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1. SITUACIÓ, ÀMBIT I ANTECEDENTS 
 

L’àmbit del PMU-3 ca l’Anguera , es situa a la carretera de Manresa, entre els carrers Raval 

de Sant Jaume i Pius Forn, i  adjacent al sistema ferroviari de la Via Lleida-Barcelona  

 

 

Localització de l’àmbit del PMU en el nucli de Calaf 
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Imatges de l’estat actual 

 

 

 

En l’actualitat l’àmbit del PMU està ocupat en la seva major part per edificacions  en desús, 

de caràcter industrial, que com a conseqüència de les determinacions del planejament 

s’hauran d’enderrocar. 
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2. OBJECTE 
 

L’objecte d’aquest PMU és el de regular la composició volumètrica, segons s’estableix l’art 

194.3. a) del POUM i d’acord a l’article 70 del Text Refós de la Llei d’urbanisme 1/2010, de 3 

d’agost (LU), modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 

 

3. PLANEJAMENT VIGENT 
 

El planejament urbanístic vigent al terme municipal de Calaf és el Pla d’Ordenació 

Urbanística Municipal aprovat definitivament per resolució de la Comissió Territorial 

d’Urbanisme de Barcelona en data 25/01/2006 i publicat al  DOGC 4656 de data 16/06/2006 

.  

En l’article194 de les normes del POUM s’estableixen els paràmetres bàsics d’aplicació que 

són els següents: 
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Planejament vigent 
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4. ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT I PROMOCIÓ DEL PLA 
 

L’àmbit del PMU afecta a varies parcelꞏles de titularitat privada i a varies de domini públic 

segons es detalla en l’esquema següent: 

 

Nº FINCA  PROPIETARI  NIF/CIF REF. CADASTRAL  
SUP. 

m2 

1 
ALTAMIRA 

 A28100915 6711203CG7261S0001YM 712 
Santander Real Estate SA 

2 
ALTAMIRA 

 A28100915 6711202CG7261S0001BM 541 
Santander Real Estate SA 

3 ADIF Q2801660H 6711201CG7261S0001AM 336 

4 
ENDESA Distribución Electrica SL  

B82846817  6711205CG7261S0001QM 19 
Transformador elèctric 

5 
ADIF 

Q2801660H   246 
domini públic (andanes i vies) 

6 
AJUNTAMENT 

P0803100G   275 
domini públic (vial existent) 

TOTAL  2.129 
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El percentatge de participació dels propietaris excloent les parcelꞏles que són de domini 

públic i que en la ordenació proposada ho continuaran sent és la següent:  

 

ESTRUCTURA DE LA PROPIETTA EXCLOENT ELS DOMINIS PÚBLICS 

Nº FINCA  PROPIETARI  NIF/CIF REF. CADASTRAL  
SUPERFÍCIE PART. 

m2 % 

1 i 2 
ALTAMIRA 

 A28100915 6711203CG7261S0001YM         1.253    78,85 
Santander Real Estate SA 

3 ADIF Q2801660H 6711201CG7261S0001AM            336    21,15 

TOTAL          1.589    100,00 

 

 

Les dades cadastrals de les parcelꞏles són les que s’especifiquen en les fitxes següents:  
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Pla de millora urbana 3 – Ca l’Anguera a Calaf                                                                                                                                              

 

aprovació inicial                                                                                                                           MEMÒRIA   10 

 

 

 

 

La promoció del PMU és de iniciativa privada i correspon al propietari majoritari, ALTAMIRA 

SANTANDER REAL ESTATE, SL.  

