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Les concessions de les autopistes catalanes com en el cas de la AP-7 finalitza a finals del 2019,
la voluntat del Govern d’Espanya ja constatada des de l´ any  2012 quan no es va  aprovar cap
ampliació dels períodes de concessió i en canvi si el foment de l’ús a través de bonificacions al
peatge,  es  de  alliberar  aquestes  vies  per  el  seu  ús  gratuït.  Per  aquest  motiu  el  govern
d'Espanya a través del Ministeri de Foment l´ any 2013 va aprovar el conveni envers l'aplicació
de bonificacions per a determinats vehicles pesats que circulaven per l'AP-7 entre el tram de
Maçanet de la Selva – Frontera Francesa i una reducció addicional a l'anterior de fins el 50% de
l’  import  del  peatge  per  els  vehicles  que  realitzin  moviments  interns  del  tram  Maçanet-  La
Jonquera.

Espanya és el país europeu amb més vies rapides i la concessió de 1.031 km de autopistes de
peatge  finalitza  en  el  període   2018  –  2021,  el  govern  d'Espanya  a  través  del  Ministeri  de
Foment ja va anunciar que un cop arribí al seu termini no es prorrogarà a cap concessionària
,ja que aquestes vies passarien a l' Administració General de l'Estat.

La Generalitat de Catalunya un cop coneguda la posició del govern d'Espanya amb referència a

PROPOSTA  DE  RESOLUCIÓ  QUE  PRESENTA  EL/ELS  GRUP/S  MUNICIPAL/S   GRUP  MUNICIPAL
DEL  PPC  DE  REUS  AL/A  LA  PLE  MUNICIPAL  DEL  DIA  06/07/2017  REFERENT  A  PER  LA  NO
APLICACIÓ  D´  UNA  NOVA  TAXA  O  VIÑETA  A  CATALUNYA.
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les  concessions  d'autopistes  ha  plantejat   la  creació  d'un  consorci  que  gestioni  totes  les
autopistes  de  peatge  catalanes  tant  les  que  depenen  de  una  concessió  de  l'  administració
catalana (Terrassa - Manresa) com les de concessió de l´ Estat (AP - 7) per desplegar el model
europeu;  la  "directiva  euroviñeta",  un  sistema  de  pagament  per  ús  en  funció  dels  diferents
vehicles i que això comportaria que a Catalunya s'arribarien a pagar 80€ anuals per accedir a
totes les vies rapides, tant si se’n fa us com no, es per tot això el Partit Popular presenta al Ple
aquests acords:

Primer.-Instar  al  Ministeri  de  Foment  a  la  recuperació  de  les  concessions  d’  autopistes  que
finalitzen a Catalunya i  establir  un nou model de gestió que no suposi  el  pagament per l’  ús,
donat que els usuaris ja ho hem fet durant molts anys a les empreses concessionàries.

Segon.-Instar  a  la  Generalitat  de  Catalunya (Departament  de  Territori  i  Sostenibilitat)  a  la  no
aplicació  de  cap  “viñeta”  ni  cap  nou  impost  que  substitueixi  als  actuals  peatges  de  les
autopistes  en  concessió  a  Catalunya.
Tercer.-Notificar els acords als grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya i Congrés dels
Diputats,  Generalitat  de  Catalunya  (Departament  de  Territori  i  Sostenibilitat)  i  Ministeri  de
Foment.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA

03 Juliol de 2017

SIGNATURA

Dia Mes Any

Reus

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:

D’acord amb la  Llei  15/99,  de  13 de desembre,  de  protecció  de dades de caràcter  personal,  us  informem que les  dades de caràcter  personal
sol•licitades s’inclouran en el corresponent fitxer, el qual és responsabilitat de l’Ajuntament de Reus. La finalitat de la recollida de les dades és la
gestió d’aquesta sol•licitud i  el  destinatari  de la informació és l’Ajuntament de Reus.  Podreu exercir  els drets d’accés,  rectificació,  cancel•lació i
oposició de les dades subministrades,  adreçant-vos a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Reus,  a la plaça del  Mercadal,  1.
(1) L’accés a les notificacions i comunicacions es practicarà a la seu electrònica de l’Ajuntament de Reus (www.reus.cat), segons el que estableix el
Reglament  de  notificacions  i  comunicacions  per  mitjans  electrònics  de  l’Ajuntament  de  Reus.  La  persona  interessada  rebrà  l’avís  de  dipòsit  a
través d’un SMS al mòbil o un missatge al correu electrònic. La notificació estarà disponible durant 10 dies, passats els quals, si no s’hi ha accedit,
es considerarà rebutjada, la notificació es tindrà per efectuada i el procediment continuarà (art. 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés
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