
MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR 
(CUP)  

PER RESOLDRE LA PROBLEMÀTICA DE LA SINISTRALITAT A LA N-
340 A LES TERRES DE L'EBRE I DEL SÉNIA 

 
 

Arran dels darrers accidents mortals al tram de la carretera N340 al seu pas per les Terres de 
l'Ebre, diferents representants de les institucions locals de les comarques del Baix Ebre i el 
Montsià s'han organitzat per reclamar a les institucions competents una solució a l'alta sinistralitat 
estructural. 
 
El manifest subscrit per aquests càrrecs electes, emplaça al Ministerio de Fomento de l'Estat 
espanyol a construir un autovia que des de l'Hospitalet de l'Infant (el Baix Camp) arribi fins a La 
Jana (el Baix Maestrat), i que mentre aquesta obra no estigui realitzada, el transport entre 
Alcanar/Ulldecona (el Montsià) i l'Hospitalet, sigui gratuït. 
 
Davant d'aquesta reclamació, des de la CUP compartim la preocupació per l'alta sinistralitat de la 
carretera N340, i de les demés carreteres de les nostres comarques que presenten greus 
deficiències i acumulen un important volum d'accidents greus. Tanmateix, creiem que la solució a 
aquesta problemàtica no passa per la construcció d'un nou vial. 
 
En aquest sentit, l'exemple del tram de l'A7 entre l'Hospitalet de l'Infant i Torredembarra (el Baix 
Gaià) ha significat la construcció d'un vial, que transcórrer completament en paral·lel a l'AP-7, i 
que pel que fa al seu impacte ambiental, se suma a l'existència de la N340, de la via del tren 
convencional i de la via del tren d'alta velocitat, que encara es troba en procés de construcció. 
 
Des de la CUP entenem que aquest model de desenvolupament territorial i de les infraestructures 
és clarament insostenible mediambientalment i que alhora, representa un sobrecost per a tots els 
ciutadans i ciutadanes. 
 
A més, la CUP entenem que l'AP7 és una carretera que ja està més que amortitzada per 
l'empresa concessionària, i que per tant, és una infraestructura que hauria de ser d'accés gratuït 
per a tots els seus usuaris i usuàries. 
 
Com hem denunciat sempre, entenem que és un greuge per als ciutadans i ciutadanes que una 
empresa privada obtingui un benefici econòmic per l'explotació d'una infraestructura que té la 
naturalesa de servei públic, igual com ho denunciem en d'altres serveis públics de les nostres 
comarques: ensenyament, transport públic, sanitat... 
 
Per tots aquests motius, el Grup Polític de la CUP proposa al Ple de l'Ajuntament de Deltebre 
l’adopció dels següents ACORDS:  
 
1.- Mostrar el suport a la preocupació de la ciutadania de les Terres de l'Ebre i del Sénia per l'alta 
sinistralitat de la N340. 
 
2.- Emplaçar a l'administració competent que el tram de l'AP-7 des d'Alcanar-Ulldecona fins a 
Torreblanca-Alcossebre (el Baix Maestrat), on enllaç amb la CV-10, sigui gratuït. 
 
3.- Emplaçar a l'administració competent la retirada definitiva del projecte de construcció de l'A7 
entre l'Hospitalet de l'Infant i La Jana. 
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