
La urbanització dispersa al Baix Llobregat
reptes de futur per a la gestió d’un territori metropolità

Francesc Muñoz
Observatori de la Urbanització
Màster en Intervenció i Gestió del Paisatge i el Patrimoni
Universitat Autònoma de Barcelona







• “A vast  system of express highways, or  freeways, laces 
this great urban mass together…Traffic roars endlessly 
on  these arteries at  55 miles an hour or more...This is a 
city on wheels” 
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La ciutat mediterrània avui: 3 escenaris
‐ La ‘ciutat compacta’

‐ La ‘ciutat continua’

‐ La ‘ciutat discontinua’ (urban sprawl mediterrani)
___________________________________________________

‐ Escenaris diferents / Diagnosis diferents / Estratègies diferents



La ciutat compacta



La ciutat compacta:
• Característiques canòniques de la ciutat compacta = densitat urbana

• Concentració d’elements morfològics/funcionals = intensitat urbana



La ciutat continua



La ciutat continua:
• Dissolució relativa de les característiques canòniques de la ciutat
compacta (densitat urbana)

•Manteniment dels elements que defineixen la intensitat urbana



La ciutat discontinua



La ciutat discontinua:
• Dissolució absoluta de les característiques canòniques de la ciutat 
compacta (densitat urbana)

• Absència dels elements/condicions que garanteixen la intensitat urbana



Dimensió territorial del paisatge 
residencial unifamiliar 
 

 
 
 Evolució en el decurs de les últimes dècades 

 
 Localització de majors creixements  

 
 Procés d’expansió sobre el territori 

 
 



 
 
 1987-2001: Les cases unifamiliars van representar

més de la meitat de l’habitatge nou a 8 de cada 10
municipis de la província de Barcelona. 
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de Barcelona (més de 10.000 por any). Una producció
de cases adossades de més de 7.000 unitats/any. 

 
 Municipis entre 1.000 i 5.000 habitants: el 42% de

totes les cases adossades construïdes des del 1987
als quatre anys compresos entre el 2002 i el 2005. 

 
 Municipis per sota de 1.000 habitants: 1.348 cases

adossades entre 1987 y 2005. Més de la meitat
construïdes després del 2002. 

 
 











1985-2005: 1,19 Cases unifamiliars per hora



Font: Observatori de la Urbanització de la UAB.
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Font: Observatori de la Urbanització de la UAB.

La urbanització de baixa densitat als municipis de la provincia de Barcelona:
Percentatge que representen els habitatges unifamiliars aïllats sobre el total construït al municipi
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Font: Observatori de la Urbanització de la UAB.
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Font: Observatori de la Urbanització de la UAB.
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Més del 70% del parc és habitatge aïllat

Més del 50% del parc és habitatge adossat

Més del 30% del parc és habitatge aïllat i més
del 30%  és habitatge adossat

Font: Observatori de la Urbanització de la UAB.

Perfil d’especialització unifamiliar, 1987-2005

Municipis de la provincia de Barcelona
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Font: Observatori de la Urbanització de la UAB.



Perfils d’especializació residencial. Municipis de la província de Barcelona
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Font: Observatori de la Urbanització de la UAB.
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Font: Observatori de la Urbanització de la UAB.

Perfils d’especializació residencial. Municipis de la província de Barcelona







El model territorial de la 
urbanització dispersa 
 

 
 
 Anàlisi de la motorització en relació a la producció residencial. 

 
 Anàlisi ecològica (consum d’aigua i risc d’incendis). 

 
 La dimensió metropolitana i regional dels mercats d’habitatge: 

       la ‘dispersió’ de les hipoteques al territori. 
 

 



Equipaments comercials i d’oci

URBANITZACIÓ DISPERSA

Font: Observatori de la Urbanització de la UAB.



Font: Observatori de la Urbanització de la UAB.



Increment del nombre de turismes entre 1991 i 2001(%).

Font: Observatori de la Urbanització de la UAB.



Habitatges segons tipologia edificatòria 1987-2005

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bigues i Riells          

Masquefa                 

Sant Andreu de Llavaneres

Sant Cebrià de Vallalta  

Dosrius                  

Cubelles                 

Sant Esteve Sesrovires   

Cabrera de Mar           

Sant Pere de Vilamajor   

Lliçà d'Amunt            

Canyelles                

Begues                   

Vacarisses               

Olivella                 

Aïllat Adossat Plurifamiliar

Font: Observatori de la Urbanització de la UAB.



