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INTRODUCCIO
Aquest article tracta d'una de les etapes mes importants del planejament urbanistic de la nostra vila: l'aprovaci6 del Pla General d'Ordenaci6 Urbana.
L'objectiu €s presentar, mitjanqant una visi6 senzilla i entenedora,
les principals idees del Pla d'Ordenaci6, endinsant-se nom6s en els
temes de planilicaci6 del sdl i deixant de banda tota la qiiesti6 econdmica derivada del planejament, o sigui, l'estudi econdmic financer.
Creiem que avui en dia 6s prou oportf reflexionar sobre l'instrument que condiciona tot el creixement urbanistic del nostre municipi,
ja que ens trobem en un moment d'expansi6 del sector de la construcci6, degut a les bones comunicacions i a la proximitat de la nostra vila
amb el Barcelonds, on els preus del sdl i dels habitatges fan que sigui
dificil trobar vivenda.
En darrer terme, volem presentar unes breus reflexions sobre la
situaci6 urbanistica actual.
PRINCIPALS IDEES DEL PLA D'ORDENACId URBANA
Abans d'entrar en continguts, cal recordar els motius de l'inici del
proc6s de revisid del planejament vigent. La principal causa 6s la incapacitat i demostrada ineficicia de les normes i instruments urbanistics
que tenia el municipi. L'objectiu del nou planejament era frenar el
creixement anarquic, que havia provocat una forta desigualtat entre els
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barris, tant pel que fa a equipaments com a densitats. I preveure una
ciutat mds racional, a la vegada que treballar per disminuir els deficits
de serveis del poble. Per tot aixd, l'aprovaci6 l'any 1982 del Pla General Municipal d'Ordenaci6 Urbana ds una fita histdrica r.
EI planejament urb-r del municipi va restar pendenl de la resolucio
de I'ACTUR de Santa M.'de Gallecs, que condicionava la realitat
urbana del poble. El conveni signat per la Generalitat i l'Ajuntament
de Mollet dona sortida al problema, permetent el desenvolupament
urbanirtic lins l'aulopista A-7. ds a dir el sector nord-oest del nucli
urbd, el qual passa a 6sser considerat com a sdl urbanitzable no programat. Mentre que el nord de I'esmenlada autopista, resta propietat de
l'Institut Catale del Sdl com zona agricola.
La classiffcaci6 zonificaci6 del sdl

La primera feina d'un Pla d'Ordenaci6 6s classificar el sdl, per tal
d'atribuir un rdgim juridic a cadascuna de les categories que s'estableixen: sdl urbi'?, urbanitzable (programat i no programat) 3, i no urbanitzable a. En el quadre n," 1, extret del Pla General d'Ordenaci<i, presentem les Ha. dels diferents tipus de sdl. En l'ordenaci6 urbanistica de
Mollet (figura n." 1), el sol urba 6s la totalitat del casc urbd, o sigui tot
I'espai densament edificat. En segon lloc, i degut a l'existCncia d'importants espais buits dins el sdl urbd, i d'un important nombre de
vivendes no ocupades, es va considerar indicat no classificar l'espai
urbanitzable programat i, en canvi, classificar com a no programat els
tres futun sectors de creixement de la ciutat: zona sud, el sector que
va fins a la A-7 i la zona Garbi. Pel que fa a sdl no urbanitzable, nom6s
hi ha dos petits sectors; el primer es situa al sud del complex del Calderf i el segon entre la Casilla i l'empresa Merck.
Un cop classificat el sdl, el segiient pas 6s zonificar o sigui atorgar
els diferents usos (vivenda casc antic, volumetria especifica-, equipaments, indfstria, etc.) a I'espai urbi, amb el mdxim de detall 5. Pel
que fa al sdl urbanitzable no programat, nom6s assenyalar els sistemes
generals o alguns de locals de gran trascenddncia, ja que aquest sdl
s'acabara de programar quan I'Ajuntament ho cregui convenient, mitjangant els P.A.U. 6.
Seguidamenr repassarem els plantejamenrs del Pla General d Ordenaci6 sobre el tractament i ubicaci6 de les zones isistemes. Pel que
fa a la qiiestid del sistema viari ?, el Pla General reconeix la gran importdncia del nus de comunlcactons
tancia
comunicacions que envolten el poble. La de m6s trascenddncia pel terme ds la N-152, que vertebra la ciutat, encara que ori52

