
 

 

ESMENES DEL GRUP MUNICIPAL d’ICV-EUiA DEL MASNOU A LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP 

MUNICIPAL D’ERC-ACORD PEL MASNOU DE SUPORT AL MOVIMENT “NO VULL PAGAR” 

 

El grup municipal d’ICV-EUiA presenta les següents esmenes a la moció presentada pel grup municipal 
d’ERC - ACORD PEL MASNOU, de suport al moviment “No vull pagar” 

Primera: Afegir, al paràgraf primer de la moció presentada pel GM d’ERC, i a continuació de “... respecte 
de la resta de l’Estat.”: 

“Catalunya concentra el 18% dels peatges amb concessió estatal. Si, a més, també tenim en compte els 
peatges de concessió de la Generalitat, el resultat és que un 34% de les vies de pagament de tot l’Estat són 
a Catalunya i, en canvi, només al voltant d’un 5% de les autovies del nostre territori són gratuïtes. 

Segona: Afegir, com a paràgraf segon:  

Només dues concessions d’autopistes catalanes són de titularitat estatal (l’AP-7 La Jonquera - Alcanar i 
l’AP-2 enllaç Mediterrani - Lleida) i són les més importants del país en nombre de quilometres i de demanda. 
En aquestes concessions estatals es genera el 64% dels ingressos de les autopistes catalanes, mentre que 
el 36% restant s’origina en concessions de la Generalitat.  

Tercera: Substituir el paràgraf quart de la moció presentada pel GM d’ERC per: 

Davant la campanya ciutadana de denúncia dels abusos en els peatges a les autopistes de Catalunya, 
que, amb el lema “#NO VULL PAGAR”, s’està estenent arreu del nostre país, considerem que aquesta 
protesta és una bona ocasió perquè els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya sàpiguen com s’han 
finançat les infraestructures viàries al nostre país en els darrers trenta anys i qui són els responsables, 
tant a l’Estat com a Catalunya, de l’establiment d’un sistema de peatges injust i opac, que garanteix 
beneficis milionaris a uns pocs, que manté peatges sobre autopistes ja amortitzades i que ha anat en 
perjudici d’un sistema de transport públic insuficient i no prou eficient al nostre país.  

Aquesta campanya ha de servir perquè els ciutadans i les ciutadanes del nostre país sàpiguen les 
moltes “ombres” dels peatges a Catalunya: els que paguem a les cabines i els que paguem tots els 
ciutadans i les ciutadanes sense saber-ho. El negoci dels peatges té responsables ben catalans: CiU, 
aliada d’Abertis, no pot defugir les seves responsabilitats. Els “greuges” dels peatges no són només 
amb el govern de l’Estat sinó també amb els “favors” practicats durant molts anys des del govern de la 
Generalitat i des del Congrés dels Diputats amb les concessionàries d’autopistes.  

Cal denunciar el doble joc indigne dels responsables de CiU que, per un costat, atien la campanya “#NO 

VULL PAGAR”, pretenent atribuir tota la responsabilitat al govern de Madrid, quan –com ja s’ha dit- CiU ha 
estat la principal impulsora del negoci dels peatge, i per l’altre amenacen la ciutadania que ha participat a la 
campanya de sancionar-los per infraccions que en cap cas s’han comès. 

Al mateix temps, cal fer costat amb força a la indignació i protesta ciutadana, en contra de continuar 
incrementant els beneficis exorbitants de les concessionàries i davant les notícies, certes i contrastades, 
que des del govern de l’Estat o del govern de la comunitat autònoma de Madrid, s’hagi proposat a 
ABERTIS, concessionària de la majoria d’autopistes de peatge a Catalunya, que refinanciï les autopistes de 
peatge deficitàries de la comunitat de Madrid, amb una ampliació dels peatges a Catalunya. Si ara ABERTIS 
diu que no accepta aquesta proposta és, ben segur, gràcies a la mobilització i la protesta dels ciutadans i 
les ciutadanes de Catalunya 