 

A efectes de notificacions el destinatari i l’adreça seran els següents:  

Ángeles Roig Guerrero  

Delegada Gestión Urbanística zona Noreste– Altamira Asset Management 

Gran Via de les Corts Catalanes 129-131 11ª Planta, 08014 Barcelona 

Tel.:  +34 93 521 74 81 

Mail: a.roig.guerrero@altamiraam.com 

 

5. JUSTIFICACIÓ 
 

5.1 Justificació legal : 

El Pla de millora urbana d’ordenació de volums objecte d’aquest expedient es redacta  en 

base a l’article 194 del POUM, que estableix la qualificació urbanística i les reserves 

dotacionals de l’àmbit, i l’article 70 del Text refós de la Llei d’urbanisme 1/2010 de 3 d’agost 

(LU), modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 
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La seva tramitació s’ajustarà al procediment establert en l’article 85 de la LU i en general als 

articles que siguin d’aplicació tal com determina el Capítol II Formació i tramitació de les 

figures de planejament  urbanístic del TÍTOL TERCER de la mateixa Llei. 

 

5.2 Justificació de la necessitat de la iniciativa, i a la conveniència en relació als interessos 

públics i privats concurrents  

La justificació de la conveniència i oportunitat de la redacció d’un pla de millora urbana per a 

regular la composició volumètrica es deriva directament de l’aplicació de les determinacions 

del POUM en quant que estableix la previsió de l’actuació. A més, l’ordenació proposada,  

permet una millora en les condicions i de l’accessibilitat dels espais lliures públics.  

 

6. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 
 

6.1  Objectius i criteris d’ordenació  

L’objectiu del PMU és, tal com estableix el mateix article 194 de les normes del POUM, 

reordenar els volums de les unitats de zona d’aprofitament privat i ajustar la localització de 

la zona verda prevista en el planejament, per a millorar la seva accessibilitat. El mateix 

POUM fixa la vialitat i les qualificacions urbanístiques a aplicar, que corresponen a les de la 

zona 6b, tal com es regula en la SECCIÓ 2ª. CONSÒLIDACIÓ URBANA (Edificació 

residencial contínua, Clau nº 6) de les normes del POUM, que s’adjunta com annex 

normatiu d’aquest pla de millora urbana. Conseqüentment aquest PMU no disposarà de 

normativa urbanística pròpia i es referirà per a tota regulació a les normes del POUM.  

 

6.2  Descripció de l’ordenació:  

Pel que fa a l’ajust de la zona verda prevista en el POUM, aquest preveia en l’ordenació 

orientativa continguda en la planimetria, que l’àrea verda es situés completament envoltada 

per una anella edificada i fos accessible a través de passos interiors en planta baixa. La 

proposta del PMU consisteix en el desplaçament en sentit sud de l’àrea rectangular 

destinada a zona verda fins que aquesta tingui una de les cares completament lliure i 

accessible des del vial públic situat adjacent a la via del tren. Aquesta cara lliure serà l’accés 

principal, tot i que es manté un accés en la planta baixa de l’edificació, que es resoldrà com 

una servitud de pas, que connectarà directament l’àrea verda amb els trajectes que 

provenen del carrer Isidre Vilaró, i per tant del centre de la població.  

La configuració final del conjunt es per tant la d’una àrea verda definida per una volum 

edificable en forma de U, i oberta cap al paisatge i al monument catalogat del convent de 

Sant Francesc, situat a l’altra banda de la via del tren. Estimem que aquesta nova 

configuració, que manté necessàriament els paràmetres bàsics d’edificabilitat i de superfície 

pública  establerts en el POUM, ofereix aquests avantatges: 
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- Permet accessos directes de la zona verda a la via pública 

- Incrementa el caràcter d’espai i de plaça pública de la zona verda, respecte a l’ús 

més restringit als habitants de la illa que tenia l’ordenació orientativa  

- Permet un assolellament més adequat de l’espai públic, doncs la nova obertura de 

l’espai públic es produeix cap a l’orientació sud, i estableix connexions visuals entre 

la zona verda i el paisatge rural situat a l’altra banda de la via 

- Permet una millor relació de l’edificació amb el sistema ferroviari 

 

6.3  Cessió del 10% de l’aprofitament urbanístic a l’ajuntament  

La promoció del PMU 3 – Ca l’Anguera haurà de cedir el 10 % de l’aprofitament urbanístic a 

l’ajuntament de Calaf.  

