
Itíneraris d'especiaUtzació residencial. Municipis de la provincia de Barcelona

PERFIL 2: mes del 50% deis habitatges construíts son adossats

NAVAS. HabftatQW acabats segons tipología edificatoria, 1987-2001.
Valors absoluts

afllats
sdossats
plurifamíliare

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

- atllats
-adossats
- plurifamiliars
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SANT CLIMENT DE LLOBREGAT Habitatges acabats segons tipotoge
edificatoria, 1987-2001. Valors absoluts

aíllats

adossats

plunfarniKars

s* "ir s° K"̂  s^ «"̂  sP <* <• <• sF s* *í*

SANT CLIMENT DE LLOBREGAT. Habitatges acabats segons tipología
edificatoria, 1987-2001. Percentatges sobre el total de) pare construtt

aíllats

-adossats

plurifamiliars

Font: elaboració propia a partir de les dades facititades peí Collegi d'Aparelladors i Arquitectes Técnics de Barcelona.



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

PERFIL 2: mes del 50% deis habitatges construi'ts son adossats

SANT VICENC DE MONTALT. Habitatges acabats segons tipología edificatoria,
1987-2001. Valore absoluts

a'íllats

- adossats

plurifamitiars

SANT VICENQ DE MONTALT. Habitatges acabats segons tipología edificatoria,
1987-2001. Percentatges sobre el total del pare construí!

a'illats

- adossats

plurifamiliars

SANT PERE DE TORELLÓ, Habitatges acabats segons tipología «flBcatória, 1987-
2001. Valore absoluts

— aíliats

— adossats

— plurifamiliars
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SANT PERE DE TORELLÓ. Habitatges acabats segons tipología edificatoria, 1987-
2001, Percentatges sobre el total del pare construTt

áiilats

• adossats

plurifamiliars

Font: elaborado propia a partir de les dades facultades peí Collegi d'Aparelladors i Arquitectes Técnics de Barcelona.



Perfil 3: mes del 70 % deis habitatges
construíts son plurifamiliars

Municipis del perfil 3:

Alpens

Arenys de Mar

Badalona

Bagá

Barcelona

Berga

Calella

Canet de Mar

Cardedeu

Castellar del Riu

Castelldefels

Cerdanyola del Valida

Cornelia de Llobregat

Flgols

Gallifa

Gavá

Grano llers

Hospitalet de Uobragat,

Igualada

Uagosta, la

Llu?á

Malgrat de Mar

Manresa

Martorell

Matará

Molins de Reí

Mollel del Valles

Monteada i Reixac

Montgat

Montornés del Valles

Olesa de Montserrat

Pallejá

Parets del Valles

Pineda de Mar

Polinyá

Prat de Llobregat, el

Ripollet

Rubí

Sabadell

Sant Adriá de Besos

Sanl Andreu de la Bares

Sant Boi de Llobregat

Sant Cugat del Valles

Sant Feliu de Llobregat

Sant Joan Despí

Sant Just Desvem

Sant Sadurni d'Anoia

Santa Coloma de Cervelló

Santa Coloma de Gramenet

Santa Margarída de Montbul

Santa Perpetua de Mogoda

Sitges

Terrassa

Vic

Viladecans

Vi la franca del PenecMs

Vilanova del Camí

Vilanova i la Geitnj

Vilassar de Mar

Perfil III: De les trames urbanes centráis í compactes a la costa {+ 70% plurifamiliars)

Aquest grup de municipis s'orienten de nou en una direcció completament diferent. Ara es consideren els
municipis on l'habitatge en bloc te mes pes dins l'estructura del pare d'habitatge nou i depassa el 70% de
tot l'habitatge construit des del 1987. Els 59 municipis que s'hi integren corresponen a tres situacions molt
clares: caps de comarca; aquelles ciutats de mes grandária poblacional; i molts municipis costanera on
l'habitatge en bloc te lectures mes diverses a banda de la seva presencia en trames urbanes mes o
menys compactes (vegeu fitxa resum).