Font: Observatori de la Urbanització de la UAB.

Relació entre nivells de motorització
i tipologies residencials de baixa densitat



Font: Observatori de la Urbanització de la UAB.

Relació entre consum domèstic d’aigua
i tipologies residencials de baixa densitat



Ignicions enregistrades als municipis de la provincia de Barcelona (1987‐2004)

Font: Observatori de la Urbanització de la UAB
i tesi doctoral d’Anna Badia Perpinyà. Departament de Geografia de la UAB.





Font: Observatori de la Urbanització de la UAB.

Relació entre risc d’incendi alt o molt alt
i producción residencial de baixa densitat
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Vivienda s principales  de  propieta d con pagos  p endientes. 200 1. 

0 10 20 30 405
km

Vivienda s principales  d e propieta d con pagos  p endientes. 19 91. 

Font: Observatori de la Urbanització de la UAB i Censo de Población y Viviendas, INE.

La ‘dispersió’ de les hipoteques als municipis de la provincia de Barcelona (1991‐2001)



El model evolutiu de la 
urbanització dispersa 
 

 
 
 Moment 1. La ciutat concentrada-suburbana: 

les urbanitzacions, 1960-1975. 
 
 Moment 2. La ciutat dilatada: 1975-1985. 

 
 Moment 3. La urbanització dispersa: 1985-1995. 

 
 Moment 4. La urbanització regional dispersa  

        i l’ocupació dels espais de transició: 1995-2015. 
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Recerques recents des de 
l’Observatori de la Urbanització
 

 
 
 Delimitació física i anàlisi tipològica de les urbanitzacions a

Catalunya. 
 
 Anàlisi dels valors territorials dels teixits construïts de baixa

densitat i/o en situació de dispersió territorial. 
 
 Propostes de gestió dels teixits residencials de baixa densitat i/o

en situació de dispersió: Urbanisme de ciutat de baixa densitat. 
 

 



Inventari i anàlisi tipològica 
de la urbanització dispersa a Catalunya



Identificació i codificació1.

Delimitació2.

Caracterització3.

Estructuració i síntesi de les variables4.

Resultats5.

1.

2.

3.

4.

Projecte 
‐ SIGURB ‐

Metodologia:

Sectors residencials
Sectors d’activitat 

econòmica

Caracterització

Estructuració i síntesi de les variables

Resultats

Identificació i codificació



Font: Observatori de la Urbanització de la UAB.



Inventari i anàlisi tipológica de la urbanització dispersa a Catalunya

Sectors 
residencials

Sectors de urbanització dispersa
Ús residencial (urbanitzacions amb habitatge de baixa densitat)

Font: Observatori de la Urbanització de la UAB.



Font: Observatori de la Urbanització de la UAB.

Sectors de urbanització dispersa
Ús industrial (sectors d’activitat econòmica)



Inventario y análisis tipológico de la urbanización dispersa en Cataluña

Resultados

Font: Observatori de la Urbanització de la UAB.

Sectors de urbanització dispersa
Ús residencial i industrial



Dades de la Enquesta d’Infraestructures i Equipaments Locals (EIEL)



Indicador de qualitat
territorial

Indicador de qualitat  
dels serveis/infraestructures

Indicador de qualitat  
ambiental i paisatgística

Font: Observatori de la Urbanització de la UAB.



Indicador de centralitat/accessibilitat Indicador de qualitat de la urbanització

Font: Observatori de la Urbanització de la UAB.





Estratègies urbanes adaptades a les característiques,
problemes i potencials de les àrees de baixa densitat:

• Densificació selectiva

• Centralitat suburbana

• Redefinició tipològica

• Estratègia integral
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Casos d’estudi:

• Municipis de l’Ordal

• Corbera de Llobregat:
Pla Estratègic de Corbera de Llobregat
(Observatori de la Urbanització de la UAB)



La dispersió de la urbanització als municipis de l’Ordal

Font. Pla Estratègic de Corbera de Llobregat. Observatori de la Urbanització.



Àrea compacta

Urbanitzacions disperses

Font. Pla Estratègic de Corbera de Llobregat. Observatori de la Urbanització.



Evolució de l’ús del sòl
urbanitzacions a Corbera de Llobregat

Font. Pla Estratègic de Corbera de Llobregat. Observatori de la Urbanització.
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