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IntroduccIó

Ja fa uns anys que vàrem advertir que els catalans acabaríem pagant la fallida de 

les concessionàries de les autopistes de Madrid. 

Foment ha deixat per després de les eleccions del 26-J (2016) la solució al pro-

blema creat per les fallides de les autopistes de Madrid. Però l’estratègia ja ha 

estat acordada per les parts, al marge dels agents econòmics i socials catalans. 

L’eliminació dels peatges d’algunes autopistes de Catalunya proposada pel PP 

durant la campanya electoral del 26-J és el primer d’una sèrie de moviments 

tàctics encaminats a fer-nos pagar els excessos i la mala planificació de les in-

versions de Foment. A més, amb això el PP creu poder neutralitzar un dels argu-

ments del sobiranisme català. Tanmateix, una eventual eliminació dels peatges 

de Catalunya a canvi que Abertis obtingui noves concessions en altres comu-

nitats autònomes només seria creïble si el PP inclogués en la seva campanya 

l’establiment de peatges en aquelles regions on demana el vot. En qualsevol cas, 

la manca de transparència en plena campanya electoral els delata. 

Més enllà de les tàctiques electoralistes i dels globus sonda enviats per la ma-

quinària propagandística del PP, Foment i Abertis han anat adequant les seves 

estratègies a les seves necessitats i a l’estat de l’opinió pública. 

•   6.950 Km d’autovies i autopistes de la xarxa viària espanyola són 

injustificables ja que tenen una intensitat mitjana de circulació 

inferior als 5.000 vehicles diaris. el seu cost és de les vies defici-

tàries és de 173.000m€

•   el 89% dels projectes d’autopistes de peatge espanyoles són inviables i 

no es poden explotar sense provocar la fallida de les concessionàries.

•   al final de la concessió de l’ap-7 abertis haurà ingressat fins a 157 

vegades la inversió del tram entre tarragona i alcanar.

•   la intensitat mitjana de circulació a les autopistes catalanes és 

de 58.400 vehicles diaris, mentre que la mitjana a les autopistes es-

panyoles és de 13.400

•   malgrat tenir una superfície i una població equiparables, l’àrea 

metropolitana de madrid té un 292% més d’infraestructures 

viàries que la de barcelona 

•   si totes les autovies de madrid fossin de peatge i tinguessin el ma-

teix preu que les autopistes catalanes es podrien recaptar 6.466 

m€ anuals

•   si el 35% de la xarxa viària de cada comunitat autònoma fos de 

peatge i tingués el mateix preu que les autopistes catalanes, es po-

drien recaptar més de 12.100 m€ anuals.

•   la conversió de 7.445 Km d’autovies en autopistes de peatge podria 

generar una recaptació anual de 23.728 m€.
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Inicialment, Foment i Abertis havien ordit una nova pròrroga dels contractes 

de concessió de les autopistes de Catalunya i del País Valencià, que expiren 

entre 2019 i 2023, amb la finalitat que els seus usuaris assumissin tant el deute 

acumulat, com els costos d’explotació de la xarxa viària de Madrid. Aquest és el 

fonament bàsic de la seva estratègia.

Tanmateix, la clau de volta ha estat trobar la fórmula que permeti legitimar les 

seves intencions davant l’opinió pública i els electors catalans i valencians. Bà-

sicament, l’execució final de l’acord entre Abertis i Foment es podria vestir de 

diferents maneres: 

a. La terminació de les concessions de les autopistes de l’eix del Medite-

rrani i de l’eix de l’Ebre i la seva gestió pública a través del propi Minis-

teri de Foment. Amb això Foment es podria derivar la recaptació de les 

autopistes catalanes i destinar-ho directament a rescatar les autopistes 

radials de Madrid i les empreses concessionàries. 

b. La renovació i ampliació del termini d’explotació comercial de les auto-

pistes catalanes i valencianes gestionades per Abertis. Es tractaria d’una 

pròrroga dels contractes que expiren entre 2019-2023 a canvi d’una re-

ducció significativa dels preus dels peatges a fi d’obtenir el suport d’au-

toritats i partits locals, així com de l’opinió pública local. En aquest supò-

sit Abertis continuaria operant com el recaptador de l’Estat a Catalunya 

i al País Valencià.

c. L’eliminació dels peatges físics de les autopistes de Catalunya i del País 

Valencià i la seva substitució per un nou sistema de peatges a l’om-

bra que haurien d’assumir els contribuents d’ambdues comunitats. En 

aquest supòsit la recaptació dependria dels respectius governs regio-

nals. A canvi, Foment es podria plantejar transferir a la Generalitat de 

Catalunya i a la Generalitat valenciana la titularitat de les autopistes en 

els seus respectius territoris. 

d. L’eliminació dels peatges de Catalunya i del País Valencià a canvi que 

Abertis obtingui noves concessions en altres comunitats autònomes. En 

principi, aquesta era l’aposta prioritària d’Abertis. El problema és que 

l’elevat cost electoral que genera pel partit del govern la fa poc provable.     

La primera opció es la plantejada pels tècnics del propi Ministeri de Foment. 

Aprofitant la propera extinció dels contractes de concessió de les autopistes 

catalanes i valencianes (2019-2021), Foment podria assumir la seva gestió 

directament o a través d’un organisme públic creat ad hoc. D’aquesta mane-

ra el mateix Ministeri de Foment podria rescatar les concessionàries de les 

autopistes radials de Madrid i assumir els 1.800 M€ de sobrecostos de les 

expropiacions, sense cap cost addicional per a les arques de l’Estat. 

Una variant d’aquesta opció seria la creació d’un organisme mixt públic/

privat en el que hi estiguessin representats actors privats com les conces-

sionàries de les radials de Madrid i la banca comercial que les va finançar, 

entre altres entitats afins al govern central, totes elles corresponsables de la 

fallida de les autopistes de Madrid. Abertis hauria de lluitar per evitar quedar 

fora d’aquest organisme, especialment, si es creés després de la extinció 

dels seus contractes d’explotació de les autopistes catalanes i valencianes. 

Aquesta opció permetria prolongar les radials de Madrid i estendre la xarxa 

fins a la perifèria espanyola encara que els projectes futurs no fossin viables. 

La recaptació de les autopistes AP-7 i AP-2, entre altres, seria més que su-

ficient per continuar projectant inversions viàries amb independència de la 

seva conveniència i de la seva viabilitat econòmica futura. Així, les empreses 

constructores, les concessionàries i la gran banca comercial podrien conti-

nuar desenvolupant projectes faraònics sense cap risc ni cap sobre cost per 

a les arques de l’Estat.  

La segona opció plantejada, no es basaria ni en promocions ni en ofertes 

puntuals orientades a segments específics d’usuaris, sinó en una rebaixa gene-

ral i molt significativa dels preus peatges de l’AP-7 i de l’AP-2, entre el 35%-50%. 
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Malgrat la reducció del preu dels peatges, Abertis tindria garantits els ingressos 

necessaris per compensar els deutes de les autopistes radials de Madrid.

Tanmateix, per fer realitat aquesta primera via, caldria la connivència dels partits 

polítics locals que formen el govern de la Generalitat. Seguint la lògica autono-

mista del peix al cove, aquests haurien de transmetre la reducció del preu dels 

peatges com l’assoliment d’una fita històrica, cosa que al seu torn els permetria 

mobilitzar l’electorat en benefici propi davant de futures convocatòries electo-

rals. Una vegada trencada la lògica autonomista d’alguns partits catalans, el PP, 

el PSOE, Podemos i C’s podrien capitalitzar en benefici propi la rebaixa de les 

autopistes catalanes, segons els pactes post electorals resultants de les prope-

res eleccions del 26-J, excloent els partits locals. 

La previsió de Foment és que qualsevol rebaixa sigui molt ben rebuda pels 

usuaris de la xarxa viària de Catalunya i del País Valencià amb independència 

de quin sigui el partit que capitalitzi l’acord per rebaixar el preu dels peatges 

catalans. Tanmateix, no ens hem de deixar endur per cants de sirena. L’AP-2 

i l’AP-7 no s’han d’alliberar per que ho digui el PP o qualsevol altre partit, sinó 

per extinció dels respectius contractes d’explotació. Així que en realitat el 

PP no ens està oferint res que no puguem obtenir per simple aplicació dels 

contractes de concessió.  

Sigui com sigui, aquesta estratègia té la intenció de comprar la voluntat dels ca-

talans, així com el silenci i la complicitat de les autoritats locals. Des del Cercle 

Català de Negocis considerem que tant la reducció com una eventual eliminació 

dels peatges de les autopistes catalanes no ha d’estar subjecte a cap compensa-

ció. Qualsevol contracte de prestació de serveis pot contenir clàusules de com-

pensació en cas d’incompliment o en cas de rescissió unilateral per una de les 

parts. Però la terminació del contracte pel simple fet d’arribar a la data límit de 

la seva vigència, hauria de ser motiu de l’extinció de les relacions contractuals 

sense cap mena de compensació. 

A més, hem de considerar que Abertis i Foment varen signar diversos contractes 

d’explotació de béns públics, tots ells amb data de caducitat, que en el seu mo-

ment ja varen ser prorrogats durant vint anys més de mitjana. I hem de recordar 

que properament no vencen els contractes de concessió sinó les seves pròrro-

gues. El cas és que durant tot aquest temps les autopistes catalanes i valencia-

nes explotades per Abertis ja han estat amortitzades. Fins i tot, hem de recordar 

que la major part dels trams de l’AP-7 i de l’AP-2 al seu pas per Catalunya han 

estat amortitzats més d’un centenar de vegades. I alguns d’ells es continuen 

amortitzant íntegrament cada sis mesos. 

Finalment, l’adopció d’aquesta opció suposaria acceptar també l’ampliació a 

perpetuïtat de la concessió de les autopistes catalanes. En primer lloc, per que 

no és previsible que les autopistes de Madrid puguin ser viables per sí mateixes 

en un futur proper; menys encara quan les dades de circulació real continuen 

estant molt lluny de les previsions inicials d’intensitat de circulació realitzades 

pels operadors. I en segon lloc, per que una vegada garantits els ingressos que 

assegurin el pagament del deute i els costos d’explotació de les autopistes de 

Madrid, Foment preveu alliberar els peatges de les autopistes rescatades a fi de 

descongestionar la xarxa viària madrilenya. En aquest sentit hem de considerar 

que el cost d’oportunitat electoral pel partit del govern és molt més alt a Madrid 

que a tot Catalunya. 