L’article 43 Deure de cessió de sòl amb aprofitament en sòl urbà no consolidat, de la Llei 

d’urbanisme, en els apartats 1 i 3 determina el següent:  

1. Els propietaris de sòl urbà no consolidat han de cedir gratuïtament a l’administració actuant el 

sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic dels sectors subjectes a un pla de millora 

urbana o dels polígons d’actuació urbanística que tinguin per objecte alguna de les finalitats a 

què fa referència l’article 70.2a, llevat dels supòsits següents:  

(...) 

3. La cessió de sòl a què fa referència l’apartat 1 pot ésser substituïda pel seu equivalent en 

altres terrenys fora del sector o del polígon si es pretén millorar la política d’habitatge, si 

l’ordenació urbanística dóna lloc a una parcelꞏla única i indivisible o si resulta materialment 

impossible individualitzar en una parcelꞏla urbanística l’aprofitament que s’ha de cedir. En 

aquests dos darrers supòsits, la cessió pot ésser substituïda també per l’equivalent del seu 

valor econòmic. En tots els casos, l’equivalent s’ha de destinar a conservar, administrar o 

ampliar el patrimoni públic del sòl. 

 

El 10% de l’edificabilitat del present PMU és de 330,80m2, l’alçada reguladora és de 

pb+3pp. D’aquests paràmetres es pot deduir que la parcelꞏla per a concretar les cessions 

d’aprofitament a l’ajuntament haurà de tenir una superfície de sòl de 82,70m2 

(330,80/4=82,70). Amb una profunditat edificable de 12m resulta una façana de 6,89m i la 

façana mínima segons l’article 148 Condicions de la parcelꞏla en Clau 6 del POUM és de 

7m.  

D’altra banda resulta impossible situar en la parcelꞏla 82,70 m2, que correspon a la cessió 

del 10%, les tres places d’aparcament en planta baixa o la rampa per a situar-les en el 

subsòl, tal com determina l’article 57 d’aparcaments en els edificis del POUM, i la caixa 

d’escala, ascensor i cambres d’instalꞏlacions.  

Conseqüentment, tant per la impossibilitat de complir amb la façana mínima com amb 

l’article 57 del POUM referent als aparcaments el present PMU proposa que la cessió del 



Pla de millora urbana 3 – Ca l’Anguera a Calaf                                                                                                                                              

 

aprovació inicial                                                                                                                           MEMÒRIA   13 

 

10% de l’aprofitament sigui substituïda per l’equivalent del seu valor econòmic. Aquest valor 

es determinarà en el moment de la reparcelꞏlació.  

 

6.4 Localització de l’habitatge de protecció oficial  

El PMU preveu, tal com determina art. 192 PMU 3 – Ca l’Anguera del POUM, que el 20% 

del sostre es destini a habitatge protegit, per tant seran 661,60m2 de sostre i 7 habitatges 

amb aquest destí.  

El PMU no preveu una parcelꞏla concreta destinada a habitatge de protecció oficial, ja que 

aquesta insuficient per ubicar les places d’aparcament necessàries, sinó que aquest 20% es 

distribuirà en el mateix edifici i serà el projecte d’edificació el que concreti la seva ubicació.  

En cas de que no es redacti un projecte únic cadascun d’ells haurà d’assumir la part 

proporcional d’habitatge d’HPO a l’edificabilitat que li correspongui.  

 

6.5 Plànol d’ordenació  
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7. QUADRES DE DADES, PLA D’ETAPES I DIVISIÓ POLIGONAL 
 

7.1  Quadre de dades 

Una vegada aplicades les determinacions sobre de la cartografia actualitzada tenim el 

següent quadre comparatiu de les dades resultants de l’ordenació proposada i de les 

establertes pel POUM per al PMU 3. 

