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Fitxa resum elaboració/modificació de normativa municipal 

 

Data de publicació 
del pla normatiu 

Pla normatiu 2022 

Òrgan que proposa Tinent d’alcalde, coordinador de l’Àrea de 
Territori, Sostenibilitat i Seguretat 

Data 8/11/2022 

Unitat tramitadora Servei de Planejament Urbanístic 

Instructor de 
l’expedient 

Cap de servei de Planejament Urbanístic 

Títol del procés Pla especial Urbanístic accés al cementiri de Tarragona pel camí del Llorito 

 

Oportunitat de la proposta (Art. 133.1 Llei 39/2015) 

Problema que es 
pretén solucionar 

Donar un accés alternatiu a la finca del cementiri de Tarragona. 

Necessitat i 
oportunitat 

Es considera un punt de mobilitat estratègica que necessita una millora per 
ordenar i garantir la seguretat dels diferents fluxes de circulació viària.  
Cal donar un accés independent al nou equipament de Tanatori- crematori 
de Tarragona i l’espai pel Memorial Perinatal. 

Objectius que es 
pretenen 

La redacció d’aquest pla especial permetrà obtenir la consideració de solar 
l’actual finca on està previst realitzar la previsió del nou equipament de 
Tanatori-crematori de Tarragona i l’espai pel Memorial Perinatal. 
Així doncs, es canviarà l’estructura d’ordenació ja que els terrenys es 
troben en sòl no urbanitzable transitori (SNU) i es qualificaran com sistema 
viari clau 5 i protecció de vialitat clau 5c. 

Principals 
alternatives 
considerades 

No n’hi ha. 

 

Normes pressupostàries o d’organització (Art. 133.4 Llei 39/2015) 

Es prescindeix del tràmit de consulta, audiència i informació pública No 

En cas afirmatiu, 
motivació 

 

 

Contingut i anàlisi jurídic 

Tipus de norma Planejament urbanístic derivat 

Estructura de la 
norma 

Article 68 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’urbanisme, que regula els plans especials urbanístics 
autònoms  
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Calendari previst de 
tramitació 

Novembre 2022: Consulta pública prèvia 
Novembre 2022: Sol·licitud inici de l’avaluació ambiental estratègica a la 
OTAA 

- 1 mes OTAA per emetre document d’abast 
Formulació i aprovació inicial (Junta Govern Local) 
Informació pública (1 mes) 
Aprovació provisional Ple amb majoria simple (art.22.2.c LBRL) 
Aprovació definitiva  per la Comissió de Territori de Catalunya (art. 79 e) del 
TRLU) 

Punts clau per la 
consulta de 
participació 

Els ciutadans, organitzacions, associacions poden fer arribar les seves 
opinions sobre els objectius d’aquest pla especial durant el termini de 15 
dies a comptar des de l’endemà de la publicació del present document al 
portal de transparència i al portal de participació de l’Ajuntament de 
Tarragona 
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Anàlisi d’impacte (Art. 2 RD 931/2017) 

Adequació de 
competències 

Art.21.1 j) llei 7/1985, de 2 d’abril, LRBRL aprovacions d’instruments de 
planejament de desenvolupament del planejament no atribuïble al Ple, 
competència delegada a la Junta Govern Local per decret de data 1 de juliol 
de 2021;  

Impacte econòmic i 
pressupostari 

No (iniciativa privada)  

Té impacte econòmic en 
l’activitat productiva No  

 

Té carregues administratives No   

Té impacte en els pressupostos 
No  

 

Impacte de gènere no 

Altres impactes 
considerats 

 
Impacte de mobilitat: en el sentit de com es preveu la millora 
d’urbanització del front del cementiri donant continuïtat de la vorera des de 
la rotonda amb la incorporació  d’un pas de vianants  des de l’aparcament 
dissuassori existent, i per altra banda s’ha pensat en què l’accés de la finca 
des del camí del Llorito es tindrà en compte l’ample per a que sigui suficient 
per al pas de vianants i de dos carrils (entrada i sortida) de vehicles. 
 
Impacte paisatgístic: l’àmbit d’estudi presenta una importantíssima 
visibilitat des de l’entrada rodada a la ciutat per l’A-7, en la seva rotonda 
nord, on milers d’usuaris que passen en vehicle hi tenen plena visibilitat. A 
més, des del punt de vista dels vianants, els usuaris del pàrquing dissuasiu i 
part dels del cementiri també hi tenen bona visibilitat, de manera que les 
actuacions de millora paisatgística que el Pla Especial suposa són molt 
positives per millorar la imatge paisatgística d’aquest sector de la ciutat. 
 
 Impacte ambiental: En tractar-se d’una actuació en sòl no urbanitzable 
aquest podria suposar un impacte ambiental per la qual cosa s’ha de 
sotmetre a avaluació ambiental estratègica simplificada.  
 

 

Altres (Llei 19/2014) 

Indicadors d'anàlisi i 
avaluació del 
compliment 
(art. 63 i 64) 

 

Altres 
consideracions 

 

 

Documentació del projecte 

Accions clau prèvies 
a la tramitació 

Sotmès al tràmit d’avaluació ambiental estratègica simplificada (Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
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d’urbanisme , llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica (disposició addicional vuitena) i 
la llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental i llei 6/2009, del 28 
d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes) 

Recursos 
necessaris 

Materials  

Econòmics  

Humans  

Documentació 
annexa 
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