A ulls dels tècnics de Foment i d’Abertis, no tindria sentit mantenir els peatges 

de les autopistes radials de Madrid. Primer, per que estan infrautilitzades quan 

el seu traçat coincideix amb autovies que es troben al límit de la seva capacitat. 

A més, la concessionària catalana no obté cap rendiment dels peatges de les 

autopistes radials de Madrid. Al cap i a la fi, només amb una petita part dels 

ingressos que Abertis obté de les autopistes catalanes i valencianes, la conces-

sionària catalana i l’Estat podran fer front tant al deute generat per les autopistes 

de Madrid com al seu manteniment futur.

La tercera opció enunciada, consisteix en l’eliminació dels peatges físics de les 
autopistes catalanes i la creació d’un sistema de peatges a l’ombra que obligui 
els ciutadans catalans a continuar pagant per fer servir una xarxa viària pública. 
Des del Cercle Català de Negocis considerem que actualment aquesta opció és 
més provable que l’anterior. Tanmateix, hem d’advertir que els instruments de 
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recaptació emprats no ens faran l’estratègia evident. Les parts implicades es 
podrien estar plantejant l’eliminació física dels peatges i la seva substitució per 
un sistema de peatge a l’ombra a càrrec dels pressupostos de la Generalitat. 
Fins i tot, a diferència de l’opció anterior es podria arribar a plantejar un canvi 
en la seva titularitat amb la finalitat de legitimar un aparent canvi de model en la 
gestió de les autopistes davant de l’opinió pública. 

Actualment, Foment i Abertis estarien ultimant els detalls d’instruments molt 
més imaginatius que fessin possible la transferència del deute de les autopistes 
de Madrid als ciutadans catalans i valencians.  Només el temps ens permetrà 
conèixer el disseny real del mecanisme que permeti transferir el deute de les 
autopistes de Madrid als ciutadans catalans i valencians, tot garantint els rendi-
ments de les concessionàries d’autopistes. 

La quarta opció, consisteix no només en l’alliberament de les autopistes cata-
lanes, tal i com recentment proposava el PP en precampanya electoral, sinó en 
l’elaboració d’un pla de viabilitat de tota la xarxa viària espanyola en el seu con-
junt. Aquest pla de viabilitat hauria d’incloure eventualitats com l’extinció dels 
contractes de concessió de les autopistes catalanes i valencianes així com una 
possible declaració d’independència. 

Aquest no és un tema menor, per que una vegada proclamada la independèn-
cia, les autoritats catalanes no tindran cap obligació de respectar els contractes 
entre Foment i Abertis per l’explotació de béns públics a Catalunya si aquesta 
s’articula exclusivament per fer front al deute de les autopistes generades en 
els territoris espanyols no secessionats. És a dir, tan si es produeix una extinció 
dels contractes d’explotació dels béns públics com si no, cada una de les parts 
haurà d’assumir el cost de les seves pròpies inversions i dels deutes que hagin 
ocasionat. I el Cercle Català de Negocis, el Cercle Mallorquí de Negocis i l’Insti-
tut Ignasi Vilallonga consideren que Catalunya i el País Valencià ja han pagat amb 
escreix la inversió de l’Estat en infraestructures viàries. 

Amb aquestes consideracions, doncs, proposem un pla de viabilitat de la xarxa 
viària espanyola amb la finalitat que serveixi per denunciar i corregir els exces-
sos i que permeti obrir un debat entre tots els agents polítics i socials sobre les 

prioritats d’inversió i el model de gestió de la xarxa viària, que al nostre entendre 
s’hauria de fer extensible a altres infraestructures. 

la xarxa viària espanyola

El Pla Estratègic d’Infraestructures i Transport (PEIT), fet públic en 2005, detalla 
les inversions del Ministeri de Foment en infraestructures a executar en el pe-
ríode 2006-2020. Si tenim en compte que els anteriors plans d’infraestructures 
(PDI 1993 i PIT 2000) s’executen en la seva totalitat (si més no fora de Catalun-
ya), podem preveure que en 2020 el Ministeri de Foment hi haurà invertit més 
de 241.392 M€ en infraestructures (sobre costos i despeses financeres a part); 
xifra equivalent al 25% del PIB espanyol. 

Segons les previsions del PEIT, en 2020 el Ministeri de Foment haurà destinat 
103.400 M€ a infraestructures ferroviàries, un 43% del total; 60.635 M€ a la 
xarxa viària (25%); 23.500 M€ per a ports (9,8%), 15.700 M€ a aeroports (6%) i 
3.565 M€ a altres partides. Tanmateix, aquestes xifres ignoren els sobrecostos 
i les despeses financeres. 

El pla inclou la construcció de més de 6.000 Km d’autopistes i autovies i més de 
9.000 Km de línies ferroviàries d’alta velocitat d’última tecnologia; àmbits en els 
que Espanya es posiciona al capdavant de tot a nivell mundial segons els anuaris 
del World Economic Forum.

La política d’infraestructures del Ministeri de Foment engoleix més de 17.200 
M€ cada any. Si tenim en compte que Foment destina a Catalunya entre un 9% 
i un 11% del total pressupostat, podem concloure que Espanya pot satisfer totes 
les seves necessitats en infraestructures destinan-t'hi el 68% del dèficit fiscal 
català. I segons els balances fiscals de 2005, fetes públiques pel propi govern 
central, encara li sobrarien més de 7.200 M€ del nostre dèficit per destinar-l’ho 
a altres partides. 

Així, d’entrada, fàcilment podem arribar a dues conclusions: 

a. Al govern espanyol no li costa ni un sol cèntim finançar les seves políti-
ques en infraestructures. De fet, no cal que les seves inversions siguin 
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econòmicament viables per que el 100% de les infraestructures viàries, 

ferroviàries, portuàries i aeronàutiques, així com els seus sobrecostos, 

s’han finançat íntegrament amb el dèficit fiscal català. 

b. Si en 2006 el govern espanyol hagués ofert a Catalunya un pacte fiscal 

que inclogués una rebaixa d’un terç del dèficit fiscal (uns 7.200 M€), tal i 

com bona part de  la classe política catalana reclamava durant la reforma 

de l’Estatut, Catalunya encara hauria aportar íntegrament els 214.000 M€ 

que s’han destinat a finançar totes les infraestructures projectades fora 

de Catalunya entre 2006 fins el 2020. Per tant, no podem donar per vàlida 

la tesi que defensa que el govern central no tenia marge de maniobra per 

oferir a Catalunya un tractament fiscal més just. Tanmateix, amb això no 

estem justificant un nou pacte fiscal. Considerem que l’època dels pactes 

fiscals i de les ofertes electoralistes d’última hora ja ha passat. 

Espanya és el país del món amb més 
autovies lliures de peatge i l´únic  

on les autopistes de la capital  
són inviables i fan fallida. 

dades generals de la xarxa viària espanyola

La xarxa viària espanyola té 14.470 Km de carreteres convencionals, 13.845 Km 

d’autovies de doble calçada (2015), 3.400 Km d’autopistes (2015) i de 586 Km 

de carreteres de doble calçada, aproximadament. En conjunt el 18% de les vies 

ràpides de gran capacitat són autopistes de peatge i el 82% són autovies. Espan-

ya és el país del món amb més autovies lliures de peatge. 

El 1974 hi havia 585 Km d’autopistes de peatge amb una intensitat mitjana de 

circulació diària (IMD) de 9.171 vehicles. El 2016 hi havia 3.094 Km d’autopistes 

amb una IMD de 18.249. El ritme de creixement de la xarxa d’autopistes ha do-

blat el creixement de la circulació mitjana diària. 

intensitat mitjana de circulació 

La intensitat mitjana de circulació (IMD) és la mesura que determina el nombre 

de vehicles que diàriament passen per un punt determinat de la xarxa viària. Les 

mesures es prenen al llarg d’un període de temps, normalment un any. 

Autopistes de peatge 

Autovies 

Vies projectades

xarxa viària espanyola
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Les majors concentracions de vehicles es donen a les dues grans regions me-

tropolitanes (Madrid i Barcelona) per a distàncies que no superen els 60 Km així 

com en els accessos de les capitals de província i d’altres ciutats per a distàncies 

inferiors als 20Km. També es dóna una gran concentració de vehicles en les vies 

que uneixen dues o més ciutats d’una mateixa regió econòmica (Oviedo-Gijón) 

(Múrcia-Alacant) (Reus-Tarragona) (A Coruña-El Ferrol), etc. 

Per a llargues distàncies, les majors concentracions de vehicles es donen en l’Eix 

del Mediterrani entre Múrcia i La Jonquera, així com en la Costa central d’Anda-

lusia i part oriental de la costa cantàbrica.  

També són destacables les intensitats de circulació mitjana en algunes radials 

com l’A-3 i l’A-4 que comuniquen Madrid amb la costa valenciana i amb Andalu-

sia. En aquest cas, es produeixen pics estacionals molt pronunciats en determi-

nades èpoques de l’any (estiu, ponts i caps de setmana) mentre que mantenen 

taxes relativament baixes durant la resta de l’any.  

6.950 Km d’autovies i autopistes  
són injustificables. Tenen una  

intensitat mitjana de circulació  
menor als 5.000 vehicles diaris. 

El cost total de les vies deficitàries  
és de de 173.000 M€, despeses  

financeres incloses. 

Nota: considerem autovia les carrete-

res de doble calçada sense rotondes. 

mapa d’intensitat de circulació 
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viabilitat de la xarxa viària espanyola 

6.950 Km d’autovies i autopistes tenen una IMD inferior als 5.000 vehicles dia-

ris, cosa que impossibilita la seva comercialització. El 35% de les vies defici-

tàries són a Castella Lleó, el 24,5% a Castella la Manxa, el 16,6% a Andalusia i el 

10% a Extremadura. Aquestes quatre comunitats tenen projectades el 86% de 

les infraestructures viàries deficitàries. 