Apareixen així tots els caps de comarca de la provincia, de Barcelona a Vic, sense excepció. Respecte al
segon grup de municipis, a banda de totes les ciutats del Barcelonés, es troben la majoria de les ciutats
importants de les altres comarques metropolitanes: Sant Sadurni d'Anoia, Martorell, les ciutats del delta
del Llobregat, Sant Just Desvern, Cerdanyola, Monteada i Reixac, Ripollet, Rubí, Sant Cugat o Terrassa
son alguns exemples. Finalment, entre el grup de municipis costaners apareixen Castelldefels, Gavá o
Sitges, a la banda Llobregat, i Arenys, Calella, Canet, Malgrat o Pineda de Mar, a la banda del Maresme.
Sobre el mapa el territori on l'habitatge en bloc significa mes del 70% del construit es concentra a les
árees mes centráis de I'Área Metropolitana de Barcelona, tota la línea de costa i els caps comarcáis.

Els dos gráfics relatius a l'itinerari residencial d'aquest perfil durant el període d'estudi que es mostren a la
fitxa resum permeten fer-se una idea clara de que s'está paríant d'un tipus de territori molt diferent
comparant amb els dos perfils anteriors. La corva deis habitatges en bloc enregistra ara produccions
elevadíssimes que arriben a depassar els 20.000 habitatges en bloc per any de forma constant des del
1997 que representen mes del 80% del que es construeix cada any en aquesta última part del perfode.
S'está parlant, per tant, d'un ritme de produccíó de mes de 1.500 vivendes en bloc per mes en el conjunt
territorial que defineix aquest perfil des del 1998. En canvt, els habitatges adossats i aillats mai depassen
produccions anuals per sobre deis 5.000 habitatges.

La comparado de les xifres absolutes amb els perfils anteriors es també forga interessant. Aixi, els
municipis d'aquest perfil on predomina clarament l'habitatge en bloc arriben a produir quasi 38.000 cases
adossades mentre que els municipis del perfil II, on l'adossat representa mes de la meitat del pare edifica!,
no arribaven ais 1600 habitatges. És a dir, per cada adossat que construeixen aquests municipis mes
especialitzats ais municipis de major dinámica constructiva del perfil III s'hi fan quasi 25. Aquest exemple
mostra la necessitat de diferenciar entre processos d'especialització relatius a l'estructura final del pare
construit i dinámiques de concentrado territorial de grans voiums d'habitatge d'una tipología concreta. Els
dos processos no sempre van de la má, ans al contrari teñen lloc a punts del territori ben diferents. És per
aixó que cal mantenir sempre aquesta perspectiva paral.lela a l'hora d'avaluar el pare d'habitatges final.

Com es pot intuir, la representativitat de la majoria de municipis inclosos en aquest perfil ha aconsellat
seleccionar-ne la majoria a l'hora de presentar els itineraris residenciáis d'alguns casos. Apareixen per
grups de tres a continuació de la fitxa resum del perfil i entre ells destaquen alguns casos que s'han
col.locat en primer lloc. En tots ells, el domini de l'habitatge en bloc es aclaparador i a la majoria
l'habitatge adossat té molta mes importancia que l'aíllat:

• Barcelona, Sant Adriá da Besos i Gavá: es compara aquí el perfil de la ciutat central amb el de dos
ciutats properes del Barcelonés i el Baix Llobregat. Cal destacar la gran diferencia de les produccions
absolutes entre les dues ciutats i Barcelona i el paper mes important de l'habitatge adossat a Gavá,
sobretot a la primera part del periode.

• Sabadell, Terrassa i Cerdanyola: es comparen tres exemples de ciutats importants del Valles
Occidental. Destaquen les majors produccions en bloc de les dues capitals de la comarca i el paper
important que les produccions adossades teñen a totes tres ciutats amb valors molt propers al 20%
sobre el total d'habitatges durant períodes concrets.

• Vilafranca del Penedós, Sant Sadurni d'Anoia i Igualada: es comparen (res dutats intermedies de
gran significació territorial a la segona corona metropolitana. Si bé les produccions son ¡nferiors que
en els casos anteriors, l'evolució de l'estructura del pare d'habitatges és forga semblant amb una
predomini creixent del pare en bloc i un coixí de prodúcelo adossada molt proper o fins i tot per sobre
del 20% del pare edifica! en molts moments.

• Arenys de Mar, Malgrat de Mar i Canet de Mar: es comparen tres municipis costaners de la costa
del Maresme. Com s'observa, el plurifamiliar 'de costa" té un paper important definint la morfología del
pare d'habitatges i, sobretot a Malgrat i Canet, experimenta un creixement durant els últims anys
noranta. Destaca en aquests municipis el fet que l'habitatge aillat té una major pes proporcional que
en els casos anteriors i la seva evolució és forga similar a la de l'habitatge adossat.



