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El futUr 
dels peatges 

D '
aquí poc més de dos anys. el 
primer gran tram d'autopis
tes de peatge, des de Tarra
gona fins a Alcanar, finalitza

rà el seu període de concessió. Dos anys 
després, serà el torn de la resta de l'AP-7 i de 
l'AP-2, amb la qual cosa e1 gros de la xarxa 
viària catalana de gran capacitat podrà alli
berar-se del dogal dels peatges. Serà real
ment així? Hem de recordar que fins ara ha
vien d'haver finalitzat algunes concessions, 
com l'àutopista de Barcelona a Mataró, la 
concessiÓ' de la qual es va prorrogar -amb 
peatgetou-per finançar-ne l'ampliació. Al
tres trams singulars, com els túnels de vall
vidrèra o els del Cadí, promoguts o resca
tats per la Generalitat, han estat fa poc do
nats en concessió a canvi d'aconseguír 
liquídatper ales migrades finances autonò
miques. I els peatges s'han mantingut. 

L'AP-7 i l'AP2 són la columna central de 
la xarxa d'autopistes que ens comunica 
amb l'exterior. Per l'endemig, tenim els 
prolongats conflictes per la congestió i el 
desdoblament de les carreteres generals 
paral·leles a l'AP-7. En vies de desdobla
ment a pas de tortuga a les comarques del 
Jlord del país i amb el desdoblament conge
lat al sud, sota l'argUment de la pròxima fi
nalització -igratuïtat?- de l'AP-7 enlacon
cessió d'Aumar. 

cal preguntar-nos, doncs, què farem des
prés del curt termini -perquè dos o quatre 
anys en termes d'infraestructures és un 
curt termini:... que resta per a la finalització 
de les concessions. Segons la mateixa em
presa concessionària, el cost de manteni
ment anual de cada quilòmetre d'aquesta 
xarxa és de 150.000 euros, que multiplicats 
pels 674 km de vies de peatge existents es 
converteixen en 101 milions d'euros anuals. 
Si les autopistes són gratuïtes, com finança
rem aquestes despeses extres, quan el pres-

Si Catalunya no pot decidir 
la fiscalitat, seguirem pagant 
peatges per finançar el forat 
de les radials de Madrid 

supost total de Territori i Sostenibilitat no 
arnba als 1.600 milions d'euros? I quan. a 
més, ja financem el peatge a l'ombra de 
344 km més de vies de gran capacitat. 

El model holandès, d'autopistes gratuïtes 
però amb la benzina un 30 per cent més ca
ra, pot ser una opció. Potser és preferible el 
model recentment implantat a Alemanya, 
que és una vanant del model suís de la vi
nyeta Els alemanys, però, poden descomp
tar-se l'import de la vinyeta a l'hora de pa
gar l'impost de circulació, de forma que els 
no residents -turistes i transportistes fo
r~- no s'aprofiten de la gratuïtat general 
de laxarx~ Potser caldrà mantenir els peat
ges en determinats trams per evitar una ex
cessiva congestió. O potser hi podria haver 
de moment uns peatges tous, que permetin 
exclusivament finançar el manteniment de 
les vies i, eventualment, la seva millora o al
tres inversions en transport públic. 

Tot aíxò ho podrem valorar i discutir de
mà si Catalunya pot decidir sobre les seves 
infraestructures i la fiscalitat. Si Catalunya 
no pot fer-ho, heus aquí el que ens espera: 
una empresa estatal d'autopistes en què els 
catalans continuarem pagant peatges per 
finançar.el forat de les radíals de Madrid. 


