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MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE 
MORA D’EBRE, TRASLLAT DE LA ZONA VERDA DEL P18A 

 
 
A.- MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 
 
 
A.1.- Justificació de la necessitat de la iniciativa i l’oportunitat i la 
conveniència en relació amb els interessos públics i privats concurrents 
de la modificació de les Normes Subsidiàries de Mora d’Ebre. 
 
En el polígon 18A, existeix una empresa de comerç de fusta i elements 
auxiliars. El polígon 18A va ser objecte d’una gestió urbanística complexa, que 
ha suposat diferents plets entre l’ajuntament i el promotor amb resultat 
favorable a la corporació.  
En l’actualitat la instal·lació ve funcionant fent ús de bona part de la zona verda 
del polígon 18A. Per la seva ubicació geogràfica i les característiques 
topogràfiques de l’entorn es fa difícil que aquesta zona verda sigui accessible al 
públic en general. És per aquest motiu que l’ajuntament ha accedit a traslladar 
la ubicació de la zona verda a un altre indret, i permetre d’aquesta manera 
normalitzar la qualificació urbanística a l’ús que s’hi esdevé.  
L’empresa cedirà un solar, sobre el que disposa un dret de compra, situat al 
carrer Lleida, 4 a l’ajuntament a canvi del sòl que es requalifica.  
Juntament amb la present modificació de Normes, es signa un conveni 
urbanístic on queda establerta la valoració de les 2 finques i s’acredita l’equilibri 
econòmic de l’operació.  
 
Entenem que la modificació que es proposa, salvaguarda els interessos públics 
i privats concurrents tal com estableix l’article 97 de la Llei d’Urbanisme, ja que 
la parcel·la que es cedeix gratuïtament a l’ajuntament té un valor superior al 
valor de la zona verda situada dintre del P18A,  un cop requalificada. A més a 
més, la parcel·la que es requalifica no serà ocupable per nova edificació. A 
banda, la nova ubicació de la zona verda millora en molt la seva utilitat i 
funcionalitat, donades les dificultats d’accés i funcionalitat en el lloc on es situa 
actualment.  
 
c) Si la modificació consisteix en un canvi de localització d’un equipament de titularitat 
pública, no es poden empitjorar les condicions de qualitat o de funcionalitat per a la 

implantació dels usos propis d’aquesta qualificació, i si els sòls ja eren de titularitat 
pública s’ha de garantir aquesta titularitat per als nous terrenys que es proposa de qualificar 
d’equipaments abans que la modificació sigui executiva. 

 
Com que la modificació afecta a una zona verda, cal donar compliment al que 
s’estableix en l’article 98 de la Llei d’Urbanisme. 
 
Modificació dels sistemes urbanístics d'espais lliures, zones verdes o d'equipaments esportius 
1. La modificació de figures del planejament urbanístic que tingui per objecte alterar la 

zonificació o l'ús urbanístic dels espais lliures, les zones verdes o els equipaments esportius 
considerats pel planejament urbanístic com a sistemes urbanístics generals o locals ha de 

garantir el manteniment de la superfície i de la funcionalitat dels sistemes objecte de la 
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modificació. Els canvis proposats dels terrenys qualificats d'equipaments esportius només 
poden comportar que se n'ajusti la superfície quan ho requereixi l'interès prevalent de llur 
destinació a espai lliure o zona verda. 
2. El conseller o consellera de Política Territorial i Obres Públiques aprova definitivament la 

modificació de les figures de planejament a què fa referència l'apartat 1, amb l'informe previ 
favorable de la comissió territorial d'urbanisme competent i de la Comissió d'Urbanisme de 
Catalunya. 
3. El conseller o consellera de Política Territorial i Obres Públiques, no obstant el que disposa 
l'apartat 2, en el cas que un terç del nombre legal de persones membres de la Comissió 
d'Urbanisme de Catalunya ho sol·liciti, ha de sotmetre l'expedient de modificació a dictamen 
de la Comissió Jurídica Assessora. En aquest supòsit, la resolució definitiva de l'expedient 