 

Paràmetres 
PMU POUM 

m2 % m2 
Classificació: Sòl urbà no 
consolidat  

      

Qualificació: Clau 6a       

Superfície Polígon       2.129,00        2.116,00   

Sòl públic existent         521,00        

Sistema ferroviari          246,00        

Sistema de vials          697,00        

Total vials +ferroviari         943,00           943,00    

Sistema de parcs i jardins urbans          323,00           322,00    

Total  domini públic      1.266,00       59,46      

Sòl de zones resultant          863,00       40,54         863,00    

        

Sostre màxim       3.308,00        3.308,00    

Sostre HPO (20%)         661,60      20% 

sostre10% aprofitament urbanístic         330,80      10% 

    

Densitat neta     1 habitatge cada           94,17     m2 construïts   

Número màxim habitatges (u)                35                  35   

habitatges HPO (20%) (u)                 7                   7    

 

 

7.2   Pla d’etapes 

S’estableix una única etapa d’execució.  

 Termini per a la redacció del projecte de reparcelꞏlació i del projecte 

d’urbanització :  

Dos anys a partir de l’aprovació definitiva del PMU-3 Ca l’Anguera  

 Termini per a l’execució de les obres d’urbanització:  
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Dos anys a partir de l’aprovació definitiva del projecte de reparcelꞏlació. 

 Termini per a l’execució dels habitatges de protecció oficial.  

Cinc anys a partir de la recepció de les obres d’urbanització  

 

7.3    Divisió poligonal 

S’estableix un únic polígon d’actuació urbanística que coincideix amb l’àmbit del PMU i 

que s’executarà pel sistema de reparcelꞏlació en la seva modalitat de compensació 

bàsica. 

 

8. PRESSUPOST ESTIMATIU DE LA URBANITZACIÓ 
 

Per a realitzar el pressupost estimatiu de la urbanització s’han aplicat els mòduls de 

referència de les bases de dades especialitzades com la revista EMEDOS i els anuaris de 

l’Agencia Tributaria de Catalunya. A més s’han estimat tots els altres costos addicionals 

necessaris per a portar a terme les obres, connexions externes i taxa de l’ACA, així com les 

indemnitzacions i enderrocs estimats en aquest cas concret, les despeses de gestió i la 

promoció de la urbanització. El següent quadre sintetitza el conjunt de costos d’urbanització.  

 

Concepte Sup. m2 €/m2 Total € 

Zones verdes 323     

Cost  zona verda    90  29.070,00 

Vialitat  697     

Cost  vialitat    140  97.580,00 

Estimació connexions externes                       
(20% dels costos de l'obra principal)   

  
25.330,00 

Taxa de l'ACA per l'accés a infraestructures 
de sanejament en alta                                      
(segons  art.102 Llei 5/2017 de mesures fiscals) 

  

  

41.791,79 

Cost Parcial 
     

193.771,79 

Despeses de gestió       32.750,00 

Indemnitzacions       120.000,00 

Enderrocs      65.000,00 

G-Cost Total obra urbanització       411.521,79 

Benefici empresarial de la urbanització           
(1+0,08+0,0118)       

  
33.194,40 

Total cost urbanització     444.716,19 
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9. JUSTIFICACIÓ DE LA NO NECESSITAT D’AVALUACIÓ DE LA MOBILIATAT GENERADA 

 

L’article 3 del  Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de 

la mobilitat generada, estableix que no és obligatori realitzar un estudi d'avaluació de la 

mobilitat generada en les figures de planejament urbanístic derivat dels municipis de 

població inferior a 5.000 habitants, excepte que formin part d'un sistema urbà plurimunicipal, 

en el següents supòsits: 

1. Actuacions que suposin la implantació de nous usos residencials fins a un màxim de 

250 habitatges. 

