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L’Ajuntament segueix reclamant la gratuïtat del peatge
de la C-33 per als residents a Mollet i municipis de
l’entorn
L’alcalde de Mollet del Vallès, Josep Monràs, ha insistit en reclamar la
gratuïtat del peatge de la C-33, conegut com el peatge de Mollet, si més no
per als usuaris de mobilitat obligada. Monràs s’ha pronunciat en aquest
sentit després que el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull,
s’hagi compromès a no prorrogar els peatges de la C-32 al Maresme i la C33 al Vallès a partir de l’any 2021, que és quan ambdues autopistes acaben
la concessió.
En aquest sentit, Monràs s’ha preguntat si aquesta promesa “vol dir realment
gratuïtat a partir del 2021 o simplement canviar de concessionària”. Per
Monràs “és evident que caldrà esperar a veure que fa el govern que hi hagi
el 2021”.
Al marge d’aquest anunci, l’alcalde ha recordat que “fa molts anys que
reclamen la gratuïtat d’aquest peatge, un dels més cars d’Europa, per als
usuaris de mobilitat obligada”.
De la mateixa manera “també seguim reclamant una regularització global de
tots els peatges de Catalunya per evitar els greuges comparatius que
s’estan donant”.
De fet, aquest greuge comparatiu entre territoris es produeix, per exemple, amb
el Berguedà, l’Alt Urgell i la Cerdanya pel que fa el túnel del Cadí, on s’aplica una
bonificació del 100% per als residents.
Pel que fa la C-33 , la Generalitat va suprimir la gratuïtat del peatge l’any 2012.
Anteriorment, aquesta barrera, a només 8 km de Barcelona, era gratuïta per als
usuaris de mobilitat obligada, ja que es tracta d’una via estratègica per al
desenvolupament econòmic del territori, que no només comporta la mobilitat dels
residents, sinó també de tot el teixit industrial i empresarial que està obligat a
utilitzar l’autopista, tot i que el nombre de vehicles s’ha anat reduint amb
l’alternativa de la C-17.

Mollet del Vallès, 2 de juny de 2016
Departament de Premsa i Comunicació
Ajuntament de Mollet
Telèfon 93 563 51 07
Mòbils 692 62 32 83
premsa@molletvalles.cat

