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Barcelona orienta la seva estratègia d’evolució de la ciutat per 
garantir a la ciutadania qualitat de vida, millora social i urbana i 
valor afegit en els barris, fomentant tot el seu potencial urbà en 
el desenvolupament sostenible i l’economia verda, a favor d’una 
ciutat autosuficient energèticament i on la natura té un paper des-
tacat per a l’equilibri de la ciutat. Una ciutat connectada amb una 
Àrea Metropolitana d’alta velocitat i hiperconectada, que garan-
teix l’evolució de la regió i la millora de les ciutats que integra.

els futurs projectes urbanístics de la ciutat conformaran noves 
oportunitats de desenvolupament d’una ciutat amb una geografia 
molt limitada pel que fa al seu possible creixement.

Alhora s’analitzarà la situació del mercat residencial als diferents 
districtes de Barcelona ciutat i dels 18 municipis metropolitans de 
més de 50.000 habitants, amb l’objectiu d’analitzar el seu estoc 
existent i per tant visualitzar les oportunitats de desenvolupament 
de promocions futures d’habitatges en els mateixos.
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