2. Actuacions que suposin la implantació d'usos comercials o terciaris en sectors d'una 

superfície de fins a 1 ha, sempre que no suposin una implantació singular, d'acord amb 

l'article 3.3 d'aquest Decret. 

3. Actuacions que suposin la implantació d'usos industrials en sectors d'una superfície 

de fins a 5 ha, sempre que no suposin una implantació singular, d'acord amb l'article 

3.3 d'aquest Decret. 

Conseqüentment, al tenir la població de Calaf una població actual de 3.424 ha. i no trobar-

se els paràmetres del PMU en els supòsits anteriors, cal concloure que no es preceptiva la 

redacció d’un estudi de mobilitat generada per al Pla de millora urbana 3 – Ca l’Anguera. 

 

10. JUSTIFICACIÓ DE LA NO NECESSITAT D’AVALUACIÓ AMBIENTAL 

D’acord amb l’apartat 6 de la Disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, 

de simplificació de l’activitat administrativa de la Generalitat i dels governs locals de 

Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica no correspon fer avaluació ambiental 

estratègica del planejament urbanístic derivat que es refereix només a sòl urbà.  

Igualment, d’acord amb l’article 7 de la llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de 

plans i programes, el present PMU no està sotmès a avaluació ambiental perquè no s’altera 

la classificació del sòl no urbanitzable ni es proposen alteracions substancials en les 

estratègies i directrius del POUM que tinguin cap incidència de caràcter ambiental. 

 

El POUM vigent té entre els seus documents la corresponent avaluació ambiental  

   

11. INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA I AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA 

11.1 Informe de sostenibilitat econòmica  

Paràmetres per avaluar la sostenibilitat econòmica del PMU  tindrem en compte: 
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1. Impacte de l’actuació en la hisenda pública afectada pel manteniment de les 

infraestructures necessàries fruit de la modificació. 

2. Ingressos municipals generats per la modificació proposada. 

1. Impacte de l’actuació en l’hisenda pública afectada pel manteniment de les 

infraestructures necessàries fruit del la redacció del PMU 

a) Hisenda pública afectada:  L’Ajuntament de Calaf. 

b) Despeses de manteniment de les infraestructures necessàries : 

b.1.- Criteris generals aplicats. 

Es considera que les noves infraestructures previstes en el PMU  son de 

característiques convencionals  a la població i  per tant que el manteniment és 

l’habitualment acceptat per l’Ajuntament de Calaf. 

 

b.2.- Criteris específics de cada infraestructura. 

b.2.1.- Xarxa viària. 

S’estima que el manteniment de la nova vialitat té un ràtio anual raonable de 4,38 €/m², 

el que suposa: 

943,00m² x 4,38 €/m² = 4.130,34 € anuals 

b.2.2.- Xarxa d’enllumenat públic. 

Les despeses derivades de l’enllumenat públic estan incloses dins de la partida de 

manteniment de la xarxa viària i de les zones verdes. 

b.2.3.- Sistema de zones verdes 

El manteniment de les zones verdes té un ràtio anual raonable de 7,28 €  /m², el que 

suposa: 

338,00   m² x 7,28 €/m² = 2.460,64 € anuals 

 

TOTAL COST MANTENIMENT: 6.590,98 € anuals 

 

2. Ingressos municipals generats pel PMU proposat. 

Aquests ingressos seran de tres tipus: 

 

a) Impostos extraordinaris, com les llicències d’obra i taxes de construcció: 
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No es consideren , per que al tractar-se d’una promoció de poques parcelꞏles es 

concentraran molt en el temps i no tindran una relació directa amb el cost de 

manteniment continu en el temps. 