El cost dels 6.950 Km d’autovies amb menys trànsit és de 34.700 M€. Això 

només inclou les expropiacions i les obres. Per tant, encara hi hem d’afegir uns 

138.000M€ de despeses financeres. La major part del negoci financer de les 

autopistes se’ls reparteixen tres entitats bancàries: La Caixa, BSCH i BBVA. El 

cost total dels 6.950 Km deficitaris és de més de 173.000M€.

Tanmateix, una vegada executades totes les inversions previstes, hi haurà 

22.750 Km de vies ràpides, perfectament viables des d’un punt de vista econò-

mic i que, per tant, es podrien explotar comercialment. A això encara s’hi po-

drien afegir algunes vies com l’A-5 (Toledo), l’AP-1 (Burgos) l’AP41 (Toledo i Ciu-

dad Real) o l’AP-36 (Albacete i Alacant) que podrien ser perfectament rentables 

si no tinguessin vies alternatives a prop. 

viabilitat de la xarxa espanyola d’autopistes i autovies 

Viables 

Deficitàries

Nota: tot i que depèn d’altres factors, 

considerem que les vies amb una IMD 

menor a 5.000 vehicles diaris no són 

econòmicament viables.
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inversions, concessions i amortitzacions  
de les autopistes catalanes

les autopistes catalanes

Totes les autopistes catalanes estan amortitzades. De fet, l’AP-7 s’amortitza ín-

tegrament cada sis mesos i l’AP2 cada vint-i-dos mesos. Una vegada finalitzades 

les concessions (2019-2021) els usuaris de les autopistes catalanes haurem pa-

gat fins a 157 vegades la inversió d’alguns trams de l’AP-7 (Tarragona – Alcanar), 

fins a 123 vegades el tram entre Martorell i Molins de Rei i unes 79 vegades el 

tram entre Martorell i Tarragona. 

De mitjana haurem pagat 90 vegades el cost de l’AP-7, 22 vegades el cost de 

l’AP-2, 12 vegades el cost de la C-32 i fins a 50 vegades el cost de la C-33. 

El conjunt d’inversions a les autopistes catalanes per valor de 1.289M€ haurà 

generat uns ingressos de 36.093M€ per a les concessionàries, principalment 

Abertis. A diferència de Madrid, les inversions de l’Estat a Catalunya generen 

beneficis nets. Però no repercuteixen en els usuaris, sinó en empreses privades. 

A la pràctica, i malgrat la formalitat de les licitacions, el sistema de concessions 

de la xarxa viària funciona com un monopoli. No es fomenten ni la competència 

entre les  empreses concessionàries ni el servei als usuaris.

Entre 2019 i 2021 s’acabaran la major part dels contractes de concessió i de les 

pròrrogues concedides a les concessionàries. Les renovacions que depenen del 

Ministeri de Foment estan condicionades per l’assumpció d’una part de la titula-

ritat de les autopistes que han fet fallida per part d’Abertis.

En 2021, els usuaris de les  
autopistes catalanes haurem  
pagat fins a 28 vegades de  

mitjana el cost de la inversióFont: Declaració de Gelida. Les autopistes de peatge a Catalunya; una discriminació, Columna, 2000. 
Nota 1: la primera xifra indica els anys de la primera concessió, la segona indica els anys de durada de la renovació de la concessió. 
Nota 2: previsió d’ingressos a fi de concessió (2019-2021).

AP7

Granollers - La Jonquera ABERTIS 34 + 17 = 51   21 M€ 1.087 M€ 52 VEGADES

Molins de Rei - Martorell ABERTIS 37 + 17 = 54 14,6 M€ 1.803 M€ 123 VEGADES

Martorell - Tarragona ABERTIS 37 + 17 = 54 42,2 M€  3.349 M€ 79 VEGADES

Tarragona - Alcanar ABERTIS 27 + 21 = 48 11,7 M€ 1.831 M€ 157 VEGADES

Subtotal 89,5 M€ 8.070 M€ 90 VEGADES

AP2
Mediterrani - Lleida ABERTIS 25 + 23 = 48 84,9 M€ 1.813 M€ 21 VEGADES

Lleida - Saragossa ABERTIS 34 + 23 = 57 66,6 M€ 1.530 M€ 23 VEGADES

Subtotal 151,5 M€ 3.343 M€ 22 VEGADES

C-32

Montgat - Mataró ABERTIS 34 + 17 = 51 21 M€ 1.150 M€ 55 VEGADES

Mataró - Palafolls ABERTIS 26 + 5 = 31 285,5 M€ 1.129 M€ 4 VEGADES

Castelldefels - Sitges ABERTIS 33 + 17 = 50 205,5 M€ 4.956 M€ 24 VEGADES

Sitges - El Vendrell  ABERTIS 45 208,2 M€ 1.164 M€ 28 VEGADES

Subtotal 720,2 M€ 8.399 M€ 12 VEGADES

C-16

Terrassa - Manresa ABERTIS 35 + 15 = 50 126,8 M€   6.957 M€ 55 VEGADES

Sant Cugat - Terrassa ABERTIS 37 60,5 M€ 4.035 M€ 67 VEGADES

Túnel de Vallvidrera ABERTIS 50 151,3 M€ 3.281 M€ 22 VEGADES

Túnel del Cadí ABERTIS 46 + 4 = 50 83,2 M€ 1.132 M€ 14 VEGADES

Subtotal GENCAT 307,8 M€ 15.405 M€ 50 VEGADES

C-33 Barcelona - Montmeló ABERTIS 37 + 17 = 54 19,9 M€ 876 M€ 44 VEGADES

TRAM CONCESSIÓ ANYS¹ INVERSIÓ INGRESSOS² PAGAT² 

TOTAL 1.288,9 M€ 36.093 M€ 28 VEGADES
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Catalunya té els peatges més cars 
d’Espanya. Són un 40% més cars  

que la mitjana espanyola

No només fa més de 50 anys que continuem pagant per unes inversions so-

bradament amortitzades, si no que a més, el preu dels peatges a Catalunya és 

el més car de les autopistes espanyoles. Això suposa un sobre cost addicional 

de més de 8.250 M€ respecte el preu de les autopistes de la resta de la xarxa 

viària espanyola. En canvi, els preus dels peatges en comunitats on les conces-

sionàries han fet fallida són molt més baixos que la mitjana estatal. 

La fallida de les autopistes radials de Madrid i d’altres, hauria de suposar un 

punt d’inflexió en la concepció i gestió de la xarxa viària espanyola. Si acceptem 

una concessió a perpetuïtat de les autopistes catalanes per finançar les d’altres 

comunitats, Espanya mai canviarà el model de gestió de la xarxa viària. A més, 

arribarà el dia en el que l’AP-7 i l’AP-2 resultin insuficients per assumir tanta dis-

bauxa donat el ritme de projecció de noves infraestructures deficitàries. 

Preu/Km

CATALUNYA 0,23

ANDALUSIA 0,18

CASTELLA I LLEÓ 0,16

PAÍS VALENCIÀ 0,15

MADRID 0,13

PAÍS BASC 0,12

ARAGÓ 0,11

MÚRICA 0,11

NAVARRA 0,10

LA RIOJA 0,10

CASTELLA LA MANXA 0,09

GALÍCIA 0,08

MITJANA 0,14

preu dels peatges per Kilòmetre a cada comunitat autònoma 

Nota: no es consideren les vies amb 

peatge a l’ombra, ni els peatges en vies 

d’una sola calçada.

0,25€

0,20€

0,15€

0,10€

0,05€

0,00€

Mitjana

cat and cll pv mad pb ara mur nav  rio clm gal
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ingressos de les autopistes de peatge 

El conjunt dels peatges de les autopistes espanyoles generen uns ingres-

sos de 1.360M€ anuals, els 33% dels quals els generen els peatges a 

autopistes catalanes. 

Els tres trams d’autopista amb major IMD de tota Espanya són a Catalunya: 

l’AP-7 entre Montmeló i El Papiol (107.211 vehicles diaris), l’AP-7 entre Bar-

celona i Tarragona (51.386) i l’AP-7 entre Montmeló i La Jonquera (41.656).

L’IMD de les autopistes catalanes és de 58.400 vehicles diaris, mentre la 

mitjana espanyola (excloent les catalanes) és de 13.400.

Les autopistes amb menor trànsit de tota Espanya són: l’AP-41 de Madrid a To-

ledo i l’AP-7 entre Cartagena i Vera amb 1.300 vehicles diaris. El 29% dels trams 

d’autopista tenen una circulació mitjana de menys de 10.000 vehicles diaris. 

Les autopistes que generen majors ingressos són: l’AP-7 entre Barcelona i 

Tarragona, l’AP-6 entre Villalba i Adanero i l’AP-7 entre Montmeló i la Jonquera. 

Cap de les autopistes de Madrid ha complert les previsions d’ús dels ex-

perts. En alguns casos (R-2) es preveia una intensitat de circulació mitjana 

de fins 80.000 vehicles diaris, però la realitat és que no supera els 8.000. Si 

s’haguessin complert les previsions de trànsit de l’AP-41 realitzades per les 

promotores de l’obra, generaria uns ingressos de 98M€ anuals, en comptes 

dels 2,7M€ actuals. 

