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MEMÒRIA 

Objecte 

Mitjançant Resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de data 27 de juliol de 2006, es va 
aprovar definitivament el Pla d’ordenació urbanística municipal, el qual fou publicat al DOGC en data 22 
d’octubre de 2007.  En el document del POUM es preveia un traçat de la variant de la carretera C-12 que 
transcorre entre la població de Jesús i dels Reguers, segons l’informe emès en data 29 de novembre de 2005 de 
la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya. 

En data 26 de gener de 2015, mitjançant Resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat es va aprovar 
definitivament el projecte de traçat “Millora general. Desdoblament de la carretera C-12, del PK 13+160 al 
19+680. Eix de l’Ebre. Tram: Tortosa” Aquest nou traçat del desdoblament de l’Eix de l’Ebre s’inicia a la rotonda 
de Vinallop fins la població de Jesús, el qual modifica el previst el seu dia,  incorporat al planejament urbanístic 
municipal. 

Com a conseqüència del canvi de traçat de l’Eix de l’Ebre es necessari adaptar el planejament municipal al nou 
projecte aprovat entre els punts esmentats, que afecten bàsicament els terrenys situats a Jesús per on 
transcorre el traçat, entre el límit amb el terme municipal d’Aldover i Roquetes, i el tram compres entre la rotonda 
d’accés al nou pon del Mil·lenari i Vinallop 

El nou traçat, que s’inicia a l’entrada de Jesús Sud i que transcorre per la traça de l’actual carretera, obliga a 
desafectar els terrenys per on el seu dia es va preveure el traçat de la variant de l’Eix de l’Ebre que transcorre per 
Jesús entre els termes municipals d’Aldover i de Roquetes. Aquesta supressió de l’afectació del sòl per la 
supressió de la carretera, no suposa canvi de la classificació dels terrenys que segueixen mantenint la de sòl no 
urbanitzable amb les mateixes qualificacions. 

El tram comprés entre l’entrada de Jesús Sud i la rotonda d’enllaç amb el pont del Mil·lenari, el traçat de la 
carretera projectada coincideix amb el de l’actual, pel que no hi ha canvis en les classificacions urbanístiques.  

El darrer tram, el compres entre la rotonda d’accés al pont del Mil·lenari i Vinallop, la traça de la carretera  sofreix 
una variació respecte la prevista en el POUM. Aquesta, un cop fet el creuament del canal, al PK 15+700, 
transcorre paralel·la al mateix, pel que la carretera actual restarà com a via comarcal. El nou traçat preveu també 
la via verda, que transcorre paral·lela a la carretera, des de Vinallop fins el canal, i enllaça en aquell punt amb 
l’antiga traça de la via del FFCC. Els terrenys afectats, en la seva gran majoria, estant classificats de sòl no 
urbanitzable de clau 10a, a excepció dels situats pròxim de Vinallop que estan classificats de sòl urbà consolidat.   

La modificació suposa la supressió de les dos petites rotondes situades a Vinallop sota la C-12, mantenint però 
la circumval·lació del barri de dalt de Vinallop que ha d’enllaçar amb la gran rotonda prevista al projecte de la C-
12. Es manté el tram de variant de la carretera T-331 per fora del barri de dalt de Vinallop en direcció Santa 
Bàrbara i Ulldecona, i que enllaça amb la nova rotonda de la C-12. 

 

 

 

 

Tramitació 

D’acord amb el previst a l’article 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei d’urbanisme, modificat per l’article 38 de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de 
la Llei d’urbanisme, la present modificació puntual se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la 
seva formació. No suposa modificació dels sistemes d’espais lliures públics, zones verdes o equipaments 
esportius, ni increment de sostre edificable, ni de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat de l’ús 
industrial. 

Als efectes del  previst a l’article 85.5 del TRLLUC, simultàniament al tràmit d’informació pública, per raó de llurs 
competències, s’haurà de sol·licitar informe al Servei Territorial de Mobilitat de les Terres de l’Ebre del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 

 

 

 

 

Francesc Peralta i Puig 
Arquitecte municipal 

 

Tortosa, 23 d’abril de 2015  
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