. Habitatges acabats segons tipología edificatoria, 1987-2001.
Percentatges sobre el total del pare construí!

aTllats

adossats

plurtfemillars

SANT PERE DE RIBES. Habftatges acabats segons tipotoflla edificatoria, 1907-
2001. Valore absoluts

f
1

•afllats

- adossats

- plunfamíliare

SANT PERE DE RIBES. Habitatges acabats segons tipología edificatoria. 1987-
2001. Percentatges sobre el total del pare construft

- aTllats

•adossats

- plurifamHIars

y y y y y y y y y

Font: elaborado propia a partir de les dades facilitades peí CoMegi d'Aparelladors i Arquitectos Técnics de Barcelona.



Itinerarís d'especialització residencial. Municipis de la provincia de Barcelona

PERFIL 6: mes del 30% deis habitatges construits son adossats i mes del 30% plunfamiliars

MANIXEU. Habttatges acábate segons üpotogla edificatoria, 1987-2001. Valore
absoluls

-aTKats

-adossats

pturtfamlliars

MANIXEU Habitatges acabáis segons tipología edificatoria, 1987-2001
Percentajes sobre el total del pare construnt

afllats

adossats

plurífamiliars

TORELLÚ. Habttatoes acátate segons bpotogla ediBcatórt». 1987-2001. Valore
absoluls

-aíllats

-adossats

- plurifamítiars

TORELLÓ Habitatges acabats segons tipotogia edificatoria. 1987-2001.
Percentatges sobre el total del pare construit

aíllats

adossats

plurifamHiars

100

40

20

0

TONA. Habttaiees acabáis segons Hpotogia edificatoria, 1987-2001
Valore absoluta

aíllats

adossats

— plurifamiliars

TONA Habitatges acabats segons tipotoeia edificatoria, 1987-2001.
Percentatges sobre el total dfil pare construí!

amate

-adossats

plurifamiliars

Font: elaboració pr6pia a partir de les dades facilitades peí Collegi d'Aparelladors I Arquitectos Tecnics de Barcelona.



Itineraris d'especiaiització residencial. Municipis de ia provincia de Barcelona

PERFIL 6: mes del 30% deis habitatges construíts son adossats i mes del 30% plurifamiliars

CENTELLES Habitatges acabáis segons tipología edificatoria, 1987-2001. Valore
absoluto

50

a'íllats

adossats

plurifamHIare

CENTELLES. Habitatges acabats segons tipología edificatoria, 1987-2001.
Percentatges sobre el total del pare constrult

r\ / • • •

-alllats

•adossate

plurifamiliars

CALLDETENES, Habitatges acabats segons tipotogia edificatoria. 1987-2001.
Valore absoluto

alllsts

adossatB

plurifamlliars

CALLDETENES, Habitatges acabats segons típotogia edificatoria. 1987-2001.
Percentatges sobre et total del pare construí

\

\

/ A. y / /\ rf /

!\
\ / \ ,
VI Y

V

alllats

adossats

— pturífamlliars

<• <» <• -c*

SANT HIPÓL1T DE VOLTREGA. Habítateos acabats segons tipología edificatoria,
1987-2001. Valore absorte

afllats

adossate

plurifamiliars

SANT HIPÓLIT DE VOLTRgGA. Habttatges acabats segons (Ipologla edificatoria,
1987-2001. Percentatges sobre el total del pare constmlt

- alllats

•adossats

piurifamiHars

Font: etaboració propia a partir de les dades facilitadas peí Col legi d'Aparelladors i Arquftectes Tecnics de Barcelona.



ftineraris d'especialització residencial. Municipis de la provincia de Barceiona

PERFIL 6: mes del 30% deis habitatges construi'ts son adossats i mes del 30% plurifamiliars

SÚRIA. Habttatges acábate segons tipología edificatoria, 1967-2001.
Valora absoluta

-afllats

-adossats

-plurrfamlliars

<* < • * ^ N* HT sr < • < ^ < • < • < • < •

SÚRIA Habitatges acabats segons tipología edificatoria, 1987-2001.
Percentatges sobre el total del pare construí!

