
ELS TERRENYS 

equipament fins a habitatge tant de protecció com lliure.

a per sòl a com origen seu del des sòl, de requalificacions diverses de objecte 

estat han Cabassa Can i Gener Mas de barris els entre s'ubiquen que edificar sense 

ELS VEÏNS

equipament de nova creació d’interès supralocal o municipal.

a com solar el contempla 2003 l’any vigent planejament El 

També incorpora superfície d’equipaments d’interès municipal.

ciutat. 

la dins l’habitatge a l’accés col·lectiu aquest a facilitar per jove, gent 

a expressament destinat assequible lloger de règim en habitatges 

a destina es que urbà sòl 10hj, clau la incorpora planejament El 

PLA DE MILLORA URBANA [PMU 6] "CAN CABASSA"

2014

d'aquesta zona.

millora de pla el inicialment s'aprova 2014 de novembre El 

LA VEU VEÏNAL

EL DESENVOLUPAMENT DEL PLANEJAMENT

LA SITUACIÓ DE L'HABITATGE AL MUNICIPI

Gent gran/Total de població

Les Planes

Mira-Sol

La Floresta

Valldoreix

Nucli urbà

12%

8%

13%

12%

12%

2003

METROPOLITÀ I PLANEJAMENT VIGENT DE MIRA-SOL

MODIFICACIÓ I TRANSCRIPCIÓ DEL PLA GENERAL 

2006data d'aprovació

expedient

 planejament

alteracions al

2010

10hj: dotació per a joves

7c: equipaments comunitaris d’interès metropolità

7b: equipaments comunitaris d’interès municipal

2015

DE ZONES VERDES A VALLDOREIX, MIRA-SOL I LA FLORESTA

MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ PER A LA REESTRUCTURACIÓ 

pretén generar pols de centralitat. Un d’aquests àmbits (6) és el de Can Cabassa.

es on ciutat, la de zones altres en sostre de superfície de reubicació la requereix 

l’administració de part per terrenys d’aquests l’adquisició Valldoreix; de rieres 

les de l’entorn lliures d’espais sistema de qualificava Metropolità General Pla El 

VILANOVA

CAN MARCET I TERRENYS CONFRONTATS AL CARRER ARNAU DE 

MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ A L'ÀMBIT DE TEXT REFÓS DEL PLANEJAMENT VIGENT EN EL SECTOR DE MIRA-SOL

vinculació amb l'entorn.

poca i excessiva d'habitatges densitat una Consideraven 

projecte. el suspendre aconseguir van veïns, de l'Associació 

de través a Cabassa, Can i Gener Mas de barris dels 

2016

barris.

d'ambdós habitants dels inquietuds les recopilar permetre va 2016 

del maig i d'abril mesos els durant realitzat participatiu procés El 

PROCÉS PARTICIPATIU 

19 300 €Barcelona

27 666 €Sant Cugat

Preu del mercat de lloguer

Renda familiar

1040,4 €Barcelona

1120,4 €Sant Cugat

conclusions respecte al context social en què ens trobem:

treure permeten ens indicadors dos demografia, la a fa que Pel 

a millorar l'accessibilitat dels habitatges i l'estil de vida de la gent gran.

cara de compte en tenir a dada una És teixit. del l'antiguitat amb relació 

en important és fet aquest Gener, Mas estudiada, zona la a Especialment 

Cugat. Sant de elevat més el és Mira-Sol a d'envelliment L'índex 

altres municipis.

a cap jove gent de fuga una produeix i col·lectius, molts a per impossible 

pràcticament l'habitatge, a l'accés difícil fa sòl del elevat preu El 

sense haver-hi encara una conclusió definitiva.

propostes, diverses de objecte estat ha i punt, aquest en ciutat 

la acaba com resoldre de l'hora a debat generat ha solar Aquest 

protegit que no ha estat atesa dins del període 2011-2016 equivalent a 1049 habitatges. 

d'habitatge necessitat una ha hi Vallès, del Cugat Sant de l'Habitatge de Local Pla el Segons 

urbans pel seu potencial d'activació de la zona.

teixits els entre buit solar el en fixem ens àmbit d'aquest Dins 

l’equipament metropolità que és l’Hospital General de Catalunya. 

de ubicació la i Cabassa Can i Gener Mas de densitat baixa 

de  barris dels l’arribada infraestructura; aquesta  a accés un amb 

AP7, l’autopista amb directe contacte un situacions: de multiplicitat 

una trobem hi qüestió en zona la A municipi. el divideix es quals 

els en districtes cinc dels un Mira-Sol, a troba es proposta de L’espai 

corredor ecològic que uneix Sant Llorenç del Munt amb Collserola.

un a pertany i Cugat Sant i Rubí entre troba es estudiar a L’àmbit 

entre la serra del prelitoral (nord) i litoral (sud). 

emmarcat troba es territori El Barcelona. de Metropolitana l’Àrea de 

regió la dins Occidental, Vallès del comarca la a troba es Cugat Sant 
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