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MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PSC-CP A L’AJUNTAMENT 
DE MÓRA D’EBRE PEL DESDOBLAMENT DE LA C-44 
 
 

La C-44 és la carretera principal que comunica l’interior de les Terres de 

l’Ebre amb la costa de Tarragona  i és  també utilitzada com a la  via natural 

de comunicació tant de gent com de mercaderies que baixen de Saragossa i 

Lleida cap a Tarragona. 

Així mateix compleix la funció de via d’evacuació de la central nuclear 

d’Ascó i és una carretera que té, segons el darrer Pla d’aforaments 2016 de 

la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat de 

Catalunya, una intensitat mitjana diària de trànsit de 5.662 vehicles, dels 

quals 239 són vehicles pesants, i que molts van al macro abocador de Tivissa, 

als que cal afegir-hi més de 100 vehicles pesants que ara hi circulen arran de 

la recent posada en funcionament  del macro abocador de Riba-roja.  

Una carretera que transcorre entre Móra la Nova (el Molló) i l’Hospitalet de 

l’Infant, plena de revolts el que fa  què s’hi circuli lentament al llarg dels 

seus 27 km, al que cal afegir-hi que afecta tres nuclis urbans, Vandellòs, 

Masboquera i Masriudoms, perquè passa per l’interior del seu municipi amb 

els perjudicis i inconvenients que això comporta, especialment per la densitat 

de vehicles en determinats dies i hores, sobre tot els caps de setmana a causa 

dels vehicles  que hi circulen provinents d’altres comunitats autònomes. Ja 

que és la sortida natural de l’Aragó i Terres de Ponent, cap a la costa 

Daurada. 

La C-44 és una carretera en la qual no s’ha fet cap actuació considerable, des 

de fa molts anys pel que respecta a l’eliminació de revolts el que en 

l’actualitat i a causa de la densitat de trànsit que hi circula no està adaptada 

als estàndards de qualitat, exigibles a una carretera d’aquestes 

característiques, ja no compleix amb els índex de seguretat exigits. La 

carretera té un índex Alt (amb un nivell de 4 sobre 5), segon l’anuari 

estadístic d’accidents de trànsit a Catalunya que presenta les dades 

d’accidentalitat globals en via urbana i interurbana i que recopila el Sistema 

Integral de recollida de Dades d’Accidents de Trànsit (SIDAT), sempre 

tenint en compte les principals variables de seguretat viària. 
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Per tot això i davant aquesta situació insostenible, el grup Municipal Socialista a 
l’ajuntament de Móra d’Ebre, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 

1. Que la Generalitat emprengui la millora de la integració urbana i dels 
accessos als nuclis de població per on transita la C-44. 
 

2. Que la Generalitat contempli als pressupostos de l’any vinent el 
desdoblament total d’aquesta carretera C-44. 
 
 

3. Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat, al Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques , als grups parlamentaris al Parlament 
de Catalunya, als Consells Comarcals de les Terres de l’Ebre, així com a 
tots els Ajuntaments dels municipis afectats. 
 

 

Móra d’Ebre, 4 d’octubre de 2020 
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