V
-adossats

phirffamlüars

PREMIA DE DALT. Habitatges acabats sagora tipotogta edífleattria, 1987-2001.
Valora absduts

-a'illats

- adossats

- plurifamlliars

< • < • *!• < • % • < • < •

PREMIA DE DALT Habitatges acabats segons tipología edificatoria, 1987-2001.
Percentatges sobre el total del pare construtt

-afiláis

-adossats

•plurifamlliars

VILASSAR DE DALT. Habitatges acabats segons tipología edificatoria. 1B87-
2001. Valor» absoíirts

• afllat»

- adossats

plurifamillars

VILASSAR DE DALT. Habitatges acabats segons tipología edificatoria, 1387-
2001. Percentatges sobre el total del pare constnjít

afflats

adossats

plurifamltlara

Font: elaboractó propia a partir de les dades facilitados peí Cot-legi d'Aparellactors i Arquitectos Tecnics de Barcelona.



Itineraris d'especialització residencial. Municipis de la provincia de Barcelona

PERFIL 6: mes del 30% deis habitatges construits son adossats i mes del 30% plurifamiliars

SANT VICENC DE CASTEUET Habitatges acabáis segons tipología edificatoria.
1987-2001. Vators absoluls

-aTItats

*adossats

-plurifamliiars

y y f & £ &

SANT VICENp DE CASTELLET Habitatges acabáis segons tipología
edificatoria, 1987-2001. Percentajes sobre el total del pare conslmTt

—aíllats

—adossats

- piurifamfltars

GIRONELLA. HaWtaiges acábate segons ttpotogia edificatoria, 1967-2001. Vators
abBOluts

atllats

- adossats

-plurifamiliars

GIRONELLA Habitatges acabats segons tipologia edificatoria, 1987-2001
Percentatges sobre el total del pare construí!

afiláis

- adossats

plurifamiltars

y .,#• y y y y y y y y

ROOA OE TER. HabKatges acabats segons tipología edificatoria. 1987-2001.
Valore absoluta

amata

adossats

plurifamiliars

RODA DE TER. Habitatges acabats segons tipologia edificatoria, 1987-2001.
Percentatges sobre el total del pare construí

A A - aniats

-adossats

plurifamiliars

y y y y y y

Font. elaboració propia a partir de les dades facHitades peí Coilegi d'Aparelladors i Arquitectos Técnics de Barcelona.



Itinerans d'especialització residencial. Municipis de la provincia de Barcelona

PERFIL 6: mé$ del 30% deis habitatges construits son adossats i mes del 30% plurifamiliars

OOENA. Habttatges acábate segons tipología edificatoria, 1987-2001.
Valora absoluto

• aTllats

• adossats

pJurtfamitlars

OOENA, Habitatges acabáis segons tipología edificatoria, 1967-2001.
Percentatges sobre el total del pare construTt

- alllats

- adossats

plurifamillars

BALSARENY Hsbitatges acabáis segons tipotogía edificatoria, 1987-2001.
Valore absotuts

^ ^ J? f f f f f • /

afllats

adossats

plurifamiliars

BALSARENY. Habitatges acábate segons tipología edificatoria, 1987-2001
Percentatges sobre el total del pare conatru't

- ainats

-adossats

- plurifamiliars

SANTPEDOR Habitalges acabats segons ttpotoflla edificatoria, 1967-2001.
Vatofs absoíuts

alHate

-adossats

pluijfamltiars

v N1 N* "í1^ N* "i1^ •{• V í» <F V

SANTPEDOR. Habitatges acabats segons tipología edificatoria, 1987-2001.
Percentatges sobre el total de! pare construft

- aniats

•adossats

- plurifamiliars

Font: etaboració propia a partir de tes dades facultades pet Collegi d'Aparelladors i Arquitectos Técnícs de Barcelona.



itineraris d'especialització residencial. Municipis de la provincia de Barcelona

PERFIL 6: mes del 30% deis habitatges construits son adossats i mes del 30% plurifamiliars

SANTA MARGAR1DAI ELS MONJOS. HaHtatges acabáis segóos tipología
edificatoria, 1987-2001 Valore absoluta

afílate

adossats

pluftfamíliars

SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS. Habitatges acabáis segons tipología
edificatoria, 1987-2001 Percentatges sobre el total del pare construí!