gina un seguit de problemes, de contaminaci6, sorolls ide circulacicj
interna, per la gran densitat de vehicles que suporta. Des del 1979 resta
projectada la seva desviaciri i el Pla General reflecteix la mesura com
un element imprescindible pel desenvolupament futur de Mollet.
Aquesta travessare el terme de nord-est a sud-oest i tindra diferents
enllagos amb altres eixos que creuen el terme; amb les autopistes A-7
i A-17, amb la comarcal 8-500 i amb un eix de nova creaci6 que comunicard amb la zona industrial de Can Prat i, postedorment, amb el poligon industrial de Martorelles. Cal esmentar que les obres s'iniciaren a
les darreries de 1988 I el seu acabament resta previst pel 1990.
D'altra banda, el Pla General preveu la creaci6 d'una via de circumvalacid dins el propi nucli urbd, per descongestionar el centre i
connectar els diferents barris; la qual seguird paral.lelament el curs de
la linia fdrria de Barcelona-Puigcerdd, anomenant-se Via de Ronda (fguru n." 2). Pel que fa a la resta dels sistemes generals, el Pla General
fa un seguit de prevlsrons sobre el que s'hauria d'aconseguir a cada
barri (quadre n.
Respecte a les edificacions, el Pla General, marca per cada zona
(veure quadre d,e zonificaci6; quadre n." 1) unes normes urbanistiques
que indiquen: I'algada possible de I'edifici, la profunditat, els usos
acceptats, els tipus d'edificacions. Amb aixd, la qiiesti6 de I'edificabilitat resta com un element de relleu, alhora de preveure la futura imatge
de la ciutat. Sembla ldgic que despr6s de molts anys de lliure actuacio
per paft dels propietaris, la nova reglamentaci6 que restringeix I'edificabilitat crei conflictivitat. En aqucst sentit citem unes paraules de l'alcaldessa Anna,Bosch 8:
"El Pla General. amb el criteri de racionalitzar el creixement i evitar que Mollet es converteixi en un suburbi metropolitd, fa una drdstica
reduccid d'edificabilitat, disminuint alqades i profunditats edificables i
prohibi4t l'edificaci6 als patis interiors de les illes".
Finalment nom6s destacar que el Pla, en preveure impodants erees
de vivendes unifamiliars (figura n.' 3), va encertar el model d'edificacions que s'esta produint a les comarques mds properes a Barcelona,
degut a la demanda de les mateixes per part de gent que abandona Barcelona buscant una millor qualitat de vida i uns preus dels habitatges
m6s raonables-

Com a darrer aspecte, cal esmentar que el Pla General es va aprovar el 18 de MarE de 1982, amb els vots dels grups del PSUC i PSCPSOE, en un Plenari amb un gran nombre d'incidents, com l'abandonament del mateix dels regidors pel grup independent CUII i el grup
de Convergdncia i Uni6.
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CRONOLOGIA DE LA REVISIO DEL PLANEJAMENT
IIRRANISTIC

En aquest apartat presentarem breument, i per ordre cronoldgic,
les principals etapes de la revisi6 del planejament fins arribar al
moment present.
El 5ll2/'79 I'Ajuntament aprova el projecte de revisi6 del Pla
General, que surt publicat B.O.P. (Butlleti Oficial de la Provincia) el

-

2312t80.

El 5n2180 l'Ajuntament aprova la suspensi6 de llicdncies de re-

parcel.laci6,
demolici6 i edificaci6 amb motiu de la revisi6 del Planejament.
El 30/10/81 l'Ajuntament encarrega la revisi6 del Pla General al
- T.A.U. (Taller d'Arquitectura i Urbanisme) i els arquitectes
grup
encarregats del projecte s6n; J. Esteban, A. Font i J.M. Montero.
El 17ll2l8l l'Ajuntament fa l'aprovaci6 inicial del Pla d'Ordenaclo.
A principis del 1982 s'iniciard I'exposici6 pfblica dels principals
- del Pla d'Ordenaci6, i postedorment s'iniciard el periode de preeixos
sentaci6 d'al.legacions.
El 25/8182 el D.O.G. (Diari Oficial de la Generalitat) publica
- de Ia Comissi6 d'Urbanisme de Barcelona, pel qual restava
l'acord
aprovat definitivament el Pla d Ordenaciri de Mollet del Valles.
Durant el 1983 el M.O.P.U. (Ministeri d'Obres Pribliques) con- al Pla d'Ordenaci6 de Mollet el primer premi nacional d'urbacedeix
ntsme-

