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Territori i Sostenibilitat licita les obres per a 
millorar l’accessibilitat i la seguretat viària a 
la C-12 a Ascó 

 
 El secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, visita l’àmbit 

on es construirà una nova rotonda, juntament amb l’alcalde, Miquel 
Àngel Ribes 
 

 L’obra es licita per un import d’1,5 MEUR i s’iniciarà el setembre 
vinent, finançada per la Generalitat i l’Ajuntament d’Ascó 

 

 

El secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, juntament amb l’alcalde 
d’Ascó, Miquel Àngel Ribes, ha visitat l’encreuament de la C-12 amb la C-12b, 
on el Departament de Territori i Sostenibilitat construirà una nova rotonda. La 
visita ha coincidit amb l’inici de la licitació de les obres, que permetran millorar 
l’accessibilitat cap a un sector industrial i afavorir la seguretat viària i la mobilitat 



  

 

 
 

                              Comunicat de premsa  
 

Oficina de Comunicació i Premsa 
Departament de Territori i Sostenibilitat 
premsa.tes@gencat.cat 
93 495 82 34 Pàg.  2 de 3 

 

en aquest àmbit. L’obra, que es licita per un import d’1,5 MEUR, serà finançada 
en un 61% per l’Ajuntament d’Ascó i en un 39%, per la Generalitat.  

Els treballs consistiran en la construcció d'una rotonda de 80 metres de 
diàmetre exterior que permeti reordenar els moviments dels diversos accessos 
de l'entorn. Aquesta rotonda es construirà en l’eix del tronc de la C-12 i 
substituirà l’actual giratori, excèntric a la carretera. 

 

 

A dalt, situació actual; a baix, plànol de l’obra prevista 

Les obres, que tindran un termini d’execució de cinc mesos, constaran de les 
tasques següents: 
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 Treballs previs, desviaments de serveis i moviments de terres.  

 Ferms i paviments  

 Sistemes de drenatge 

 Enllumenat, energia elèctrica i xarxa de telecomunicacions 

 Formació d’estructures i murs 

 Mesures d’integració en l’entorn 

 Xarxa de reg 

 Elements de senyalització, abalisament i barreres de seguretat 
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