 DENOMINACIÓ DE LA VIA   KM  IMD  RECAPTACIÓ M€  €/Km* 

 AP-1: BURGOS - ARMIÑON  84  19.832 60,0    712   

 AP-2: SARAGOSSA - MEDITERRANI   216  11.420    81,0    378   

 AP-36: OCAÑA - LA RODA   127  3.715    15,0    117   

 AP-4: SEVILLA - CÀDIS 93  21.030    57,0    612   

 AP-41: MADRID - TOLEDO   59    1.311    2,7    45   

 AP-51: AP6 - CONNEXIÓ ÀVILA   23    7.640    4,3    186   

 AP-53: SANTIAGO - ALTO STO. DOM.   56    5.785    9,9    175   

 AP-6: VILLALBA - ADANERO   70    25.158    96,0    1.377   

 AP-61: AP6 - CONNEXIÓ SEGÒVIA  28    6.325    5,8    211   

 AP-66: LLEÓ - CAMPOMANES   78    9.283    40,0    512   

 AP-68: BILBAO - SARAGOSSA   294    13.118    135,0    459   

 AP-7: ALACANT - CARTAGENA   77    17.057    9,6    126   

 AP-7: BARCELONA - TARRAGONA   100    51.386    164,0    1.630   

 AP-7: CARTAGENA - VERA   113    1.863    7,9    69   

 AP-7: CIRCUNVAL·LACIÓ ALACANT   33    6.528    5,8    174   

 AP-7: MÀLAGA - GUADIANO   98    27.356    47,9    487   

 AP-7: MONTMELÓ - LA JONQUERA  136    41.356    179,0    1.315   

 AP-7: MONTMELÓ - PAPIOL   27    107.211    -  - 

 AP-7: TARRAGONA - VALÈNCIA   225    18.833    129,0    572   

 AP-7: VALÈNCIA - ALACANT   149    20.831    98,0    661   

 AP-71: LLEÓ -ASTORGA   38    4.280    6,0    162   

 AP-9: EL FERROL - PORTUGAL   220    24.711    145,0    660   

 M-12: EIX AEROPORT BARAJAS   9    18.355    4,0    464   

 R-2: MADRID - GUADALAJARA   62    7.800    19,0    308   

 R-3: MADRID - ARGANDA DEL REI  32    12.388    10,6    334   

 R-4: MADRID - OCAÑA   53    6.675    14,9    285   

 R-5: MADRID - NAVALCARNERO   32    9.490    11,0    347   

 AP-46: MÀLAGA - ALTO PEDRIZAS   28    8.286    1,3    46   

 MITJANA   2.560    18.249    1.361    531  

Font: Concesiones de  

Autopistas. Mosquera  

Casares, A. (2011)  

* Dades en milers d’euros
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concentració de trànsit de vehicles pesats 

L’AP-7 al seu pas per Catalunya és 
l’autopista que suporta major  
circulació de vehicles pesats

Les autopistes amb major trànsit de vehicles pesats (comercials i industrials) 

són: l’AP-7 entre Montmeló i El Papiol (21.375 vehicles diaris), l’AP-7 entre Barce-

lona i Tarragona (8.386) i l’AP-7 entre Montmeló i La Jonquera (7.990). 

En termes relatius les autopistes que suporten un major percentatge de trànsit 

de vehicles pesats sobre el total de vehicles formen part de l’Eix Mediterrani: 

l’AP-7 entre Montmeló i el Papiol (19,9%), l’AP-7 entre Montmeló i La Jonque-

ra (19,2%), l’AP-7 entre Barcelona i Tarragona (16,2%) i l’AP-7 entre Tarragona i 

València (16,2%).

En canvi, les autopistes amb menor trànsit de vehicles pesats són: AP-41 entre 

Madrid i Toledo amb 36 vehicles diaris (2,7% del total) i la M-12 o Eix Aeroport 

Barajas amb 136 vehicles diaris (0,7% del total). Cap de les autopistes de peatge 

de la comunitat de Madrid suporta més de 700 vehicles pesats al dia, donat que 

totes elles tenen

Per L’AP-41 (Madrid -Toledo) hi  
circulen 36 vehicles pesats diaris

 DENOMIANCIÓ DE LA VIA   LLEUGERS   PESATS  % 

AP-1: BURGOS - ARMIÑON  16.773    3.059    15,0   

AP-2: SARAGOSSA - MEDITERRANI  10.140    1.280    13,0   

AP-36: OCAÑA - LA RODA  3.530    184    5,0   

AP-4: SEVILLA - CÀDIS  19.852    1.177    5,6   

AP-41: MADRID - TOLEDO  1.275    36    2,7   

AP-51: AP6 - CONNEXIÓ ÀVILA  7.161    478    6,5   

AP-53: SANTIAGO - ALTO STO. DOM.  5.450    335    5,8   

AP-6: VILLALBA - ADANERO  22.361    2.797    11,1   

AP-61: AP6 - CONNEXIÓ SEGÒVIA  5.806    519    8,2   

AP-66: LLEÓ - CAMPOMANES  7.866    1.417    15,2   

AP-68: BILBAO - SARAGOSSA  11.792    1.326    10,1   

AP-7: ALACANT - CARTAGENA  16.509    998    5,7   

AP-7: BARCELONA - TARRAGONA  43.470    8.386    16,2   

AP-7: CARTAGENA - VERA  1.602    261    14,0   

AP-7: CIRCUNVAL·LACIÓ ALACANT  6.151    377    5,8   

AP-7: MÀLAGA - GUADIANO  25.744    1.612    5,9   

AP-7: MONTMELÓ - LA JONQUERA  33.666    7.990    19,2   

AP-7: MONTMELÓ - PAPIOL  85.836    21.375    19,9   

AP-7: TARRAGONA - VALÈNCIA  15.793    3.040    16,2   

AP-7: VALÈNCIA - ALACANT  16.617    1.214    5,8   

AP-71: LLEÓ - ASTORGA  3.777    503    11,7   

AP-9: EL FERROL - PORTUGAL  22.545    2.166    8,7   

M-12: EIX AEROPORT BARAJAS  18.199    136    0,7   

R-2: MADRID - GUADALAJARA  7.118    682    8,7   

R-3: MADRID - ARGANDA DEL REI  11.879    509    4,1   

R-4: MADRID - OCAÑA  6.279    396    5,9   

R-5: MADRID - NAVALCARNERO  9.195    295    3,1   

AP-46: MÀLAGA - ALTO PEDRIZAS  7.732    554    6,7  

 Font: Concesiones de Autopistas. 

Mosquera Casares, A. (2011) 
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el negoci de les autopistes de peatge

Actualment, Abertis gestiona més de 1.900 Km d’autopistes, un 53% del total; 

Ferrovial uns 700 km (19,2%) i Sacyr uns 650 km (17,8%). Les diputacions forals 

de Navarra i el País Basc, en conjunt gestionen 233 Km, 6,4% del total. El mercat 

espanyol de les concessions d’autopistes és un mercat oligopolístic. En un 94% 

de les autopistes espanyoles està en mans d’empreses privades. El 89,8% de les 

autopistes està controlat per tres empreses. No hi ha cap raó objectiva que per-

meti concloure que la privatització de les autopistes de peatge sigui més eficient 

o que permeti estalviar recursos. En el mercat de les concessions d’autopistes 

espanyoles no hi ha presència d’empreses estrangeres. 

El 94% de les autopistes està en 
mans d’empreses privades

principals empreses concessionàries d’autopistes de peatge
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distribució del mercat de les autopistes 

Abertis controla el 53%  
de les autopistes espanyoles

comparativa del marge de benefici operatiu (ebit/ingressos) 

Tres empreses privades controlen el 
89,8% del mercat de les autopistes 

El marge de benefici operatiu que genera Abertis en el negoci de les autopistes 

a Espanya és molt superior al marge de qualsevol altre gran empresa de l’IBEX 

35, cosa que ens indica que els ingressos que generen les autopistes són des-

proporcionats amb variables del negoci com el risc i la inversió. 

abertis inditex teléfónica ferrovial repsol indraabertis ferrovial sacyr forals disolux glovàlia acs ohl
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la fallida de les autopistes espanyoles

El rescat de les autopistes podria  
superar els 8.000 M€

Les autopistes que han fet fallida són: totes les radials de Madrid (R-2, R-3, 

R-4 i R-5), la M-12 de l’Eix de l’Aeroport de Barajas, l’AP-41 de Madrid a To-

ledo, l’AP-36 d’Ocaña a La Roda i dos trams de l’AP-7: l’autopista de circum-

val·lació d’Alacant i el tram entre Cartagena-Vera. En total sumen 682 Km. 

A més, l’autopista de León a Astorga i alguns trams de l’AP-7 entre Alacant i 

Múrcia també han estat a punt de fer fallida. 

Malgrat la mala experiència el Ministeri de Foment continua projectant 

obres inviables, com la prolongació d’algunes de les autopistes que han fet 

fallida, com la R-5 (Toledo), l’AP-41 (Toledo, Ciudad Real i Còrdova) i l’AP-35 

(Albacete i Alacant).

La manca de transparència del govern espanyol i la complexitat de les opera-

cions, així com successives reformes arbitràries de la llei concursal que afecta 

el rescat de les autopistes, només ens permeten fer estimacions sobre el deute 

real de les concessionàries i el veritable cost del rescat que deixa el negoci de 

les autopistes. En 2014, un estudi de Garrigues xifrava el deute del rescat en 

més de 5.707 M€, però advertia que podria superar els 8.000 M€.

El rescat de les radials de Madrid 
suposa la nacionalització d’actius 
tòxics així com de les pèrdues de 

promotores i concessionàries

autopistes en fallida

Autopistes en fallida 

Autopistes amb viabilitat en qüestió 

Prolongació de les autopistes en fallida
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la fallida de les autopistes de madrid 

Les autopistes de Madrid varen estar mal planificades des d’un primer moment. 

En primer lloc, els errors en l’elaboració de les previsions de la intensitat de 

circulació varen conduir a la inviabilitat dels projectes viaris de Madrid i Múr-

cia. En el moment del rescat, la intensitat mitjana de circulació (IMD) de la R-2 

amb prou feines superava els 4.000 vehicles diaris, quan les previsions eren de 

30.000. En altres, s’havien arribat a fer previsions de 80.000. A més, fruit de 

l’eufòria especulatives del moment, les previsions no varen preveure una crisi 

econòmica que ha fet reduir la intensitat mitjana de circulació més del 48% de 

mitjana. El major descens en la circulació l’ha protagonitzat la R-4, amb un 60% 

acumulat des de 2007.

Entre 2000 i 2010 el sòl urbà de la 
Comunitat de Madrid va créixer un 
50%, mentre la població va créixer 

un 3,5% en el mateix període

En segon lloc, es va produir una distorsió en el preu de les expropiacions dels 

terrenys que ha generat un sobre cost de més de 1.830 M€. Foment va posar 

un preu arbitrari als terrenys a fi d’afavorir els interessos dels promotors i la 

viabilitat econòmica dels seus projectes. El preu establert inicialment per a les 

expropiacions a la R-3 va ser de 28,3 €/m², però els grans propietaris varen 

recórrer la valoració dels terrenys. Finalment, el Tribunal Suprem en sentència 

de 22-12-2014, va dictaminar un augment del preu dels terrenys dels 28,3 €/m² 

establerts pel govern inicialment als 3.161 €/m². Així, d’una previsió de 387 M€ 

per a expropiacions, es varen haver de pagar més de 2.217 M€. 