Llistat de municipis
Municipi

Sant Sadurni d'Anoia

Vüalranca del Penedés

Igualada

Sania Margar ida de Montbul

Vilanova del Caml

Manresa

Castellcfefels

Cornelia de Llobregat

Gavá

M ariorell

Molins de Reí

Olesa de Montserrat

Pallejá

Prai de Llobreflal, el

Sant And re u de la Barca

Sant Boi de Llobregat

Sant Feliu de Uobregal

Sant Joan Despí

Sant Just Desvern

Santa Coloma de Cervello

Viladecans

Ba dalo na

Barcelona

Hospitalet de Uobregat,

Sant Adriá de Besos

Santa Coloma de Gramenet

Bagá

Berga

Castellar del R¡u

Flgols

Sitges

Vilanoua 1 la Geltni

Arenys de Mar

Cale lia

Canet de Mar

Maigrai de Mar

Malar ó

Montgat

Pineda de Mar

Vüassar de Mar

Alpens

Lluca

Vic

Cerdanyola del Valles

Gallífa

Monteada i Reixac

Polín ya

Ripollet

Rubi

Sabadell

Sant Cugat del Valles

Santa Perpetua de Mogoda

Terrassa

Cardedeu

Granollers

Uagosta, la

Mollet del Valles

Montornés del valles

Parets del Valles

Comarca

Alt Penedés

Alt Penedés

Anoia

Anoia

Anoia

Bages

Baix Uobregat

Baix Uobregat

Baix Uobregat

Baix Llóbrega!

Baix Llobregat

Baix Llobregat

Baix Uobregat

Baix Llobregat

Baix uobregat

Baix Llobregat

Baix Uobregat

Baix Llobregat

Baix Llobregat

Baix Llobregat

Bauc Llobregal

Barcelonés

Barcelonés

Barcelonés

Barcelonés

Barcelonés

Berguedé

Berguedá

Bergueda

Berguedá

Garraf

Garra)

Maresme

Maresme

Maresme

Maresme

Maresme

Maresme

Maresme

Maresme

Osona

Osona

Osona

Valles Occidental

Valles Occidental

Valles Occidental

Valles Occidental

Valles Occidental

Valles Occidental

Vailés Occidental

Valles Occidental

Valles Occidental

Valles Occidental

Vailés Oriental

Valles Oriental

Valles Oriental

Valles Orienta)

Valles Oriental

alies Oriental

Itinerans d'especialització residencial, 1987-2001

Figura 11.3. Perfil 3: mes del 70% deis habitatges constru'its son plurifamiliars

Valors absoluts

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

1987-2001

adossats
3.001
3.678
4.446
2.655

324
1.800
2.240
2128
2.107
3,061
3.452
2.595
2.002
2.148
2.063

37.700

aillats
849
835

1.275
769

1.249
1.237
1-609
1.560
1.672
1.185

978
1.295

873
926

1.090

17.402

plurifamiliars
7.608
7.189
9.342

10.281
11.825
9,775
9.961

10.998
14.350
15.809
16.245
20.291
20.053
20.196
21.825

205.748

Percentatges 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
26,19
31,43
29,52
19,37
2,42

14.05
16.22
14,49
11.62
15.26
16,70
10,73
8.73
9,23
8,26

14,45

a'fllats
7,41
7.14
8,46
5,61
9,32
9,66

11,65
10.62
9,22
5,91
4,73
5,36
3,81
3.98
4.36

6.67

plurifamiliars
66,40
61,43
62,02
75.02
88.26
76.30
72,13
74,89
79,15
78,83
78,57
83,91
87.46
86,79
87,38

78.88

Valors absoluto

• adossats

aTilats

pjurifamiltars

Percantatges de cada tipología sobre si total d'habttatges

- adossats

aillats

plunfamUfars



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

PERFIL 3: mes del 70% deis habitatges construits son piurifamiliars

GAVA HabltatQes acátete segons tipología edificatoria, 1987-2001.
Valore absoluto

A,

/>A A
s \ V

\ )
a'ltlats

adossals

plurifamlllars
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GAVA. Habitatges acabáis segons fipologia edificatoria, 1987-2001
Percerttatges sobre ei total del pare construTt

aTllals

adossats

piurifamiliars

SANT ADRlA DEL BESOS. Habitatges acabáis segons tipología edificatoria,
1987-2001. Valors absoluts

