
 

 

 

MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP)  EN SUPORT A LA 
CAMPANYA #NOVULLPAGAR 

Tenint en compte que al Principat de Catalunya el 67% de les autopistes són de peatge, mentre 
que a la resta de l’Estat la proporció és del 20%; a Madrid no arriba al 3,5%; a Andalusia 
representa menys del 13%, i a Extremadura no n'hi ha. Així, entre el Principat i el País Valencià 
es recapta un 48% de tots els ingressos per peatges a l’Estat espanyol. Si comparem amb altres 
territoris, 7.000 quilòmetres d’autopistes a l’Estat francès donen els mateixos beneficis que 700 
quilòmetres al Principat, fet que dóna una idea de l’elevat cost que els ciutadans catalans hem 
de pagar quan passem per un peatge en territori català. 

A més, s’ha de tenir present que els motius que es van al·legar, en el seu moment, per justificar 
els peatges de les autopistes en territori català era pagar-ne el cost de la construcció, però 
aquest cost està pagat amb escreix des de fa molts anys. Tot i així, quan finalitzar les 
concessions entre 1998 i 2004, es va decidir prorrogar-ne la concessió per períodes que van 
dels quinze als vint anys, essent-ne la principal beneficiària  l’empresa Abertis, participada 
majoritàriament per la Caixa i ACS, i que el seu president és Salvador Alemany Mas, qui alhora 
presideix el Consell Assessor del Govern de la Generalitat. 

A més i sobretot tenint en compte l’abusiu perjudici que representa pels ciutadans de Sitges la 
presència del peatge dels túnels del Garraf a la C-32, especialment per aquells residents als 
nuclis de Garraf i Les Botigues, considerem totalment injust que els sitgetans i sitgetanes, hagin 
de realitzar més esforços econòmics que d’altres territoris de l’Estat espanyol en matèria 
d'infraestructures de transport ràpid.  

El Govern de la Generalitat del Principat es deu en primer lloc al conjunt de la seva ciutadania i 
al seu benestar, prioritzant-la sempre per sobre dels interessos d’una minoria empresarial, per 
molt estratègica que es consideri. Per tant, creiem que l’Ajuntament de Sitges com a institució 
representativa dels sitgetans i sitgetanes té el deure moral de posicionar-se en favor dels drets 
dels seus ciutadans i ciutadanes davant d’una situació injusta que patim des de fa anys. 

Per tot això la CUP, proposa al Ple de l’Ajuntament de Sitges que adopti els següents: 

 

ACORDS: 

1) Que s’insti al Servei Català de Trànsit a no tra mitar les denúncies de les empreses 
concessionàries als i les conductores que es neguin  a pagar el peatge. 

2) Mostri la seva comprensió i suport a les diferen ts mobilitzacions que la campanya 
#novullpagar puguin desenvolupar, solidaritzant-se amb el conjunt de sitgetans i 
sitgetanes que puguin participar en les futures car avanes. 

3) Que l'Ajuntament de Sitges doni suport i assesso rament jurídic a aquells ciutadans 
de Sitges que es puguin veure afectats per les mult es del Servei Català de Trànsit. 



4) Que reclami al Govern de la Generalitat de Catal unya i al govern estatal que ordenin 
el desmantellament de tots els peatges en aquells t rams d’autopista en què ja s’ha 
amortitzat la inversió feta en la seva construcció.  

5)  Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya  a adoptar compromisos ferms per 
suprimir els peatges d’aquelles vies que no tenen u na alternativa viària gratuïta, i que no 
tenen raó de ser per qüestions d’eficiència i soste nibilitat en la gestió de la mobilitat. 

6)  Instar als grups parlamentaris del Congrés de l ’Estat espanyol a promoure la 
derogació de l’article 12.a) de la Llei 8/1972, de 10 de maig, de construcció, conservació i 
explotació d’autopistes en règim de concessió, el q ual estableix una bonificació de fins el 
95% de l’IBI dels terrenys que siguin utilitzats pe r autopistes de peatge. 

7)  Fer arribar aquests acords als impulsors del mo viment #novullpagar, al conseller 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya i a tots els grups del 
Parlament de Catalunya. 

  

 

 

Sitges, 15 de juny de 2012. 

 


