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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

O Grupo Parlamentar de En Marea por iniciativa dos seus deputados Manuel 

Lago Peñas, Antón Sánchez García e Marcos Cal Ogando, ao abeiro do 

disposto no artigo 151 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Moción 

para substanciar a Interpelación núm. 20803 (10/INT-000695), sobre a política 

do Goberno galego en relación coa suba das tarifas nas peaxes da AP-9, 

debatida na sesión plenaria do 23 de xaneiro de 2018,  

 

MOCIÓN 

 

O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a: 

Primeiro.- Elaboración  de inmediato dun estudo de viabilidade que contemple o 

posible custe económico, o impacto tarifario e as posibles alternativas para o seu 

financiamento.  

Segundo.- Demandar do goberno do Estado una nova política tarifaria, con cargo 

aos extraordinarios beneficios da concesionaria, de forma que se estableza unha 

redución xeral das tarifas da AP-9 e reducións para os usuarios que, entre outros, 

se poidan considerar que: 
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- Realizan traxectos diarias de ida e volta.  

- Utilizan de forma habitual a infraestrutura.  

- Dependan para o seu traslado ao traballo da utilización da AP-9. 

- Sexan profesionais, autónomos e pequenas empresas  do sector do 

transporte .  

 

Terceiro.- Esixa ao Goberno do Estado deixar sen efecto os acordos con 

AUDASA que permiten o incremento de tarifas nas peaxes da AP-9 no ano 2018 

e seguintes.  

Cuarto.-  Condenar o veto e solicitar do Goberno do Estado que non obstaculice 

a tramitación da Proposición de lei de transferencia da titularidade, respectando 

así a vontade democrática expresada polo Parlamento galego. 

Santiago de Compostela, 26 de xaneiro de 2018. 

 

Asdo.: Manuel Lago Peñas, 

Marcos Cal Ogando 

Deputados do G.P. de En Marea 

Antón Sánchez García, 

Deputado e Voceiro S. do G.P. de En Marea. 
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