-aTllats

- adossats

piurifamiliars

SANT ADRlA DEL BESOS. Habitatges acabáis segons tipología edificatoria,
1987-2001. Percentatges sobre el total del pare construit

alfliats

adossats

plurifamiliars

BARCELONA. Habitalges acabáis segons tipología edificatoria. 1987-2001.
Valors absoluta

4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

'\

\ /

• alllats

-adossats

- piurifamiliars

BARCELONA. Habitatges acabáis segons tipología edificatoria, 1987-2001.
Percentatges sobre el total del pare construit

— altlats

adossats

— piurifamiliars

Font: etaboració prúpia a partir de les dades facultades peí Collegi d'ApareJIadors i Afqurtectes Tecnics de Barcelona.



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

PERFIL 3: mes del 70% deis habitatges construíts son plurífamUiars

TERRASSA. Habítatges acabats segons tipología edificatoria. 1987-2001.
Vakws absoluts

aíllats

adossais

plurifamlUars

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

A
alllats

• adossats

plurífamllfars

CERDANYOLA DEL VALLES. HaWtatges acabats segons tipología edificatoria.
1887-2001. Vators absotuts

1800

iew

1400

1200

1000

800

600

400

100

0

aflfats

adossats

plurifamlltars

CERDANYOLA DEL VALLES. Hsbltatges acabats segons tipología edifteatoría,
1987-2001 Percentatges sobra el total del pare constrult

- aniats

- adossats

-plurífamUiars

SABADELL nabítalgeB acabats segons tipología edificatoria, 1987-2001. valore
absoluts

amate

adossats

píurifamiliars

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

alllats

- adossats

plurifamiliars

Font: elaborado propia a partir de les dades facllitades peí CoHegi d'Aparelladors i Arqurtectea Técnlcs de Barcelona.



ítinerarís d'especialitzacio residencial. Municipis de la provincia de Barcelona

PERFIL 3: mes del 70% deis habitatges constru'íts son pluhfamiliars

VILAFRANCA DEL PENEDÉS. Habitatges acábate segons Üpoiogia edificatoria,
1987-2001. Valore absoJutfi

aíllats

- adossats

pluhfamiliars

VILAFRANCA DEL PENEDÉS. Habltatges acabáis segons tipología edificatoria.
1987-2001. Percentatges sobre el total del pare construi't

— ~ aTllats

adossats

—- plurifamiliars

SANT SADURNl D'ANOIA. Habitatges acabáis segons tipología edificatoria, 1987
2001. Valore absofuts

afiláis

- adossats

plurtfamiüars

SANT SADURNl D'ANOIA. Habitatges acabats segons tipología edificatoria, 1987-
2001. Percentatges sobre el total del pare construí!

f \
\ í v y aíllats

adossats

plurifamiliars

/ # .^ <P / ^ <• S" «!P <•

IGUALADA. Habitatges acabats segons tipología edificatoria, 1987-2001.
Valors absoluts

aíllats

• adossats

plurifamiliars

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

aíllats

- adossats

plurifamüiars

Font: elaboració propia a partir de les dades facilitades peí Col-legi d'Aparelfadors i Arquitectos Técnics de Barcelona.



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

PERFIL 3: mes del 70% deis habitatges construi'ts son plurifamiliars

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

a'fllats

adossats

plurifamlliars

ARENYS DE MAR Habitatges acabats segons tipología edificatoria. 1987-2001.
Percentatges sobre el total del pare construí!

• afllats

• adossats

- plurifamlílars

MALGRAT DE MAR. Habitatges acabats segons tipología edificatoria, 1987-
2001. Valore absoluts

alllats

- adossats
plurifamlliars

MALGRAT DE MAR Habitatges acabats segons tipología edificatoria, 1987-
2001 Percentatges sobre el total del pare constru'ft

alilaís

• adossats

plurifamiliars

CANET DE MAR. Habitatges acabats segons tipologia edificatoria, 1987-2001.
Valors absoluts

alllats

- adossats

plurifamlliars

CANET DE MAR Habitatges acabats segons tipologia edificatoria, 1987-2001.
Percentatges sobre el total del pare construí!

afilats

adossats

— plurifamiliars

*̂ a ^f ^ »̂w ^« »£í ^« ^ r ^r & ^r ^

Foni: elaborado propia a partir de les dades facilitados peí Coílegí d'Aparelladors i Arquitectos Tócnics da Barcelona.