La sentència ha afavorit centenars de famílies. Així, per exemple, el Ministeri de 

Foment ha hagut de compensar amb quasi 2,8 M€ a un petit propietari d’una 

creixement urbanístic  
de madrid (2001-2006)
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parcel·la d’uns 900 m² situada ales afores d’Arganda del Rei i que inicialment 

havia percebut poc més de 26.000€. Això va originar una autèntica febre 

especulativa. Molts propietaris de terrenys afectats ignoraven ser-ho. Mol-

tes parcel·les estaven abandonades des de feia dècades. En ser terres apa-

rentment sense cap mena de valor, el rastre de les propietats s’havia anat 

perdent generació rere generació. 

Una desena de famílies, entre elles 
els Franco, els Abelló, els Serrano 

Suñer i el De Jové, es varen repartir 
més de 1.400M€ pels sobrecostos  

de les expropiacions

Tanmateix, els grans afortunats han estats els grans terratinents, entre les que 

es troben algunes de les famílies terratinents més importants d’Espanya (els 

Franco, els Abelló, els De Jove i els Serrano Suñer, entre altres). La sentència 

va afavorir molt especialment una desena de famílies que s’han repartit més de 

1.400 M€, només a la Comunitat de Madrid. 

Així, els propietaris d’una parcel·la de 20.000 m² a Velilla de San Antonio, per 

on havia de passar la R-3, va percebre més de 600.000 €. Però després de la 

sentència del TS, el Ministeri de Foment ha hagut de compensar-los amb 63,2 

M€ addicionals; uns beneficis nets que cap d’elles hagués somiat ni tan sols en 

l’època de l’auge de l’especulació urbanística.  

Però el negoci de les autopistes no acaba aquí, si és no pels grans terratinents. 

La mateixa sentència del TS va dictaminar que donat que les autopistes es varen 

construir per descongestionar la xarxa viària de Madrid, tots els terrenys situats 

entre les radials i les ciutats que envolten Madrid esdevenien terrenys urba-

nitzables, amb independència de la seva qualificació anterior. Es tracta d’una 

requalificació massiva i en coberta. Afecta principalment als interessos dels 

propietaris pels terrenys annexes a les autopistes que no han estat expropiats. 

Tots ells esdevenen urbanitzables i, per tant, passen a tenir un valor de mercat 

molt superior al que tenien fins ara. La qüestió és determinar si els efectes de la 

sentència es podran estendre a tots els terrenys inclosos dins del perímetre de 

les vies de circumval·lació M-50 i M60. 

Tots els terrenys situats entre  
les autopistes i les ciutats  
esdevenen urbanitzables

Sigui com sigui, les expropiacions de terrenys per fer-hi infraestructures ha es-

devingut la principal “activitat econòmica” de molts propietaris i ha fet sorgir 

una nova classe mitjana rendista.  

Fins ara, cada deu anys la Comunitat de Madrid ampliava el sòl urbà un 50% 

(1990-2000 i 2000-2010) quan la població creixia a ritme del 3,5% en el 

mateix període. La sentència del TS sembra la llavor d’una nova febre espe-

culativa sense precedents. 
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el negoci de les autopistes 

El pla de rescat de les autopistes 
converteix els deutors i responsables 

de la seva fallida en creditors  
dels ciutadans i dels usuaris  

de l’AP2 i l’AP-7

la fallida de les autopistes radials de madrid 

La fallida de les autopistes de Madrid va més enllà de les concessionàries. No 

han fet fallida únicament les seves concessionàries, sinó tot un model de gestió 

urbanística i de creixement econòmic fonamentat en l’especulació i la contrac-

tació d’obres públiques. 

Després del vistiplau de la UE, el rescat de les autopistes s’ha fet mitjançant la 

nacionalització dels actius tòxics així com les pèrdues de les concessionàries, 

seguint el model del rescat dels bancs espanyols. 

El pla de rescat de les autopistes de Madrid i Múrcia afecta a tots els ciutadans 

espanyols, per que suposa la nacionalització d’uns actius tòxics i la socialització 

de les pèrdues d’empreses privades. Però sobre tot, perjudica encara més als 

usuaris de les autopistes catalanes i valencianes que s’han hagut de pagar les 

seves pròpies infraestructures i ara els tocarà pagar les de Madrid.  

Tal i com el Cercle Català de Negocis va avançar en 2010, Abertis ha acceptat la 

titularitat de part de les concessions de les autopistes fallides, però a canvi ha 

exigit l’ampliació de la concessió dels trams d’autopista rentables. El problema 

és que ningú es planteja buscar autopistes rentables a Madrid o a qualsevol altre 

comunitat per instal·lar-hi peatges. 

Abans de 2019 el Ministeri de Foment haurà de decidir quina mesura adoptar 

davant l’extinció dels contractes de concessió de les autopistes catalanes. Més 

enllà d’això, la segona mesura del pla de rescat de les radials de Madrid també 

està pensada per fer-nos-la pagar als catalans, ja que inclou la conversió de l’au-

tovia A-2 al seu pas entre Madrid i Saragossa, en autopista de peatge. 

Finalment, el pla de rescat de les autopistes de Madrid i Múrcia inclou l’augment 

dels peatges pels vehicles industrials i comercials usuaris de l’AP-2 i l’AP-7 al seu 

pas per Catalunya i el País Valencià. Novament, els agents de l’economia pro-

ductiva han de pagar els plats trencats de les empreses dedicades a l’economia 

extractiva, a les obres públiques i a les concessions de béns públics.

La titularitat de les autopistes és la 

següent: grans constructores d’obra 

pública (48,5 %), entitats financeres 

(21,6 %), empreses concessionàries 

(16 %), administració pública (13,9 %). 

Però a més, els fons d’inversió i els 

grans terratinents també participen 

del negoci de les autopistes. En canvi 

les pèrdues recauen sobre els usuaris 

de l’A-2, l’AP-2 i l’AP-7. 
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En cap cas ningú no es planteja abandonar projectes faraònics igualment invia-

bles, com la prolongació de les radials que ja han fet fallida. Foment, preveu pro-

longar la R-5 fent-la arribar fins Extremadura, la R-3 fins a Albacete, l’AP-36 fins 

a Alacant o l’AP-41 que es vol fer arribar fins Còrdova travessant tota Castella la 

Manxa en paral·lel a una nova autovia lliure de peatge. 

Però el cúmul de despropòsits no acaba aquí. Una vegada rescatades les auto-

pistes que han fet fallida i garantits nous rendiments extraordinaris per a Aber-

tis, el Ministeri de Foment preveu desmantellar els peatges de les radials de 

Madrid, per descongestionar les autovies lliures de peatges situades en paral·lel 

de les radials. A partir de 2021, Madrid tornarà a ser un territori lliure de peatges 

mentre Catalunya i el País Valencià estaran condemnades a continuar pagant 

unes infraestructures amortitzades centenars de vegades. 

Sigui com sigui, el pla de rescat de les autopistes acordat pels actors implicats 

converteix els deutors i els responsables de la fallida de les autopistes en cre-

ditors mentre els ciutadans passen a ser d’usuaris i simples objectes passius a 

deutors d’empreses privades; empreses del règim que a diferència de les nos-

tres empreses no assumeixen cap risc en les seves operacions, per que l’Estat 

sempre les afavoreix i si molt convé n’acabarà socialitzant les pèrdues. Així és 

com el model econòmic espanyol alimenta a la seva casta. 

Madrid tornarà a ser un territori  
lliure de peatges, mentre Catalunya  

i el País Valencià hauran de  
continuar pagant per una  
xarxa viària amortitzada  

dotzenes de vegades

En resum, Foment podria acabar aplicant un pla de rescat de les autopistes de 

Madrid i Múrcia que inclouria cinc grans eixos: 

1. La nacionalització d’actius tòxics i la socialització de les pèrdues i els 

deutes d’empreses privades com Sacyr, Ferrovial, Abertis, OHL...

2. Mantenir l’explotació de les autopistes catalanes i valencianes bé a través 

d’una operadora privada, bé directament pel propi Ministeri de Foment.

3. La conversió de l’A-2 (Madrid – Saragossa) en via de peatge i la seva 

concessió a Abertis. 

4. L’augment dels peatges per a vehicles comercials i industrials en les 

autopistes de l’eix mediterrani i de l’eix de l’Ebre. 

5. L’emissió de bons per refinançar les empreses concessionàries i traslla-

dar el risc als petits inversos. 
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les finques de cacera més exclusives  
de l’aristocràcia espanyola

Mapa amb la ubicació de les finques cinegètiques i reserves de caça més ex-

clusives d’Espanya. Entre els seus visitants destacant les famílies reials d’Angla-

terra, Mònaco, Luxemburg i Dinamarca; presidents de govern estrangers com 

George Bush o Giscard d’Estaing, empresaris i accionistes de les principals cor-

poracions de l’IBEX35 entre molts altres. La tradició ve de lluny. Al segle XIX, 

dignataris estrangers com el Kaiser Gullerm ja eren assidus caçadors convidats 

de la família reial espanyola.    

Els propietaris de les majors finques 
de cacera són els promotors de les 

infraestructures del corredor central. 
I a la vegada són els propietaris de 
les empreses que els construeixen, 

els financen i els gestionen
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el corredor central de mercaderies 

Els propietaris de les finques cinegètiques varen aconseguir els permisos 

per fer l’aeroport de Ciudad Real, una zona industrial més gran que la zona 

franca de Barcelona per construir-hi naus industrial amb subvencions del Mi-

nisteri d’Indústria, un dic sec que allotjarà la major terminal de contenidors 

marítims de tota Europa (640 m sobre el nivell del mar) i una estació de tren 

d’alta velocitat de mercaderies.

El corredor central de mercaderies està pensat per generar demanda a l’es-

tació marítima internacional de Ciudad Real. Serà el major centre logístic 

marítim del sud d’Europa. Però per fer-l’ho possible necessita una xarxa de 

ferrocarril d’alta velocitat que connecti el ZAL de Ciudad Real amb els ports 

de Sintes (Portugal) Algecires, Màlaga, Cartagena i València.