afiláis

adossats

plurifamillars

CALAF. Habitatges acabats segons tipología edificatoria, 1987-2001.
Valore absoluto

-aTilats

-adossats

-plurifamiliars

CALAF Habitatges acabáis segons tipología edificatoria, 1987-2001
Percentajes sobre el total del pare construít

— aillats

— adossats

- plurífamtllars

ARTES. HabttatQes acabáis segons tipologta edificatoria, 1987-2001.
Valora atwolutB

-aTIlats

-adossats

plurifamiliars

ARTES. Habitato.es acabats segons tipología edificatoria, 1987-2001.
Percerttatges sobre el total del pare construít

aTilats

adossats

plurifamiliars

Font: elaborado propia a partir de tes dades facilitadas peí Collegi d'Aparelladors f Arquitectos Tecnics de Barcelona.



Perfil 7: pare d'habitatges diversificat,
mes del 20 % deis habitatges construíts
son aíllats, mes del 20% adossats i mes
del 30% plurifamiliars

Municipis del perfil 7:

Arenys de Munt

Canovelles

Castellar de N'Hug

Castellar del Valles

Cubelles

Martcrelles

Pont de Vilomara i Rocafo

Roca del Valles, la

Sant Celoni

Sant Fruitós de Bages

Sant Marti de Centelles

Sant Vicenc deis Horts

Perfil Vil: Pares 'diversificáis' (+ 30% plurifamiliar / + 20% adossats / + 20% aíllats)

Els perfils de prodúcelo residencial que s'han anat presentant fins ara incidien en graus diversos
d'especialització del pare d'habitatges: Orientáis cap a la vivenda unifamiliar (el perfil I cap a l'aillat; el
perfil II cap a l'adossat; i el perfil IV cap a totes dues tipologies); Orientáis cap a la vivenda en bloc (el
perfil III); Combinan! l'habitatge en bloc amb les dues tipologies de l'unifamiliar (els perfils V i VI).

Com es podría definir pero les caracteristiques d'un pare d'habitatges no tan especialitzat, mós
diversificad

Obviament, la condició a acomplir hauria d'ésser l'existéncia d'una estructura del pare construí! on les tres
tipologies estiguessin suficientment representades i amb pesos proporcionáis similars. En tots els casos
anteriors, sempre h¡ havia almenys una de les tres que no depassava el 20% sobre el pare construí! (com
al perfils I, III, V o VI) o quan aquest llindar era depassat sempre hi havia una tipología que predominava
de forma molt clara sobre les altres (perfil II)1 o una que quedava massa per sota (perfil IV)2.

El perfil Vil agrupa, aíxi dones, els municipis que presenten un pare d'habitatges repartit de forma mes
homogénia entre les tres lipologies. Consideran! la major presencia porcentual global de l'habitatge en
bloc ais pares de vivenda de la provincia de Barcelona, no s'ha considerat el teóric 33% que correspondria
a cada tipología en un pare diversificat. S'ha estimat mes conveníent assignar un llindar mínim una mica
superior en el cas de l'habitatge en bloc. S"ha considerat, per tant, com un pare d'habitatges prou
diversificat aquell que compta amb mós d'un 30% d'habitatges en bloc i, simultaniament, amb mes d'un
20% d'habitatges aíllats i adossats. S'inclouen en aquest últim perfil un total de 12 municipis entre els
quals predominen aquells de mes de 10.000 habitants: Sant Vicenc deis Horts, Cubelles, Castellar i La
Roca del Valles o Sant Celoni son alguns exemples (vegeu fitxa resum). En tots ells les tres tipofogies
están prou bé represenlades.