Durant el 1q84. l'Ajuntament aprova el Pla Especial de Protecci6 -del Patrimoni Arquitectdnic i Natural, redactat per l'arquitecte
Mariona Bonet.
El 8/8/86 I'Ajuntament aprova un document de criteris de modi- del Pla General.
ficaci6
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CONCI,I]SIONS
En primer lloc cal destacar l'esforg notable. en materia urbanislica.
que han realitzat els ajuntaments democrdtics. S'ha racionalitzat el
desenvolupament urbd, sota les pautes marcades pel Pla General.
S'han solucionat els dCficits de seryeis bisics (ensenyament, sanitat...).
S'ha treballat i es treballa fortament en I'adeqiiaci6 de Ia infraestructura vieria bisica del municipi, per reduir la densitat de treiic que
supoda el centre i la travessia de la N-152. La seva eliminaci6 serd un
fet primordial a l'hora de recobrar I'habitabilitat del municipi.
La racionalitzaci6 del creixement urbd passa per promoure habitatges que tendeixin a reduir Ia densitat d'habitants dins el municipi, un
dels aspectes m6s negatius i que subsisteix en el Mollet actual. Cara al
futur, s'ha de treballar per reduir les densitats a zones com la Plana
Llad6 (pisos de Can Sala), perd en general a tot el nucli.
Per fer m6s agradable una ciutat, s'ha de treballar per recobrar
espais i edificis que permetin gaudir rnillor del lleure i recuperar la
conscidncia ciutadana del passat arquitectdnic com a b6 cultural. Per
tant, cal anar rehabilitant el minso patrimoni arquitectdnic i donar-lo
a conEixer a tothom.

NOTES
1. El Pla d'Ord€naci6 Urbana 6s una eina que classifica el sdl del t€rme municipal en:
urbd, urbanitzable i no urbanitzable. En segon lloc pteveu el creixement que tindri
la ciutat, programant al detall els usos tutuft del sdl (vials, equipaments, sdl industrial. clc ) r drctanr normes \obre ledilicac'd.
2.

La llei considera sdl urba aquells t€rrenys que tenen acc6s rodat, abasteixemcnt d'aigua, el€ctricitat i evacuaci6 d'aigiies residuals; o b6 resten dins d'erees urbanes ja
consolidades. almenys en ZJ parts.

3.

El sdl urbanitzable 6s l'espai que es rcserva pel creixement de laciutat. El programat
€s el que entrara prim€r en joc, mentre que el no programat resta en reserva.
El sdl no urbanitzable, €s dedica a altres usos i I'edificaci6 resta limitada a casos

4.

especials.
5.

El quadre n." I presenta les difercnts categories d'utilitzaci6 i aprofitam€nt del sdl
que el P.G.M.O. delimita, aixi com els simbols que t€ cadascuna sobre el mapa
urbanistic de Mollet-
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r

6.
?.

El programa d'actuaci6 urbanistica, serveix perconvertirel sdl ulbanitzable no progfamat en programat, 6s a dir, pleveure en detall el seu creixement
La Llei del sdl estableix que el planejament, un cop classificat el sdl, ha d'establir
l'estructura general i organica integrada Pels sistemes generals de comunicacid, els
espais destinats a zones verdes, els equiPaments, etc

Nosaltres a I'explicaci6 hem diferenciat la xarxa viada, Per la gran importAncia
que aquesta t6 a Mollet. Aixl, sota el concepte de sistemes generals, inclourem tots
els alties aspectes que s6n I'eix central de I'ordenaci6 urbanfstica, Per resoldre i preveure els ddficits o necessitats d'equipaments a cada barri

8.

Mollet informatiu n.'2, Febrer 1982.
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QUADRE N."