Quarta: Afegir, com a paràgrafs vuitè i novè:  

Durant l’etapa dels governs d’entesa i de progrés, entre els anys 2004 i 2010, no es van arribar a 
implementar totes les propostes contingudes en el Pacte Nacional d’Infraestructures aprovat l’any 2009, 
que haguessin permès donar el tomb a aquesta situació, malgrat alguns avenços importants en el 
replanteig del sistema de finançament de les infraestructures i de prioritat al transport públic – entre les 
que cal destacar la previsió, en la disposició addicional tercera, dels fons de rescat de peatges a càrrec 
de les inversions en infraestructures no executades per l’Estat a Catalunya.  

 

 

 



 

 

 

Cal recordar que el grup parlamentari de CiU al Congrés de Diputats va pactar amb el govern del PSOE 
esmenes als pressupostos de l’Estat i en d’altres lleis, primer l’any 2010 i després l’any 2011 que, en 
total, facilitava el finançament de 2.801 milions d’euros a les concessionàries d’autopistes deficitàries de 
Madrid i de la resta d’Espanya per garantir-los un fons de compensació i, en canvi, no es preocupavan 
d’aconseguir cap aportació per al fons de rescat de peatges a Catalunya.  

Cinquena: Substituir la proposta d’acord primer de la moció presentada pel GM d’ERC per: 

L’Ajuntament del Masnou dóna suport a la campanya ciutadana “#NO VULL PAGAR” contra l’actual 

sistema de peatges a Catalunya. 

Sisena: Afegir, com a proposta d’acord tercer: 

Denunciar que el sistema de peatges a Catalunya afavoreix descaradament el negoci financer de les 
concessionàries, és totalment opac i impedeix dotar el país de les infraestructures de transport que 
realment necessitem: bon transport públic i bons accessos arreu del territori. 

Setena: Substituir les propostes d’acords tercer i quart de la moció presentada pel GM d’ERC per: 

Quart: Instar el Govern i el Parlament a la revisió de la política global de peatges a Catalunya, que tingui 
com a finalitats: 

a) La supressió dels peatges d’aquelles vies que no tenen una alternativa viària gratuïta i de 
qualitat i que no tenen raó de ser per qüestions d’eficiència i sostenibilitat en la gestió de la 
mobilitat. 

b) La recuperació de les bonificacions als peatges d’Alella, Mollet i Les Fonts, d’acord amb el 
sistema existent en l’anterior legislatura. 

c) L’adopció d’una homogeneïtzació a la baia dels imports que actualment abonen els usuaris 
mentre durin les actuals concessions fins a l’eventual rescat. 

Vuitena: Afegir, com a proposta d’acord Sisè:  

Reclamar el canvi total del sistema de finançament del conjunt de les infraestructures del transport a 
Catalunya,  i exigir que es facin públics els ingressos i beneficis reals de les concessionàries 
d’autopistes a Catalunya, així com la totalitat de convenis amb aquestes i els compromisos financers 
que comporten per a la Generalitat, tant pel que fa a les subvencions com les compensacions, per 
tal que amb els beneficis exorbitants d’Abertis s’ampliïn els recursos públics per canviar el sistema 
de peatges i invertir en mobilitat sostenible amb prioritat pel transport públic. 

Novena: Substituir la numeració de les propostes d’acord 6, 7, 8 i 9 de la moció presentada per 
ERC per Setè, Vuitè, Novè i Desè. 

Desena: Afegir, al final de la proposta d’acord novè de la moció presentada per ERC 

“... i a les associacions, entitats i col·lectius del nostre municipi”   

 

Pel Grup Municipal d’ICV - EUiA 

 

 

Màxim Fàbregas i Añaños 

Portaveu del GM d’ICV-EUiA 

Ajuntament del Masnou      

 

 

 

 El Masnou, 11 de juny de 2012 


