
La plaça Pau Casals

L’ avinguda Llibertat i el Mercat Municipal

El Parc de Can Mulà

El Tabaran

La Rambla Fiveller

La plaça Prat de la Riba

El Parc de les Pruneres

RIERA       DEL     TENES

R I U    B E S Ò S

línia ferroviària Barcelona - Puigcerdà - La Tour de Carol-Enveitg   [R3]

línia ferroviària Barcelona - Girona - Portbou   [R
2]

línia ferroviària Alta Velocitat Barcelona - Figueres - París

L’any 2004  es  va  aprovar  el  Pla  d’Ordenació  Urbana  Municipal (POUM),  per tal d’ade-
quar el planejament general de Mollet a la nova Llei d’Urbanisme de Catalunya, i s’hi va 

incorporar el Catàleg del Patrimoni de Mollet, però també es va declarar l’espai de Gallecs 
com a sòl no urbanitzable d’especial protecció. Aquest planejament, amb vigència fins 

l’any 2021 i que preveu un creixement de la població fins als 63.200 habitants aquell any, 
consolida els barris crescuts en enllà dels traçats ferroviaris, i alhora dóna  mecanismes  al 

municipi  per  tal  d’esponjar  el  centre amb operacions urbanístiques delimitades creant 
noves ordenacions juntament amb parcs i jardins de nova creació. El pla, doncs, recupe-
ra  grans  peces  de  verd  urbà com el Parc de les Pruneres i la Plaça de Pau Casals, i un 

desenvolupament sense “consum” de nou sòl reconvertint els teixits industrials, i garantint 
la possibilitat de la barreja d’usos per tal d’afavorir la complexitat urbana que aposti pel 

comerç de barri, serveis i diversitat d’activitat terciària privada. 

L’objectiu principal del POUM és aconseguir incrementar la qualitat de vida dels 
molletans amb operacions que dotin la ciutat amb prop de 20 m² d’espais lliures públics i 
16 m² d’equipaments per habitant, amb la creació d’una xarxa repartida per tot el territori, 

tot connectant la ciutat mitjançant recorreguts i una xarxa anomenada d’Eixos Cívics. El 
barri de can Borrell és un dels barris creats darrerament a tocar de la AP-7, però també ho 
és el desenvolupament de l’antic sector industrial de can Mulà, a la zona central. A nivell 
de les infraestures de comunicació es facilita la urbanització de les rondes de Mollet per 

tal de pacificar el trànsit del centre de la població, tot connectant els barris a través d’una 
anella de circulació.

Coordenades geogràfiques del nucli antic  
(plaça Prat de la Riba)

41º 32’ 23’’ latitud nord                         
2º 12’ 52’’ longitud est

61,60 m d’altitud sobre el nivell del mar

Superfície del municipi
Terme municipal   10,834 km2

Superfície dels barris:

Àrea del Tir Olímpic                              0,512 km2
Barri de Can Borrell                        0,569 km2
Barri de Can Pantiquet                         0,369 km2
Barri de la Casilla                                  0,052 km2
Barri de la Plana Lledó                         0,336 km2
Barri de la Riera Seca                           0,412 km2
Barri de l’Estació de França                 0,284 km2
Barri de l’Estació del Nord                    0,196 km2
Barri de Lourdes                                     0,063 km2
Barri de Santa Rosa                               0,430 km2
Barri del Calderí                                      0,441 km2
Barri del Centre                                       0,240 km2
Barri dels Col•legis Nous                       0,348 km2
Gallecs                                                     4,451 km2
Polígon Industrial de Can Magarola    0,801 km2
Polígon Industrial de Can Prat              1,117 km2
Polígon Industrial de la Farinera          0,206 km2

Distàncies del centre de la ciutat 
als municipis veïns

La Llagosta                                               3,7 km
Lliçà de Vall                                              6,5 km
Martorelles                                               4,3 km
Montcada i Reixac                                   7,1 km
Montmeló                                                 6,2 km
Palau-solità i Plegamans                       7,2 km
Parets del Vallès                                      4,4 km
Sant Fost de Campsentelles                  3,7 km
Santa Perpètua de Mogoda                   3 km
 