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

PERFIL 3: mes del 70% deis habitatges construi'ts son plurifamiliars

VILADECANS Habítateos acábate segons apología edificatoria, 1987-2001.
Valore absoluto

900

300

— aillats

adossats

plurifamlllars

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

aillats

- adossats

plurifamiliars

OLESA DE MONTSERRAT. Habitatges acabats segons tipología edificatoria.
1987-2001. Vators absoluts

«o

«00
afllats

- adossats

plurifamiliars

4-

OLESA DE MONTSERRAT Habitatges acabats segons tipología edificatoria,
1987-2001. Percsntatges sobre el total del pare construí!

afila ts

adossats

plurifamillars

MATARÓ. Habitatges acabats segons tipologia edificatoria, 1987-2001. Valors
absoluts

• aíllats

- adossats

- plurífamlliars

y & y y y y y y y & y y y

MATARÓ Habitatges acabats segons tipologia edificatoria, 1967-2001.
Percentatges sobre el total del pare construí!

aillats

adossats

plurííamlliars

y y y y y y y y y y y y y

Font: etaboració propia a partir de les dadas facilitadas peí Col legl d'Aparelladors i Arquitectes Técnícs de Barcelona.



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

PERFIL 3: mes del 70% deis habitatges construíts son plurifamiliars

MANRESA Habitatges acábate segons tfpologia edificatoria, 1987-2001, Valore
absoluta

aTllats

adossats

-plurifamlllars

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

\

,#A y ¿ f f f # f f f ¿ /•

— afiláis
adossats

piurifamiliars

EL PRAT DE LLOBREGAT. HabKatges acabats segons tipología edificatoria,
1987-2001. Valore absoluts

aTllats

-adossats

plurifamiliars

EL PRAT DE LLOBREGAT. Habitatges acabats segons tipología edificatoria,
1987-2001. Percentatges sobre el total del pare construí!

aíllats

- adossats

- plurifamiliars

SANT JOAN DESPl. HabKatges acabats segons tfpologia edificatoria, 1987-2001.
Valore absoluts

/ \

aTllats

-adossats

pturlfamilfars

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

f f y f f f ¿ f f /

aTllats

- adossats

pturífamlllars

Font: elaboracíó propia a partir de tes dades facilitadas peí CoMegí d'Aparelladors i Arquitectos Técnics de Barcelona.



itinerarís d'especialitzacio residencial. Municipis de la provincia de Barcelona

PERFIL 3: mes del 70% deis habitatges constru'íts son plurifamiliars

SANT BOI PE LLOBREGAT. Habttaiges acábate segons tipología edificatoria,
1987-2001. Valore absoluts

alllats

adossats

— plurifemiltars

SANT BOI DE LLOBREGAT Habitatges acabats segons tipología edificatoria,
1967-2001 Percentatgea sobre el total del pare constrult

afílate

•adossate

-plurifamlilars

SANT ANDREU DE LA BARCA. Habitatges acabats segorw lipologia edificatoria.
1987-2001 Valors absoluta

800

700

800

500

400

300

ZOO

100

O

• afllats

- adossats

plurifamítlars

/ • f + /

SANT ANDREU DE LA BARCA. Habitatges acabats segons tipología edificatoria.
1987-2001 Percentatges sobre el total del pare construí!

- ailiats

adossats

plurifamiliars

V)C Habrtatges acabats segons típotogla edificatoria, 1987-2001. Vatore absoluts

800

700

aillats

-adossats

piurifamlltars

<* <" K* <" ** ^ <• S* s"^ K*̂  < ^ ST K"

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

aTllats

-adossats

plurtfamlllars

Font: elaboració propia a partir de les dades facilitades peí Collegi d'Aparetladors i Arquitectos Tecnics de Barcelona.



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

PERFIL 3: mes del 70% deis habitatges construfts son plurifamiliars

CORNELLÁ DE LLOBREGAT, Habitatges acabáis segons tipología edificatoria,
1987-2001. Valora absoluts

aíllats
- adossats

— plurffamlllars

CORNELIA DE LLOBREGAT. Habitatges acabáis segons tipología edificatoria.
1987-2001 Percentatges sobre el total del pare construí!