Peí que fa a l'itinerari residencial d'aquest grup de municipis, val a dir que la producció adossada
correspon molt mes a fináis deis anys vuitanta mentre que l'habitatge en bloc no fa mes que augmentar
exponencialment els seus perceníatges sobre el pare edificat a partir del 1993 (vegeu gráfic vators
absoluts a la fitxa resum). Quasi simultaniament, les produccions unifamiliars en el seu conjunt van
perdent pes proporcional any rera any. Aixi, si els habitatges adossats havien arriba! a representar mes de
la meitat deis habitatges construíts en 1989, al 2001 no arriben al 15%. L'habitatge en bloc, en canvi,
acaba el període d'análisi representant mes del 70% del construít i, així, al 2001 es comptabilitzen mes de
1.000 habitatges en bloc per només 180 adossats i 219 aíllats. Es tracta d'un itinerari residencial que, amb
magnituds molt inferiors, recorda bastant al del perfil III (+70% plurifamiliar)

La reflexió final sobre els diferents perfils de pare d'habitatge municipal obliga a reconeixer processos
d'especialització de la producció residencial mes o menys intensos en funció de la presencia o, mes aviat,
la sobrepreséncia de l'habitatge de baixa densitat. Val la pena reteñir aquesta dada: únicament 12
municipis presenten un pare d'habitatges clarament diversificat i, si s'afegeixen els municipis del perfil IV,
que de fet presentaven una estructura del seu pare molt menys especialitzada que la resta de perfils, el
resultat no deixa d'evidenciar els processos d'especialització de l'espai residencial que aquí s'han
plantejat: únicament 53 municipis presenten un pare d'habitatges no especialitzat. És a dir, només un 17%
deis municipis de la provincia.

De totes maneres, aquest cálcul continua inclouent-hi totes les grans ciutats i municipis d'urbanització
compacta on l'habitatge en bloc predomina clarament. No es pot plantejar que aquests siguin municipis
especialitzats de la manera en la que aquí s'ha presentat aquest concepte, mes aviat respondrien a les
característiques morfológiques de la densitat constructiva i els creixements densificáis definidors de la
ciutat compacta. Per tant, si ara es deixen apart els municipis del perfil III, on predomina l'habitatge en
bloc, el resultat d'aquest cálcul seria aquest:

Sobre un total final de 252 municipis de la provincia, únicament 53 (el 21%) tindrien un pare d'habitatges
no especialitzat en funeió de la sobrepreséncia d'habitatges de baixa densitat. Oit d'una altra manera i en
conclusió: a qairebé el 80% deis municipis de la provincia es detecta un pare d'habitatqes nous clarament
especialitzat vers una de les dues tipoloqies d'habitatqe unifamiliar que poden ser protagonistes absolutes
de la producció - perfils I, II i IV - o combinar-se amb habitatges en bloc de forma variable segons els
casos - perfils V i VI, on el plurifamiliar sempre va acompanyat de mes d'un 30% de producció unifamiliar,
amb l'afegit de que és precisament ais llocs on es combinen les tipologies on s'enregistren els volums de
producció mes elevats de residencia de baixa densitat, com ja s'ha explicat -.

1 En el cas del perfil il eren els habitatges adossats els que predominaren amb quasi un 60% del pare edificat mentre
que aíllats i plurifamiliars únicament depassaven lleugerament el 20%.

2 En el cas del perfil IV els habitatges plurifamiliars, amb un 22% sobre el pare total, queden forca per sota deis aillats
(42%) ¡ els adossats (36%). De totes maneres, és el perfil que estaría mes a prop de la idea de pare edificat diversificat
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Figura 11.7. Perfil 7: Pare d'habítatges diversiñcat, mes del 20% deis habitatges construits son aíllats, mes del t<0% adossats i mes efe/ 30% plurifamitiars
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PERFIL 7: pare d'habitatges diversificat, mes del 20% deis habitatges construíts son aíllats, mes del 20% adossats i mes del 30% plurifamiliars
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1987-2001. Percentatges sobre el total del pare constmit

A A

Y\/ ^A/
V
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ŝ  y ^ y ^ f <? s s / ŝ

Font: elaborado propia a partir de les dades facultades pet Col-legi d'Aparelladors i Arquitectos Tóenles de Barcelona.
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PERFIL 7: pare d'habitatges diversificat mes del 20% deis habitatges construíts son aíllats, mes del 20% adossats i mes del 30% plurifamiliars

ARENYSOEMUNT. Habitatges acabáis segons tlpotogia edificatoria. 1987-2001
Valore absoluta