 

b) Impost dels béns immobles: IBI 

S’estima que la recau dació mitjana de l’IBI per m2 construït al municipi de Calaf  es de 

2,88 € m2 de sostre  

3.344,64m2 de sostre x 2,88 € /m2=  9.632,56 € 

 

c) Impost d’activitats econòmiques: 

El PMU generarà  activitats econòmiques, però al ser de petita dimensió estaran 

exemptes d’aquest impost, per tant no es generaran més ingressos per aquest 

concepte. 

 

TOTAL INGRESSOS:   9.632,56 € anuals 

 

CONCLUSIÓ: 

El PMU 1 de ca l’Anguera és sostenible econòmicament al generar un diferencial positiu   

anual per a la hisenda pública de 3.041,58 € anuals.  

 

11.2 Avaluació econòmica i financera 

Per avaluar la viabilitat econòmica procedirem a obtenir el valor residual del sòl .  

S’ha realitzat una avaluació dels preus en el mercat immobiliari prenent com a 

referencia el municipi de Calaf  i la ciutat d’Igualada, per la seva proximitat i per tant per 

la influencia que te en el mercat de la població. A partir dels preus de construcció 

habituals en aquestes zones s’ha obtingut el valor de repercussió unitari per a cada 

producte immobiliari, segons es representa en el quadre següent: 

 

Tipologia 
V. venda    

€/m2 
V. venda /K* 

Cost 
construcció 

€/m2 

V. Repercussió  
€/m2 

H. lliure 1.427,00  1.019,29  830,00  189,29  

HPO general 1.394,72  1.072,86  768,69  304,17  

Comercial PB / garatge 784,53  603,48  560,00  43,48  
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Els valors de repercussió obtinguts s’han aplicat al 90% de l’aprofitament urbanístic 

corresponent als propietaris de sòl, distingint el sostre corresponent a cada ús estimat, 

de la qual cosa resulta el següent quadre: 

 

Concepte Sup. m2 V. repercussió €/m2 Total € 

Sostre residencial plurifamiliar lliure 1.835,76      

Repercussió m2 sostre lliure    189,29 347.483,14 

Residencial plurifamiliar  HPO  595,44      

Repercussió m2 sostre  HPO     304,17 181.115,90 

Sostre comercial 546,00     

Repercussió m2 comercial    43,48 23.742,60 

Vs- Beneficis totals      552.341,64 

 

 

El diferencial entre els 444.716,19€ de cost d’urbanització i els 552.341,64€ de 

beneficis és de 107.625,46€, la qual cosa representa, sobre els 1.589,00m2 de sòl de 

finques d’entrada amb dret a l’aprofitament 67,73 €/m2  positius de valor residual del 

sòl.  

 

 

 

Barcelona, octubre de 2018 

 

 

  

 

 

Anna Costa Isern, arquitecta            

 

 

 

 

 

 

 

 



Pla de millora urbana 3 – Ca l’Anguera a Calaf                                                                                                                                              

 

aprovació inicial                                                                                                                           MEMÒRIA   20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLÀNOLS 

 


















		2018-11-29T11:49:18+0100
	ANNA COSTA ISERN / num:19279-1


		2018-11-29T11:50:12+0100
	ANNA COSTA ISERN / num:19279-1


		2018-11-29T11:50:55+0100
	ANNA COSTA ISERN / num:19279-1


		2018-11-29T11:53:17+0100
	ANNA COSTA ISERN / num:19279-1


		2018-11-29T11:53:56+0100
	ANNA COSTA ISERN / num:19279-1


		2018-11-29T11:54:41+0100
	ANNA COSTA ISERN / num:19279-1


		2018-11-29T11:55:22+0100
	ANNA COSTA ISERN / num:19279-1


		2018-11-29T11:55:56+0100
	ANNA COSTA ISERN / num:19279-1


		2018-11-29T11:56:39+0100
	ANNA COSTA ISERN / num:19279-1


		2018-12-12T09:52:20+0100
	CPISR-1 C Joan Miquel Roig Mestre
	Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 29 de novembre de 2018 