Malgrat que l’aeroport de Barajas és deficitari, 

Foment preveu la construcció de dos grans ae-

roports més a la comunitat de Madrid. El primer 

a Navalcarnero, està pensat expressament per 

a els Vip’s que vulguin anar al nou circuit auto-

mobilístic de Madrid. El segon, a Araganda del 

Rei, tindrà una superfície el doble de l’actual 

aeroport de Barajas.

Terminal marítima  

Corredor ferroviari central 

Nous aeroports projectats

zal - ciudad real
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llistat de les propietats 

1 La Verdosa: Sta. Cruz del Retamar i el Cigarral (51) (TO). Propietat de José M. 

Entrecanales (ex d’ACCIONA).

2 La Ventosilla: Polan (TO). Propietat d’Antoni Cavero, cap del llinatge promotor 

de la Ciudad Lineal i de l’exclusiu Parque Conde de Orgaz de Madrid. És una de 

les finques més grans d’Espanya. Està valorada en 450M€. La família compta 

amb un ministre i expresident del Consell d’Estat.  

3 El Castañar: Mazarambroz (TO). És una de les finques més exclusives de tota 

Espanya. És monument d’interès cultural. Té 12.000 hectàrees. Pertany a la fa-

mília Finat.

4 Vallegarcía: Retuerca del Bullaque (CR). Propietat d’Alfonso Cortina (ex REP-

SOL YPF).

5 La Toledana: Retuerca del Bullaque (CR). Propietat dels hereus de Carles Borbó 

Dues Sicílies (Reyal Urbis i Cepsa). Íntim del rei Joan Carles. 

6 La Salceda: Retuerta del Bullaque (CR): propietat de Mario Conde (Banesto) 

venuda a Villar Mir (OHL i BSCH) ex vicepresident i ministre d’hisenda en el 

govern d’Àrias Navarro. Amic personal del rei Joan Carles. Mario Conde també 

ha estat propietari de tres finques a Sevilla (Los Carrizos, el Cuatro del Rincón i 

la Hacienda de Melonares Bajo) un pazo a Galícia i tres finques més a Pollença.

7-8 Los Valles i Dehesa del Carrizal: Navas de Estena (CR). Propietats de Villar 

Mir (OHL i BSCH).

9 Las Cuevas: Navas de Estena (CR). 6.000 hectàrees propietat d’Alberto Cor-

tina (ACS).

10 El Robledo de las Pilas: Los Yébenes (TO). Finca de 3.000 hectàrees d’Emilio 

Ybarra (BBVA). 

11 El Avellanar: Navas de Estena (CR). 4.000 hectàries propietat d’Alberto Alco-

cer (ACS).

12 La Flamenca: Aranjuez (MAD): Propietat Manuel Falcó, Duc de Ferran Núñez 

(City Group). 

13-18 Propietats de Juan Abelló (SACYR VALLEHERMOSO): quatre finques a To-

ledo entre elles, Las Navas (13), Torneros (14) i Los Robledillos (15), quatre més 

a Ciudad Real, entre elles El Lobillo (17) i El Hoyo (67), una a Jaén, Navalcaballo 

(16), una al Parc Nacional de los Alcornocales i una altra a Badajoz, Siruela (18). 

19 Pinos Altos: Malagón (CR). Propietat de Fernando Saiz Luca de Tena. Finca 

sovintejada per George Bush i la família reial espanyola, entre altres.  

20 Santa María: Luciana (CR). Propietat d’Ana Botín (BSCH), hereva d’Emilio Botín. 

21 El Castaño: Luciana (CR). Finca d’11.000 hectàrees propietat de Francisco 

(BSCH), hereu d’Emilio Botín (ex BSCH). Disposa de tretze vivendes de luxe i 

aeroport amb pista de 1.500 m. 
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22 La Garganta: Fuenllana (CR). Antiga propietat del Duc de Baviera, actualment 

pertany a Lord Cavendish, Duc de Westminster. va adquirir les primeres 12.000 

hectàrees de la finca en 2001 per 100M€. Sovintejada per la família reial anglesa.  

23 Las Albajarrasa: Villaviciosa de Córdoba (CO). Propietat d’Esther Koplowitz (FCC).

24 La Romeva: El Villar (CR). Propietat d’Helena Revoredo (Prosegur - Banco Popular). 

25 La Encomienda: Viso del Marqués (CR): finca de 17.000 hectàrees propietat 

del Patromonio Nacional amb usdefruit de la famila reial espanyola. Les mun-

teries són privades però es fan a càrrec dels pressupostos generals de l’Estat. 

26 La Camocha: Malagón (CR): Propietat d’Íñigo de Arteaga, marquès de Laula 

i marit de Teresa de Borbó Dues Sicílies, cosina germana del rei Joan Carles. 

27 Los Quintos de San Martín: Valencia de las Torres (BA). Antiga propietat de 

la família Mora Figueroa Domeq. Actualment pertany al xec Mansour Al Nahyan 

(CEPSA), membre de la família reial d’Abu Dhabi. La finca obté més de 10M€ 

anuals en subvencions de la UE.  

28 Los Llanos: Albacete(BA): Propietat Bárbara Gutiérrez Maturana, marquesa 

vidua de Paúl, cap d’una de les principals immobiliàries de la Costa del Sol. Des 

del segle XIX és sovintejada per la família reial espanyola.

29-30 Luís Portillo (COLONIAL, BBVA, ACS) ha tingut diverses finques de 

caça al Parc Natural d’Hornachuelos: Alta-baja (29), La Loma (30) actual pro-

pietat de Bankinter. 

31 Valero; Parc Natural de Monfragüe (CA): Propietat de Fernando Falcó (RACE i 

FCC), maquès de Cubas i amic íntim del Rei Joan Carles.

32-33 Alonso Álvarez de Toledo, maqruès de Villanueva de Valdueza i amic per-

sonal del rei Joan Carles és propietari de La Zagala a Alburquerque i Perales (BA). 

36 Valdepuercas: Alías (CA). Finca de 18.000 hectàrees propietat de José María 

Aristrain (ARCELOR MYTTAL)

37 Las Moreras: Montoro (CO): Propietat de Queipo de Llano.

38 La Vírgen: Andújar (CO): Propietat de la família Osuna. Juan Osuna és conse-

ller delegat d’OHL Concesiones, gestora de 4.417Km d’autopistes a tot el món. 

39 Altalejos: Llerena (BA). Propietat de la Família March (Banca March).

40 El Navazo: Sierra Morena (JA). Propietat de Juan de Valdivia.

41 El Crespo: Fuenllana (CR). Propietat de José Manuel Landaluce. Sovintejada 

per Abdullah Bin Khalifa Al-Thani, germà de l’emir de Qatar i per altres membres 

de famílies reials europees i àrabs.  

1.467 Km de la xarxa viària del  
centre-sud peninsular estan pensats 

per apropar les reserves de caça  
de Sierra Morena i dels Montes de 

Toledo a Madrid.

42-45 Samuel Flores, amic íntim del rei Joan Carles consogre d’Adolfo Suárez, 

és el major terratinent d’Espanya després de Juan Abelló i de la Casa d’Alba. És 

conseller delegat de Lanuza Beach, dedicada a obres singulars d’enginyeria i 

de Caflysa, dedicada a la fabricació de maquinaria per a la enginyeria civil. És 

conseller delegat de la Caixa de Castella la Manxa. Té algunes de les finques de 

caça més exclusives d’Espanya, una El Palomar (42) i la Povedilla (69) a Albacete, 

i vuit més a Jaén, entre elles Los Alcones (43) Sardinia (44) i San Agustín (45). 



23

47 La Casa d’Alba és propietària de nombroses finques dedicades a les activitats 

cinegètiques, a Salamanca, Extremadura i Andalusia, 17 de les quals res troben a 

la província de Còrdova, entre elles El Carpio (47).  

48 La Cuesta de la Borracha: Montiel (CR). Pertany a la família Muela. S’hi preveu 

la construcció d’un nou aeròdrom de 1.942 m de longitud. 

49 El Común (CA). Pertany a Joaquin Álvarez Alonso, amic del rei Joan Carles i 

del rei Felip VI. Enginyer de camins, soci de la constructora Spengler i de Mario 

Conde. La finca és sovintejada per la família reial espanyola i per Felipe González 

que ha adquirit una parcel·la. Ocasionalment s’hi donen cita els màxims repre-

sentants de totes les empreses de l’IBEX 35.  

50 El Retamoso (CR): Pertany a Jaime Botín, germà d’Emilio Botín (BSCH).

52 El Santo (MAD): Pertany a Manuel Manrique (SACYR).

53 El Alamín (TO): Pertanyia a Gerardo Díaz-Ferrán (MARSANS – CEOE)

54 Las Cuevas (CR): Pertany a Alberto Cortina (ACS).

55 El Casarejo: Piedrabuena (CR): Pertany a José Lladó (Técnicas Runidas).

56 El Membrillar: Villarta de los Montes (CA): Pertany a la família Fierro 

(Banco Central). 

57 El Maillo: Hontanar (TO). Pertany a la família Comenge (Coca-cola, Ebro 

Foods, ENCE).

58 Las Ciguiñelas: Hontanar (TO). Pertany a la família Sainz de Vicuña (Coca-cola 

- CaixaBank). 

59 La Alameda (JA). Pertany a Juan Monjardín, agent de borsa.  

60 Los Claros (CR). Pertany a Pedro Corell Alcantarilla. 

61 La Nava: La Torre de Juan Abad (CR). Pertany a Javier Menem. 

62 Cabañeros: Returta del Bullaque (CR). Pertany a Alejandro Aznar (Naviera Ibaizabal). 

63 Quintos de Móra: S’hi reunien Aznar i Bush. 
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Les finques situades al llarg del 
traçat d’infraestructures viàries  

són propietat dels principals  
accionistes de les empreses  

que les construeixen, les financen  
i les gestionen. 

64 Quintos de Móra: Los Yébenes (TO). Pertany al Ministeri de Medi ambient. 

65 El Palomar: La Povedilla (AL). Pertany al ramader Samuel Flores. 

66 La Calderera: V. de los Infantes (CR). Propietat de Cacerías Azor. Té 

aeròdrom propi.  