I

ZONIFICACIO ESTABLERTA PEL PLA GENERAL EN EI,S
DIFERENTS TIPUS DE SOL (I )
Sistemas generales o locales
Sistema viario
Sistemas de aparcamientos y terminales de transport€
Sistema de iireas de protecci6n o servidumbre
Sistema de servicios urbanos
Sistema de espacios librcs priblicos
Sistema de equipamientos y dotaciones

I
2

3
4
5
6

El nrimero indicador del sistema irii scguido de la letra a, b, c,
el regimen de \uelo a que perlenezca.
Zonas de suelo urbano (a)
Zonas de ordenacicjn por alineaciones de vial
De casco antiguo
De ordenaci6n suburbana
De ordenaci6n en manzanas

a1

all
a12
a13

Zonas de ordenacion por edificacion aislada
De vivienda unifamiliar
De vivienda plurifamiliar
De ordenacidn anterior aprohada

a2

a2l
a22

a20

Zonas de ord€naci6n por volumetrfa especifica
De vivienda unifamiliar
De vivienda plurifamiliar
De ordcnacion anterior aprobada

a3
a31

a30

Zunas dc ordenacion por Untdades de Acluacidn

a4 (a4l +a413)

Zona de conservacitin de la edificaci6n

a5

Zona de servicios privados

a6

Zona industrial
De ordenacion por alineacitjn de viul
De ordenacion por edificacidn aislada

a7

a'l1

Zonas de suelo urbanizable no programado (b)
Gallecs al S. de la B-30

(1)

El nimero que t6 cada zona serveix pcr localirzaFla en el
sentcm cl mapa de les zoncs a21, a3l (figura n.,, 3).

bt

mrpl

Com
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b2

Mollet-Sur
Sa Garbi
Gallecs al N. de la B-30

b3

b4

Zonas de suelo no urbanizable (c)

agricola
caucJ

De aprovechamiento
De piotecci6n de

A. FoNri J M

cl
c2

MoNTERo (1981) Revisi6n del Plan General
pal de Ordenaci6n Urbana, Ajuntament de Mollet del Vall's'

Font: J-

ESTEBAN.

Munic;

OUADRE N.'2
PREVISIONS DE L'AJUNTAMENT DURANT LA REDACCI6 DEL PLA
<EI, PLA BARRI PER BARRI>
Poques linies pet un petit aven7 del que setd el Pla Generul per a cada barri'

SANTA ROSA
Completament del barri amb vivendes unifamiliars d'acord amb el conveni Aiuntament-Generalitat.
Construcci6 d'una escola.

-

-

PLANA LLADO
Parc-iardi a l'era del sindicat.
- Ampiiacio superficie del parvulari
-- Zona verda-iirdi enlront al mercat de Sant Pancraq.
Una escola d'E.G.B.
- Centre Social iCultural del Barri
- lnslal lacions esportives proximes.
- Parc del cementiri

-

ZONA SUD

58

7,ona verda a I'interior de I'illa de EDIMOSA.
Qualificaci6 de terrenys escolars (Sant Jordi)'
Urbanilzacid del parc de l'estacio.
Reurbanil/acid dil primer tram dc la N- 152

ROSALEDA-CAN GOMA
Ampliaci6 servei sanitari.

-

Recuperaci6 del
com equipament pfblic.
"Cuartelillo>
Convertint la zona de davant en zona verda.
Teatre Can Goma.
Completar la Ronda del Ferrocarril.
Reurbanitzaci6 N-152.

ESTACIO DE FRANEA-CAN MULA
Urbanitzaci6 de Pau Casals.
Zona verda en I'espai al llarg de la 8-500.
Pista Trebol.
Zona verda ITISA.

-

Remodelaci6 N-152.
Reurbanitzaci6 de la Rambla.

ZONA CENTRE
Zona verda central.
- Rambla Riera Seca.
- Tractament de casc antic.
- Protecci6 dels edificis histdric-artistics.
- Remodelaci6 de la Rambla-

-

CAN PANTIQUET
Increment en 10.000 m.2 de zona verdaSoluci6 dels dCficits de zones verdes i equipaments escolars pcr sota de
la Riera Seca.
Reducci6 impotant en el lombre de vivendes previstes per a construir.

-

LOURDES
Nou acc6s rodat.
- Urbanitzaci6 zona verda.
Pont a Can Vila- Dues aules d'E.G.B.

-

LA CASILLA

-

Tractament de protecci6.
Ampliaci6 i completament de la zona.
Nous accesos.

Ionl: Informatiu Mollet.
Butlleti Municipal de Mollet del VaUBs n..0. Novembre de 1981.
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