correspon al Govern i només pot ésser aprovatòria si l'informe de la Comissió Jurídica 
Assessora és favorable. 
4. La resolució definitiva de les modificacions a què fa referència l'apartat 1 s'ha d'adoptar en 

el termini de dos mesos des de l'emissió del darrer informe. Si, un cop transcorregut aquest 
termini, no s'ha adoptat cap resolució expressa, s'entén que la modificació ha estat 
denegada. 
5. La tramitació regulada per l'apartat 2 no s'aplica a les modificacions esmentades que 

siguin incloses en el procediment de revisió d'un pla d'ordenació urbanística municipal, ni 
tampoc als ajustos en la delimitació dels espais esmentats que no n'alterin la funcionalitat, ni 
la superfície, ni la localització en el territori. 
6. Les propostes de modificació regulades pels apartats 1 i 5 han de justificar en la memòria 
pertinent, i mitjançant la documentació gràfica que sigui necessària, que es compleix el que 
estableix aquest article. 

 

Com ja s’ha comentat, la nova ubicació de la zona verda millora molt la seva 
funcionalitat i les seves condicions de qualitat. 
Tot i que es produeix un decrement de 1.125,00 m2 en el sistema 
d’equipaments genèrics, cal esmentar que aquests no disposen d’un estàndard 
mínim obligatori, i també recordar que en la modificació puntual de normes 
subsidiàries del Pol19-20 P14 i equipaments fase II del polígon industrial “La 
verdaguera”, aprovada el 7.10.2014 i publicada el 29/12/2014, es va produir un 
increment no justificat de 473,69 m2 del mateix sistema d’equipaments. Així 
mateix, mitjançant acord del Plenari de data 28/06/2018 es va aprovar 
inicialment la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de planejament 
per l’ampliació de la zona d’equipaments esportius, en què es preveu un 
increment del sistema d’equipaments de 905 m2. Per tant, vist en global  i 
tenint en compte les tres modificacions de normes, l’augment real del sistema 
d’equipaments és de 253,69 m2. Justificable si es té en compte la millora de la 
funcionalitat i accessibilitat de la nova zona verda, així com una millora 
considerable en l’estàndard de zones verdes i espais lliures en la urbanització 
“La Verdaguera” la qual està infradotada d’aquest tipus de sistemes. En canvi, 
la zona on es situa la zona verda traslladada, és un indret caracteritzat per 
l’abundància de sistema de zona verda, provinent del polígons 28, 17, 18B i el 
gran parc urbà que conforma la illa de Saurí.  
 
A.2.- Promotor de la Modificació Puntual. 
 
El promotor de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Móra 
d’Ebre és l’Ajuntament de Mora d’Ebre. 
 
 
 
 



MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE MORA D’EBRE TRASLLAT ZONA VERDA P18A. 
 

AJUNTAMENT DE MORA D’EBRE 4 

 
A.3.- Objecte de la modificació de les Normes Subsidiàries de Mora 
d’Ebre. 
 
L’objecte de la modificació és: 
 
1.- Traslladar bona part de la zona verda, 1113.00 m2, que es troba en la part 
posterior del polígon 18A, per tal d’adequar la qualificació urbanística a l’ús que 
s’hi ve produint. 
 
2.- Qualificar de zona verda, un espai qualificat d’equipaments de 1125,00 m2, 
que es troba en el carrer Girasol de Móra d’Ebre. D’aquesta manera es 
corregeix la manca de sistema zona verda que presenta la urbanització “La 
Verdaguera”. Aquest espai, actualment està qualificat de sistema 
d’equipaments genèrics, no essent en cap cas equipaments esportius. Els 
únics equipaments específicament esportius a Móra d’Ebre són els que es 
troben dintre de l’àmbit del antic P15 (ja gestionat) i que va ser objecte de 
modificació puntual de normes amb la funció específica d’albergar instal·lacions 
esportives.  
 
3.- Vincular un conveni urbanístic pel que s’estableix la cessió gratuïta d’un 
solar situat al carrer Lleida, 4 de 445,89 m2 a canvi del terreny de 1113.00 m2 
que es requalifica en el polígon 18A. El conveni urbanístic incorpora valoració 
dels 2 terrenys per tal d’acreditar l’equilibri econòmic de l’operació i que no 
suposa cap lesió per als interessos municipals.  
 