68 El Deheson: Alcaraz (AL). 

70 Las Pilas: Los Yébenes (TO). Finca de 6.000 hectàrees propietat d’Ángel Riba 

de la Buena.  

71 Posada Real: Almodovar del Campo (CR). Propietat d’Eduardo Muñoz Pérez. 

72 Casagallino: Almodovar del Campo (CR). Pedro Juan de Borbón dos  

Sicílias y Orleans. 

73 Dehesa de los Llanos: Albacete (AL). Carlos Gutiérrez Maturana-Larios, 

marqués de Paúl. 

 



25

el lobby cinegètic 

L’activitat cinegètica, és una de les indústries extractives més importants de 

l’Espanya profunda. I tal i com ens demostren obres com «los santos inocen-

tes» de Mario Camús o «la escopeta nacional» de Berlanga, els empresaris 

del sector sempre han mantingut una estreta relació amb el poder polític. 

Les activitats relacionades amb la cacera generen uns 11.080 M€ anuals pels 

propietaris de les finques, principalment a Andalusia (3.580M€), Castella i 

La Manxa (1.540 M€), Castella i Lleó (1.176M€) i Extremadura (1.100M€). 

Els preus per una munteria depenen de les peces contractades, però en caça 

major normalment superen els 35.000€. 

Tanmateix, a les finques més exclusives no s’hi accedeix pagant, sinó per 

invitació. Cal ser membre d’un cercle molt selecte i restringit per poder-hi 

accedir. En aquests casos, el negoci no és la cacera en sí mateixa, sinó les 

relacions socials que s’hi fan. Les munteries més exclusives han anat format 

allò que alguns denominen «el lobby cinegètic», un autèntic poder a l’om-

bra on es decideixen obres, contractacions i concessions públiques, i es fan 

negocis entre particulars i autoritats polítiques al més alt nivell, lluny de 

mirades indiscretes. Castella la Manxa, Extremadura i Andalusia no només 

són zones d’esbarjo per a l’oligarquia de Madrid, sinó pels magnats de tot 

el món. Algunes de les seves finques són sovintejades per membres de la 

reialesa europea i àrab, presidents de governs estrangers, alts càrrecs de 

l’administració estatunidenca, així com executius i empresaris de grans cor-

poracions espanyoles i estrangeres. 

Les finques més exclusives tenen heliports que permeten la connexió amb 

Barajas. Algunes, fins i tot, estan equipades amb aeròdroms privats que po-

den rebre vols de jets privats vinguts directament des de qualsevol racó 

del món. De fet, Ciudad Real és una de les províncies amb més aeròdroms 

privats de tota Espanya. Però fins fa pocs anys les seves instal·lacions eren 

massa limitades per adsorbir la gran demanda de clients estrangers. 

Així, el lobby cinegètic va impulsar la construcció de l’aeroport de Ciudad 

Real, el major aeroport privat de tota Europa, a fi de donar servei als il·lus-

tres estrangers, convidats per l’oligarquia espanyola a les munteries que 

organitzen a les seves finques de Castella la Manxa, Extremadura i el nord 

d’Andalusia. L’obra va requerir una inversió equiparable a la de l’aeroport de 

Barcelona (1.100M€). Es va inaugurar en 2008 i es va construir en el punt de 

confluència de futures infraestructures viàries també impulsades per mateix 

lobby com l’autopista AP-41 i les autovies A-32, A-43 i CM-45. 

Malgrat la seva prompta clausura per a activitats comercials, l’aeroport es 

va mantenir operatiu fins el 2012, any en el que s’hi varen registrar 65 vols 

internacionals en un sòl cap de setmana. En temporada de caça (d’octubre 

a febrer) s’hi podien enregistrar fins a 389 vols, tots ells vinculats amb les 

activitats cinegètiques. La major part eren vols internacionals de jets privats 

que portaven membres de la reialesa i dignataris de tota Europa, Amèrica, 

Rússia i Orient Mitjà. Tanmateix, el cost de la inversió, la manca d’atractiu 

per a vols comercials i la intervenció de la Caja de Castilla la Mancha que 

havia avalat el rpojecte, varen precipitar el seu tancament. Això no obstant, 

els seus promotors varen obtenir 7.565 M€ només amb la requalificació dels 

12,3 milions de m² de terrenys adjacents, de sòl rústic (10 €/m²) a sòl indus-

trial (615 €/m²) aprovada pel parlament de Castella la Manxa. 

La primera línia de l’AVE que es va construir a Espanya (Madrid - Sevilla) 

també es va pensar per satisfer les necessitats del lobby cinegètic. Però 

malgrat tenir estacions a Puerto Llano i Ciudad Real mai no va acabar de 

consolidar-se com a alternativa al cotxe i a l’avió per les seves restriccions a 

l’embarcament d’armes i munició. 

Així mateix, 1.467 Km de la xarxa viaria del centre-sud d’Espanya segueix 

aquesta mateixa lògica: apropar les reserves de caça de Sierra Morena i els 

Montes de Toledo a Madrid. Les autopistes i moltes autovies, estan pensa-

des per satisfer amb diner públic els capricis d’uns pocs. Les autopistes de 

Madrid formen una xarxa paral·lela al servei d’uns pocs afortunats. Aquest 
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és el cas de l’autopista de peatge AP-41 que neix a Madrid, oficialment amb 

la intenció de descongestionar l’autovia A-42 (Madrid-Toledo). Tanmateix, 

a l’AP-41 s’hi enregistra una intensitat mitjana de circulació de poc més de 

1.300 vehicles diaris, menys d’un vehicle per minut. En canvi, la seva al-

ternativa (A-42) enregistra una intensitat mitjana d’entre 182.000 i 65.000 

vehicles diaris depenent del tram. 

Així doncs, un simple peatge d’uns pocs euros és suficientment dissuasiu 

com per desmotivar el seu us al públic general que prefereix continuar fent 

servir les autovies lliures de peatges, fins i tot en operacions massives de 

sortida i arribada de la capital. El cas és que amb una IMD d’entre 1.300 i 

5.700 vehicles l’AP-41 i la R-5 són dues de les autopistes de Madrid que han 

fet fallida. I tanmateix, el Ministeri de Foment preveu la seva prolongació, 

fins a Còrdova en el primer cas i fins a Talavera de la Reina en el segon. 

Aquestes vies mai varen estar pensades per satisfer l’interès general que 

aparentment les legitimava. Tenen la clara finalitat de donar servei a un seg-

ment molt restringit del mercat que vol viatjar tranquil·lament a les seves 

finques de cap de setmana sense que ningú els destorbi pel camí. 

El lobby cinegètic també ha aconseguit que l’administració pública projecti 

autovies on no hi ha prou demanda com per justificar la seva construcció. 

És el cas de l’A-32 entre Albacete i Jaén, per on actualment hi circulen uns 

3.000 vehicles diaris; la CM-45 entre Almagro i Alcaraz, amb una IMD de 551 

vehicles; l’A-81 entre Mérida i Còrdova per on hi circulen uns 1.700 vehicles 

diaris i l’A-43 entre Mérida i Ciudad Real, amb una IMD de 400 vehicles. 

L’AP-41 (Madrid-Còrdova), la CM-45 (Almagro-Alcaraz), l’A-43 (Mèrida-Ciu-

dad Real),  l’A-32 (Albacete - Jaén), l’A-81 (Mèrida - Còrdova) i la R-5 (Ma-

drid-Talavera de la Reina) serpentegen les finques de Francisco i d’Ana Botín 

(BSCH), Juan Abelló (Sacyr Vallehemorso), Alfonso Cortina (Repsol YPF), Al-

berto Cortina (ACS), José María Entrecanales (Acciona) , Lord Cavendish, He-

lena Revoredo (Prosegur), Alejandro Aznar (Ibaizabal), Emilio Ybarra (BBVA), 

José Maria Aristrain (Arcelor Mittal) entre molts altres. 

El conflicte d’interessos és fa més evident quan comprovem que els pro-

pietaris d’algunes de les finques situades a prop dels traçats de les noves 

infraestructures viàries són els propietaris i accionistes de les mateixes em-

preses que les construeixen, les financen i les gestionen. I tan se val si les 

autopistes AP-41 i R-5 al seu pas per Castella la Manxa seran rentables o 

no. Si molt convé, l’Estat sortirà al seu rescat i les empreses afins al règim 

com Abertis se’n podran fer càrrec a compte de renovar la concessió de les 

autopistes de peatge catalanes i valencianes de titularitat estatal sense que 

les autoritats locals hi puguin fer gran cosa. 

L’oligarquia espanyola ha reproduït a la xara viària actual, la concepció de 

la xarxa de ferrocarrils del s. XIX que va precipitar l’anomenada crisi dels 

ferrocarrils en 1968. A Madrid, la construcció dels ferrocarrils.  
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mapa dels ferrocarrils de madrid anteriors a la crisi de 1868 

TEXT 

Composició que mostra la connexió 

dels Reales Sitios de la Corona espan-

yola a través dels primers ferrocarrils a 

mitjans del s. XIX. Al Madrid de l’època 

el ferrocarril estava adreçat principal-

ment a l’esbarjo i a les necessitats de 

la família reial i la cort. Permetia l’accés 

als balnearis de moda, als palaus, als 

monestirs, les acadèmies militars i a 

les reserves de caça de la família reial 

espanyola. La família reial espanyola 

acostuma a seguir el mateix itinerari: 

Aranjuez, a la primavera; La Granja de 

San Ildefons a l’estiu; l’Escorial, a la 

tardor; i els palaus del Pardo, Orient i 

El Retiro a l'hivern. Sovint, el ferrocarril 

entrava en els recintes enjardinats dels 

palaus (Aranjuez) on encara es conserva 

l’antiga estació reial. 

Estació de tren

Finques de caça de la 
familia reial espanyola
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paral·lelismes amb la crisi dels ferrocarrils de 1868

En 2014 el BCE va advertir dels paral·lelismes entre l’actual crisi espanyola i 

la crisi dels ferrocarrils de 1868. L’oligarquia espanyola ha reproduït a la xara 

viària actual, la mateixa concepció de la xarxa de ferrocarrils del s. XIX que el 

1868 va precipitar la fallida de l’Estat i l’adveniment de la Primera República. 