— aliáis

adossats

— plurifamHiars

ARENYS DE MUNT Habitatges acabats segons tipología edificatoria, 1987-2001.
Percentatg.es sobre el total del pare construí!

aíllats

adossats
— plurifamiliars

100

MARTORELLES Habitatges acabats segons tipotoflla odrficatórta. 1987-2001.
Valore absduts

V

aWats

-adossats

plurifamlllare

MARTORELLES- Habitatges acabats segons üpologia edificatoria. 1987-2001.
Percentaiges sobre el total del pare constru'ft

- aTIlats
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plurifamillars

CUBELLES Habitatoes acabats segons tipología edificatoria, 1987-2001. Valora
absoiuts
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150
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o
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• £ • * * • s* "C" S" y • y / & y

CUBELLES Habitatges acabats segons tipología edificatoria. 1987-2001.
Percentatges sobre el total del pare construTt

- aíllats

-adossats

- plurifamiliars

Font: elaborado propia a partir de les dades facilitades peí Collegi d'Aparefladors i Arqurtecíes Técnics de Barcetona.
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PERFIL 7: pare d'habitatges diversificat, mes del 20% deis habitatges construíts son aíllats, mes del 20% adossats i mes del 30% plurifamiliars

CANOVELLES. Habitatges acabáis segons tipología edificatoria. 1067-2001.
valore absoluto

- — aíllats

adossats

plurifamiliars

CANOVELLES Habitataes acabáis segons tipotogia edificatoria. 1987-2001.
Percentatgas sobre el total del pare construí!

aíllats

adossats

plurifamiliars

SANTCELONI. Habítatoes acabáis segons bpologla edificatoria. 1987-2001.
Valore abBOtuts

- alllata

- adossats

plurifamiliars

SANTCELONI Habftatges acabats segons tipología edificatoria, 1987-2001.
Percentatges sobre el total del pare construí)

ailiats

- adossats

plurífamiliars

LA ROCA DEL VALLES. Habrtatges acabats segons tipotogia edificatoria, 1987-
2001. Vators absoluts

aTlIats
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LA ROCA DEL VALLES. Habitatges acabats segons tipotogia edificatoria. 1987-
2001 Percentatges sobre el total del pare construí!

aíllats

•adossats

plurifamiliars

Font: elaborado propia a partir de les dades facüitades peí CoHegi d'Aparelladors I Arquitectes Tecnics de Barcelona.



11.1 Comparado entre perfils d'especialització residencial

A I'hora de fer comparacions entre els itineraris residenciáis de diferents municipis existeix el problema de les
diferents magnituds de les xifres absolutes de producció. Aixó limita molt les possibilitats per representar varis
itineraris residenciáis alhora. Per comparar alguns casos concrets i poder-Ios representar en un mateix gráfic
s'ha elaborat l'indicador d'intensitat que relaciona habitatges amb població tot diferenciant entre les diferents
tipologies edificatóries. Així, s'han calculat pels diferents municipis tres indicadors d'intensitat anuaís: aillats
per 1.000 habitants; adossats per 1.000 habitants; i plurifamiliars per 1.000 habitants. S'han representa!
alguns municipis de cada perfil per comparar l'evolució deis indicadors de intensitat. S'han seleccionat els 4
perfils mes significatius per la seva comparació:

• perfil I: mes del 70% deis habitatges construits son aillats.

• perfil III: mes del 70% deis habitatges construíts son plurifamiliars.

• perfil IV: mes del 30% deis habitatges construíts son aillats i mes del 30% adossats.

• perfil VI: mes del 30% deis habitatges construíts son adossats i mes del 30% plurifamiliars.

A continuació s'han seleccionat els 4 municipis que enregistraven intensitats máximes a cada perfil tenint en
compte l'orientació del perfil en funció de la tipología predominant. Així, en el cas deis perfils I i IV s'han triat
els municipis que presentaven intensitats mes elevades segons l'indicador 'aíllats/1000 habitants'. En el cas
deis perfils III i VI s'han seleccionat els 4 municipis amb intensitat mes important segons l'indicador
'plurifamiliars/1000 habitants'. S'han considerat, així dones, les produccions adossades com menys
determínant de les característiques del perfil en funció de l'análisi previa que ha mostrat la seva dependencia i
associació amb les tipologies plurifamiliar i aillat.