• \ -Ai

\ / \

\ /\r
- aíllats

• adossats
plurifamlliars

MARTORELL. Habitatges acábate aegons tipología edificatoria, 1987-2001.
Valore absoluts

aíllats

- adossats

plurlfamiliars

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

aíllats

- adossats

- plurifamiliars

MOLINS DE REÍ. Habitatges acabats segons tipología edificatoria, 1987-2001.
Valore absoluts

- aTllats

- adossats

plurifamiliars

MOLINS DE REÍ. Habitatges acabats segons tipología edificatoria. 1987-2001.
Percentatges sobre el total del pare construí!

-aíllats

-adossats

-plurifamiliars

\f <• <• <• s* s? s* <• s" s* s" <•

Font: elaborado propia a partir de les dades facítitades peí Col-legi d'Aparelladors i Arquitectos Técnics de Barcelona.



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

PERFIL 3: mes del 70% deis habitatges construíts son plurifamiliars

BADALONA. Habitatges acabáis segons tipología edificatoria, 1987-2001
Valora absoluts

- aíllats

-adossats

plurffamlliars

BADALONA. Habitatges acabats segons tipología edificatoria. 1987-2001.
Percentatges sobre el total del pare construí*

- aiHats

adossats

plurifamiliars

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT. Habitatges acabats segons tipotogia
edificatoria. 1987-2001 Valore absoluts

adíate

adossats

• pturifamiliars

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT Habitatges acabats segons tipología
edificatoria. 1987-2001. Percentatges sobre el total del pare construtt

• aTllats

• adossats

plurifamiliars

SANT FELIU DE LLOBREGAT. Habitatges acabats segons tipología edificatoria,
1987-2001 Va lors absoluts

- aTllats

- adossats

piurifamiliars

-T «y <P & jr 4* v

SANT FELIU DE LLOBREGAT. Habitatges acabats segans tipologia edificatoria,
1987-2001 Percentatges sobre el total del pare constrult

alllats

' adossats
— plurifamiliars

Font: elaborado propia a partir de les dades facultades peí Col-legi d'Aparelladors i Arquitectos Técnics de Barcelona.



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

PERFIL 3: mes del 70% deis habitatges constru'tts son plurifamiliars

MONTGAT. Habitatges acabáis segons tipología edificatoria. 1987-2001
Valora absoluta

aíilats

adossats

— plurflamiilarB

/ • f f f

MONTGAT. Habitatfles acábate segons tipología edificatoria. 1987-2001
Percentatges sobre el total del pare constru'fl

aillats

adossata

plurifamlllars

SANTA COLOMA DE CERVELLÓ Habitatges acabáis segons tipoiogia
edificatoria. 1987-2001 Valors absoluto

o

alllats

adossats

— • plurifamiliars

# ¿r <? <? y <? ^

SANTA COLOMA DE CERVELLÓ. Habitatges acabáis segons tipología
edificatoria, 1987-2001. Percentatges sobre el total del pare construft

aillats

- adossats

- plurifamiliars

PINEDA DE MAR Habitatges acábate segons tipotogia edificatoria. 1967-2001.
Valors absoluts

— aitlats
adossats

— plurifamiliars

/ ^ ^ f ^ ^ ^ / 4̂

PINEDA DE MAR. Habitatges acabats segons tipología edificatoria, 1987-2001.
Percentatges sobre el total del pare construft

- alllats

- adossats

-plurifamiliars

Font: eiaboració propia a partir de fes dades facilitades pei Cot-tegi d'Aparelladors i Arquitectes Técntcs de Barcelona.



Itineraris d'especialització residencial. Municipis de ¡a provincia de Barcelona

PERFIL 3: mes del 70% deis habitatges construits son pluhfamiliars

VILASSAR DE MAR. Habitatfles acabáis segons tipología edificatoria. 1987-
2001. Valors absoluta

aniats

-adossate

piurtíamiliars

VILASSAR DE MAR Habitatges acabats segons tipología edificaiória, 1987-
2001 Percentatges sobre el total del pare construí!

aillats

adossats

plurífamlllars

3S0

300

150

100

50

a

BERGA. Habitatges acabats segonft tipología edificatoria
Valors absoiuts

. 1987-2001

altlats

piurifamlllars

BERGA Habltatges acabats segons tipología edificatoria, 1987 2001.
Percentatges sobre el total del pare construit

V
-aillats
-adossats

-plurifamiliars

y 4̂  í^ • < ¿ y ¿

SANTA COLOMA DE GRAMENET. Habitatges acabats segons tipotoflia
edificatoria, 1987-2001 Valors absoiuts

7

aillats

adossats

plurífamiliars

SANTA COLOMA DE GRAMENET. Habitalges acabats segons tipología
edificatoria, 1987-2001. Percentatges sobre el total del pare construí

- aTlIats

-adossats

- plurífamiliars

Font: elaborado propia a partir de les dades facultades peí CoNegi d'Apareíladors I Arquftectes Técnics de Barcelona.