 
A.4.- Determinacions Urbanístiques vigents de les Normes Subsidiàries 
de Móra d’Ebre relatives als terrenys afectats per la modificació puntual 
de normes i pel conveni urbanístic.  
 
El terreny de 1113,00 m2 dintre del polígon 18A (objecte de requalificació) es 
troba qualificat de sistema de zona verda. Ve regulat pels articles 55-57 de la 
normativa. 
El terreny de 1125,00 m2 en el carrer Girasol (objecte de requalificació) es 
troba qualificat de sistema d’equipaments. Ve regulat pels articles 58-60 de la 
normativa. 
El terreny de 445,89 m2 en el carrer Lleida, 4 (objecte de cessió gratuïta a 
l’ajuntament segons conveni urbanístic) es troba qualificat de clau 2. Ve regulat 
pels articles 97-102 de la normativa.  
 
A.5.- Estructura de la Propietat  
 
El terreny de 1113,00 m2 dintre del polígon 18A es bé de domini públic, 
destinat a l’ús públic, propietat de l’Ajuntament de Móra d’Ebre. 
El terreny de 1125,00 m2 en el carrer Girasol, es bé de domini públic, destinat 
al servei públic, propietat de l’Ajuntament de Móra d’Ebre 
El terreny de 445,89 m2 en el carrer Lleida, 4 es un terreny privat, sobre el qual 
disposa una opció de compra la empresa Vilanova fustes, SCCL. 
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A.6.- Proposta de modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Mora 
d’Ebre als diferents àmbits afectats 
 
El sòl amb 1113,00 m2 de sistema de zona verda, es proposa de qualificar de 
clau 3A (ordenació illa oberta) no ocupable. 
La nova zonificació de clau 3A, augmenta la edificabilitat de la parcel·la 
d’aprofitament urbanístic ocupada per la nau de Vilanova Fustes, SCCL, però 
no és permet la seva ocupació. L’augment ve donat per que a efectes de 
superfície de parcel·la si computa. A més a més, també computa respecte a les 
separacions mínimes.  
 
El sòl de 1125,00 m2 de sistema d’equipaments es proposa de qualificar de 
Clau P (zona verda).  
 
 
A.7.- Consideracions finals. 
 
Amb la modificació, s’estableix un augment global de 12.00 m2 de sistema de 
zona verda i una disminució de sistema d’equipaments genèrics de 1125.00 
m2. Si es té en compte la modificació puntual de normes subsidiàries del 
Pol19-20 P14 i equipaments fase II del polígon industrial “La Verdaguera”, 
aprovada el 7.10.2014 i publicada el 29/12/2014, on es va produir un increment 
de sistema d’equipaments sense cap necessitat justificativa, així com la 
Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de planejament per l’ampliació 
de la zona d’equipaments esportius, aprovada inicialment mitjançant acord del 
Plenari de data 28/06/2018, en què es preveu un increment del sistema 
d’equipaments de 905 m2. Per tant, vist en global  i tenint en compte les 
modificacions de normes, es produeix un augment real del sistema 
d’equipaments és de 253,69 m2. 
 
No existeix un estàndard mínim de sistema d’equipaments genèrics. La 
modificació no afecta a la zona de sistema d’equipaments esportius.  
 
La urbanització “La Verdaguera” està infradotada de sistema de zones verdes, 
en canvi l’àmbit on es troba el P18A té una dotació de zones verdes molt alta.  
 
Amb el conveni urbanístic es justifica l’equilibri econòmic entre la parcel·la que 
es qualifica de clau 3A no ocupable i que passaria a ser de domini de l’empresa 
Vilanova Fustes, SCCL i la parcel·la del carrer Lleida, 4 sobre la que Vilanova 
Fustes, SCCL té una opció de compra i que cediria lliure i gratuïtament a 
l’Ajuntament.  
 
 
 
Mora d’Ebre, setembre 2018 
 

Lluís Gironés Pedrol 
A R Q U I T E C T E 
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