Els resultáis son forca interessants es mostren en una figura on es comparen les dades de l'indicador
d'intensitat i els grafics deis municipis seleccionats ais 4 perfils:

• perfil í: Olivella, Vacarisses, Sant Fost de Campsentelles

• perfil III: Pineda de Mar, Granollers, Terrassa, Barcelona

• perfil IV: Santa Susanna, Cabrils, Argentona, Palau de Plegamans

• perfil VI: Santa Margarida i els Monjos, Vilassar de Dalt, Sant Quirze del Valles, Manlleu

Peí que fa ais municipis seleccionats del perfil I, destaquen les importants intensitats que enregistren Olivella i
Llica de Munt a comencament del període, 80 i 30 aillats per cada 1000 habitants respectivament. Tots dos
municipis presenten, a mes a mes, una evolució forca semblant deis valors.

Peí que fa ais municipis seleccionats del perfil III, contrasta el perfil de Pineda, amb intensitats mes elevades
a comencament del període, mentre que Terrassa i Granollers experimenten un augment progressiu de les
intensitats. De fet, l'indicador 'plurifamiliars per mil habitants1 va incrementant els seus valors pels quatre
municipis des de la segona meitat deis anys noranta.

Peí que fa ais municipis seleccionats del perfil IV, l'evolució és la contraria i les intensitats d'habitatges aillats
segons població es van reduint durant els anys noranta. Santa Susanna i Cabrils comenca ía década amb un
indicador de 17 habitatges aillats per mil habitants i l'acaben amb valors entre 5 i 10.

Finalment, els municipis seleccionats del perfil VI van augmentant, com també ho feien els del perfil III, les
intensitats d'habitatges en bloc segons població durant el període. Els casos de Manlleu i, sobretot, Sant
Quirze, que arriba ais 25 plurifamiliars per 1000 habitants al 1998, son en representatius d'aquest procés.

En conclusió, l'análisi comparativa torna a evidenciar les diferents evolucions de les tipologies edificatóries al
territori. Els aillats mostren el moment de fort creixement de fináis deis vuitanta amb valors molt per sobre del
que s'esperava a partir de les xifres de població municipal. En canvi, els habitatges en bloc van augmentant la
seva presencia al territori durant els noranta i aixó es reflecteix directament sobre l'indicador d'intensitat
corresponent a aquesta tipología.

Com a síntesi final de l'análisi deis pares d'habitatge i deis itineraris residenciáis s'han elaborat dos mapes
que cartografien els municipis deis perfils relacionats amb la baixa densitat i aquells que teñen mes a veure
amb el creixement densificat (vegeu figures 127 i 128):

Perfils d'especialització residencial
Pares d'habitatge orientats cap a l'unifamiliar o el plurifamiliar, 1987-2001
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s§

Total
1987-

P
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La cartografía deis perfils indica, a mes a mes, quins municipis sobrepassen els 150 m i quins es sitúen per
sota (vegeu annex). És a dir, en el cas del perfil I, per exemple, que indica 'mes del 70% de producció aillada'
es distingeixen entre els municipis on aquests habitatges aillats son majoritáriament de superficie superior ais
150 m2 i els municipis on la producció aillada, tot i representar mes del 70% del pare edificat al període, está
composada en la seva majoria per habitatges unífamiliars de menys de 150 m2.

Es tracta d'una análísi molt explicativa. Les taules que acompanyen els mapes permeten apreciar en quina
proporció l'habitatge produit pels munícipis de cada perfil s'orienta vers superficies grans o petites. Així, per
exemple, comparant els perfils I (+70% aillat), II (+50% adossat) i III (+70% en bloc) s'observa com mentre
que ais dos primers predominen els habitatges de major superficie en el cas de l'habitatge plurifamiliar
predominen els habitatges per sota deis 150 m2: únicament a 3 deis 59 municipis que s'orienten cap al
plurifamiliar predominen els habitatges de mes de 150m2 (vegeu taula a la figura 127).
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