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

PERFIL 3: mes del 70% deis habitatges construits son plurifamiliars

PALLEJA. Habltatges acabáis segons tipología edificatoria. 1987-2001,
Valoro absoluto

aillats

adossats

— piurifamatars

PALLEJA. Habltatges acabáis segons tipología edificatoria. 1987-2001
Percentatges soDre el total del pare construí!

adiats

adossate

plurifamiliars

CARDEDEU Habltatges acábate segons tipologia edificatoria, 1987-2001. Valors
absoluta

aillats

- adossats
plurifamiliars

/ ^ ^ f f /• ^ • <? f é ¿ #

CARDEDEU. Habltatges acabats segons tipología edificatoria, 1937-2001
Percentatges sobre el total del pare constrult

- afiláis

-adossats

- plurifamiltare

j # é- # y é y é y

POLINYA DEL VALLES. Habitatses acabats segons apología edificatoria. 1987-
2001. Valore absoluts

aillats

adossats

pturifamillare

/ /

POLINYA DEL VALLES. Habitatges acabats segons tipologia edificatoria, 1987-
2001. Percentatges sobre el total del pare construí

adíate

adossats

plurifamlltars

Font: elaborado propia a partir de les dades facilitados peí Col-legi d'Aparelladors i Arquitectos Técnics de Barcelona.



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

PERFIL 3: mes del 70% deis habitatges construíts son plurifamiliars

RtPOLLET. Habitatges acabáis segons tipología edificatoria, 1987-2001. Valore
absoluts

aíllats

- adossats

plurifamllfars

RIPOLLET Habitatges acabáis segons tipología edificatoria. 1987-2001.
Percentatges sobre el total del pare constru'ít

y y y y # /• y / f / f

alllats

adossats

plurifamillars

MONTCADAI REIXAC. Habitatges acábate segons tipología edificatoria, 1987-
2001. Valore absoluts

alliats

- adossats

plurifamillars

MONTCADA i REIXAC Habitatges acabats segons tipología edificatoria, 1987-
2001 Percentatges sobre el total del pare construí!

adiáis

- adossats

plunfamiliars

GRANOLLERS. Habitatges acabats segons tipología edificatoria, 1987-2001.
Vators absoluts

afllats

adossats

plurifamiliars

y y y y y y y y y y y y

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

alllats

-adossats

plurifamiliars

Font: elaboració propia a partir de les dades facilitados peí Col-legi d'Aparelladors i Arquitectos Técnics de Barcelona.



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

PERFIL 3: mes del 70% deis habitatges constru'íts son plurifamiliars

SITGES. Habitatges acábate segons tipología edificatoria, 1987-2001.
Valore absoluto

-aílíats

-adossats

- plurifamiliars

SITGES Habítatges acabats segons tipología edificatoria, 1987-2001.
Percentalges sobre el total del pare construí!

-titate

-adossats

pturifamHiars

400

350

300

250

200

150

100

MONTORNÉS DEL VALLES. Habttfltges acabats segons tipología edificatoria.
1987-2001. Valore absoluto

- afiláis

- adossats

- plurifamiliars

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

\

afílate

adossats

plurifamiliars

400

350

300

250

200

160

100

50

0

LA LLAGOSTA, Habttatges acabats segons típotogia edificatoria, 1987-2001.
vaiors absoluta

7

- alllats
•adossats
piurifamtltars

¿ f ^ # & & ¿ f / < f

LA LLAGOSTA. Habitatges scabats segons tipología edificatoria, 1987-2001.
Percentatges sobre el total del pare constrult

-aílíats

-adossats

-plurifamiliars

Font: etatoració propia a partir de les dades facilitades peí Col-legi d'Aparelladors) Arquitectos Tecnics de Barcetona.


