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RECONEIXEMENT DEL LLOC
Programa Proposat

Habitatge unifamiliar entre mitgeres

Sup. construïda aproximada: 220 m2 Sup. construïda aproximada: 285 m2 Sup. construïda aproximada: 85 m2

espais exteriors insuficients

habitatges no accessibles habitatges no accessibles

habitatge compacte

nucli d’accés tancat

sense relació amb el carrer

Habitatge unifamiliar aïllat Habitatge plurifamiliar
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de 35 a 69

de 0 a 19
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+70

Habitatge per a gent gran

€ €

Habitatge per a joves

Habitatge de majors dimensions

DEMANDES TIPOLÒGIQUES AL POBLE

Anàlisi de les tipologies d’habitatge

Creixement demogràfic de Sant Bartomeu del Grau

Locals per a tallers o petits comerços

diagrames de població +70 anys

Residents actuals:

1 | Família, 6 persones

2 | Família, 6 persones

3 | Família, 4 persones 

4 | Família, 4 persones 

5 | Família, 3 persones

6 | Parella de gent gran

7 | Família, 5 persones

8 | Família, 6 persones

Es localitzen comerços i tallers 

ocupant petits espais adaptats a 

l’interior de les naus existents, fent 

front al carrer Vell. Es detecta la 

necessitat d’espais amb condicions 

adients per aquest tipus de demanda.

20 habitatges per a gent 

gran

Es fa una estimació d’una demanda 

d’un 10% de la gent gran de Sant 

Bartomeu i un 3% de la gent gran 

dels pobles més propers que tampoc 

donen resposta tipològica en aquest 

col·lectiu.

13 habitatges per a joves

Es fa una estimació d’una demanda 

d’un 6% dels joves de Sant Bartomeu 

i un 3% dels joves dels pobles més 

propers que tampoc donen resposta 

tipològica en aquest col·lectiu.

12 habitatges per a famílies

Es proposa reallotjar als actuals 

residents, majoritàriament famílies, en 

tipologies de dimensions més gran i 

de superfícies similars a les tipologies 

actuals. També es proposen 4 

habitatges més amb aquesta tipologia 

per famílies de Sant Bartomeu que 

cerquen tipologies plurifamiliars.

3 locals en planta baixa

Es detecta la necessitat d’adaptar 

espais en planta baixa per donar 

resposta a la demanda de locals.
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diagrames de població de 20 a 29 anys

Sant Bartomeu
del Grau

Sant Bartomeu
del Grau

100 habitants

108 habitants

Perafita

Perafita

72 hab

38 hab

Sobremunt

Sobremunt

12 hab

11 hab

Sant Boi de Lluçanès

Sant Boi de Lluçanès

91 hab

39 hab

Olost

Olost

153 hab

123hab