GRANOLLERS    10 KM
BARCELONA                                             19 KM

Evolució de la població 
(nombre d’habitants) 
des del darrer segle fins a l’actualitat:

1910   2.695   
1920   3.752  +1.057
1930   5.527  +1.775
--------------------------------------------
1936   6.219  +692
1945   6.240  +21
1940   6.142  - 98
1950   6.614  +472
1955   7.387  +773
--------------------------------------------
1960   8.358   +971
1965   10.646   +2.288
--------------------------------------------
1970   20.332  +9.686
1975   28.807  +8.475
--------------------------------------------
1980   34.754  +5.947
1985   36.950  +2.196
1990   39.928  +2.978
-------------------------------------------
1995   43.502  +3.574
2000   46.529  +3.027
2005   51.576  +5.047
2006   51.275  -301
2007   51.869   +594
2008   52.028  +159
2009   52.698  +670
-------------------------------------------
2010   52.526  -172
2011   52.488     -38
2012   52.368   -120
2013   52.002  -366
2014   51.735  -267

MOLLET EN DADES

1980-1995
Desenvolupament del PGOU

El Pla General d’Ordenació Urbana de 1982 va ser el primer pla urbanístic de Mollet en 
període democràtic, redactat per l’equip de TAU (A. Font – J. Esteban – J. Montero).

Es consoliden els dos eixos ferroviaris i la ciutat creix per darrera les vies del tren, així 
com les circumval·lacions viàries de vora, o rondes, per tal de connectatr-se amb les grans 

infraestructures de comunicació.
En aquest sentit es desenvolupen a través d’aquest PGOU el creixement amb baixa densitat 

de l’antic barri de Santa Rosa, i el de la Plana Lledó, junt amb la gran peça del Parc dels 
Colors, i la gran illa d’equipaments. A l’altre costat del barri també es desenvolupa el parc 

de la Plana Lledó i que envolta l’antic cementiri. També es desenvolupa el barri de can 
Borrell. És el moment del disseny i la consolidació de les les grans infraestructures de 

comunicació que envolten el municipi, l’autopista AP-7, l’autovia C-17 i, entre aquesta i el 
Riu Besòs, l’autopista C-33, i la carretera C-59 a Caldes de Montbuí.

1977-1980
La situació prèvia al Pla General

És el final del procés d’ocupació, densificació i transformació en massa especulativa, sen-
se dotacions ni serveis i sense processos de gestió pública del planejament.

El setembre de 1980 es presentaren els treballs de l’avanç de planejament de la Revisió 
del PGOU de Mollet del Vallès. Aleshores, la situació urbana de la ciutat és la següent:

- Densificació i insuficiència de la xarxa viària, centrada en l’estructura radial dels camins i 
carreteres existents.

- Sistemàtica substitució de les edificacions existents per altres d’abusives en matèria 
d’habitatge i indústria, amb la conseqüent destrucció del patrimoni arquitectònic.

-Implantacions d’indústries als polígons de Can Prat, Can Magre i Can Magarola sense un 
procés urbanitzador previ.

-Manca de sòl per serveis, equipament i espais lliures urbans en funció de la població 
existent. 

2015
La trama urbana actual

APROPAMENT AL CENTRE DE MOLLET i ALS SEUS ESPAIS PÚBLICS

PLA PARCIAL DEL SECTOR D’ EL CALDERÍ
Previst al POUM (2006), encara queda per desenvolupar d’àrea de planejament del sector denominat El Calderí, que s’integrarà al casc urbà. Serà probablement 
l’últim gran desenvolupament urbanístic i comercial del Vallès. Es disposarà d’un sostre comercial i d’oci de 56.000 m2 a l’extrem sud-oest del sector. 
La seva ubicació facilitarà que el centre comercial sigui un pol d’atracció de tota l’àrea; actuarà com a portal d’entrada i sorti   da de la ciutat.   