Durant el s. XIX la construcció dels ferrocarrils a Castella responia a les 

necessitats de l’aristocràcia madrilenya. Les línies de ferrocarril, algunes 

d’elles impulsades pel Marqués de Salamanca, connectaven les principals 

zones d’esbarjo de la noblesa com los Reales Sitios de Corona Espanyola, 

balnearis de moda, monestirs i finques privades de cacera de la família reial 

i la noblesa cortesana. Les acadèmies militars de Toledo i Segòvia així com 

les Reales Fábricas de San Fernando, Talavera i al Granja també disposaven 

de comunicació ferroviària. 

La inviabilitat dels projectes ferroviaris de Madrid contrastava amb la con-

cepció de la xarxa de ferrocarrils catalana, ja que a Catalunya els primers  

ferrocarrils sovint estaven projectats i explotats per empreses privades que 

cercaven el retorn de la inversió. La xarxa catalana de ferrocarrils va ser pen-

sada per generar beneficis i donar servei a les demandes sorgides pel desen-

volupament econòmic, demogràfic i social del país. Els ferrocarrils catalans 

connectaven els ports amb els centres fabrils, les colònies industrials del Ter 

i el Llobregat amb una Barcelona en expansió, les mines de carbó del Pirineu 

amb els centres metal·lúrgics, les fàbriques de riu, les fargues i els ports... I 

hagués connectat Catalunya amb França amb l’ample de via europeu, si no 

hagués estat pels impediments del Ministeri de Foment.

La crisi dels ferrocarrils de Madrid va enfonsar la meitat del sistema bancari 

espanyol. I va provocar l’impagament del deute als creditors internacionals. 

Davant del risc de contagi, els creditors de l’Estat varen acordar tres me-

sures per afrontar la crisi per la inviabilitat dels ferrocarrils castellans: a) la 

formació d’un govern integrat principalment per catalans i valencians, per 

primera vegada a la història d’Espanya, b) l’adopció de la pesseta com a 

única moneda del sistema monetari espanyol, ja que només amb l'excedent 

econòmic que generava Catalunya es podia garantir el pagament del deu-

te espanyol, i c) la nacionalització i  concentració de tots els ferrocarrils 

d’Espanya, a fi que amb els ingressos dels ferrocarrils catalans es pogués 

assumir els deutes i el dèficit originat any a any pels ferrocarrils de Madrid 

i que la capital pogués continuar expandint les seves infraestructures enca-

ra que no fossin econòmicament rentables. Des d’aleshores, l’oligarquia de 

Madrid no ha deixat de parasitar Catalunya amb la connivència de part de 

l’oligarquia catalana.  

En 2013 el Banc Central Europeu ja advertia en un informe dels paral·lelis-

mes entre la crisi dels ferrocarrils de 1868 i l'actual crisi econòmica, criticant 

un model basat en l’especulació i les finances en comptes d’adreçar-se a 

l’economia productiva. 
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mapa dels ferrocarrils de catalunya cap el 1900



30

A dalt: interior d’un vagó del ferrocarril de Madrid a La Corunya. Tant els 

traçats com les comoditats dels ferrocarrils de Madrid, estaven adreçats 

a la família reial i la noblesa cortesana. Els ferrocarrils projectats pel 

Ministeri de Foment, no responien a les necessitats del país. Però sobre 

tot, no s’adequaven a la capacitat financera d’un país eminentment agra-

ri incapaç de pujar al tren de la modernitat per ell mateix. 

A dalt: gravat dels ferrocarrils de Barcelona en motiu de l’Exposició 

universal de 1888. La seva projecció responia a les necessitats de 

desenvolupament econòmic del país i sovint, l’activitat econòmica i 

comercial que generaven els desbordava. 

A dalt: Oli de Manuel Alcázar Ruíz “Cacería en los Llanos”. Representa 

una munteria celebrada entre el 5 i el 9 de novembre de 1881 a la 

finca de los Llanos (Albacete). Presents: Alfons XI, la reina consort 

Maria Cristina d’Habsburg Lorena, la reina mare Isabel II i D. José de 

Salamanca y Sayol entre un grup de caçadors i guardes forestals. 
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la xarxa viària espanyola 

 

 COMUNITAT   ACTUALS  PROJECTES   TOTAL  

 ANDALUSIA   220    50    270   

 ARAGÓ   120    55    175   

 ASTURIES   17    -      17   

 BALEARS   -  -  -     

 CANTÀBRIA   -      24    24   

 CANÀRIES   -  -  -     

 CASTELLA LA MANXA   518    645    1.163   

 CASTELLA i LLEÓ  284    331    615   

 EXTREMADURA   -      -      -     

 GALICIA   326    -      326   

 LA RIOJA   130    -  130   

 MADRID  272    25    297   

 MÚRCIA   181    15    196   

 NAVARRA   149    -      149   

 PAÍS BASC   266    -      266   

 PAÍS VALENCIÀ   399    46    445   

 CATALUNYA   542    -      542   

 TOTAL AUTOPISTES   3.424    1.191    4.615  

 COMUNITAT   ACTUALS  PROJECTES   TOTAL  

 ANDALUSIA   2.371    1.653    4.024   

 ARAGÓ   688    564    1.252   

 ASTURIES   594    98    692   

 BALEARS   155    80    235   

 CANTÀBRIA   230    -      230   

 CANÀRIES   324    114    438   

 CASTELLA LA MANXA   1.325    1.196    2.521   

 CASTELLA i LLEÓ  1.952    2.401    4.353   

 EXTREMADURA   728    657    1.385   

 GALICIA   951    984    1.935   

 LA RIOJA   18    245    263   

 MADRID  897    317    1.214   

 MÚRCIA   570    98    668   

 NAVARRA   243    -      243   

 PAÍS BASC   272    -      272   

 PAÍS VALENCIÀ   1.231    181    1.412   

 CATALUNYA   1.059    1.321    2.380   

 TOTAL AUTOPISTES   13.608    9.909    23.517   

 TOTAL VIES RÀPIDES   17.032    11.100    28.132   

KM AUTOPISTES DE PEATGE  KM AUTOVIES  
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xarxa viària per comunitats autònomes 

El 75% dels projectes viaris de tota 
Espanya s’estan executant a Castella 
i Lleó, Andalusia i Castella la Manxa 

Castella i Lleó, Andalusia i Castella la Manxa concentren el 75% del total de 

projectes viaris de gran capacitat de tot l’Estat. Aquestes tres comunitats rebran 

una inversió de 45.000 M€ dels 60.000M€ pressupostats per a tota Espanya. 

A això encara hi haurem d’afegir les obres pressupostades i no executades a 

Catalunya, ja que tot allò que es deixa d’invertir a Catalunya es destina a altres 

comunitats. 

El ritme d’execucions de la inversió del govern central a Catalunya no és equi-

parable al d’altres comunitats. En primer lloc, per que el govern central retalla 

sistemàticament un 25% dels pressupostos en inversions a Catalunya. A això, 

encara hi hem d’afegir un grau d’incompliment de les execucions, que anual-

ment és pròxim al 40%. Quan analitzem les inversions específiques del Ministeri 

de Foment, el grau d’execucions de les inversions de l’Estat espanyol a Catalun-

ya cau fins assolir quotes entre el 18-24% segons l’exercici. Per tant, les projec-

cions d’inversió de l’Estat a Catalunya no són ni realistes, ni comparables amb 

les d’altres comunitats.  

Castella i Lleó, Andalusia i Castella 
la Manxa obtenen 45.000 M€ dels 
60.000 M€ previstos en el pla d’in-
versió de Foment per a tota Espanya

En canvi, algunes comunitats com ara Extremadura, Aragó, les dues Castelles, 

Andalusia i Madrid superen sistemàticament les previsions anuals d’inversió. 

Això no suposa necessàriament un augment dels pressupostos de Foment, la 

qual cosa ens permet concloure que allò que el Ministeri de Foment deixa d’in-

vertir en unes comunitats ho dona de més a d’altres.  

Una altra gran oblidada de Foment és la Comunitat Balear, on actualment la 

xarxa viària de gran capacitat és equivalent al 17% de la de Múrcia i un 28% de 

la de Navarra. 

Nous projectes (Km)  

Xarxa viària actual (Km)

cll and clm cat gal pv mad ext ara mu ast pb can rio nav cant  bal
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xarxa d’autopistes per comunitat autònoma 

El 82% dels projectes d’autopistes  
de peatge es concentren a Castella  

la Manxa i a Castella i Lleó

Actualment, Catalunya es de llarg la comunitat amb més km d’autopistes de 

peatge, tan sobre el conjunt de l’Estat espanyol (17%), com sobre el conjunt de 

la seva pròpia xarxa de vies ràpides de gran capacitat (35%).

El 82% de les noves autopistes de la xarxa viària espanyola s’estan projectant en 

dues comunitats autònomes: Castella la Manxa (54%) i Castella i Lleó (28%). El 

problema és que totes les autopistes projectades en aquestes comunitats seran 

deficitàries. No seran econòmicament viables. En molts casos (R-5, AP-41), són 

la continuïtat de les autopistes radials de Madrid que ja han fet fallida. A més, 

tal i com va passar a la comunitat de Madrid, moltes es projecten en paral·lel a 

autovies lliures de peatge. Finalment, la baixa densitat demogràfica fa inviable 

alguns projectes (A-626).   

En total, més de 1.066 Km dels nous projectes d’autopistes són inviables i no 

es poden explotar comercialment sense que l’empresa concessionària acabi 

fent fallida. Si 400 Km d’autopistes de Madrid i Múrcia han deixat un tufo de 

més 3.800M€ és fàcil preveure que els actuals projectes podrien acumular més 

9.200M€ de deute financer amb els bancs, que com en el cas de les actuals 

autopistes radials de Madrid obligarà a decretar un nou rescat de l’Estat.

El 89,5% dels projectes d’autopistes 
són inviables i no es poden explotar 

sense provocar la fallida de les  
concessionàries

La solució que es plantegen tant el Ministeri de Foment com algunes conces-

sionàries privades lligades al sector bancari (creditors del sistema) és una con-

cessió a perpetuïtat de les autopistes de Catalunya i el País Valencià, amb la fina-

litat que els seus beneficis mantinguin les pèrdues de les autopistes espanyoles. 

D’aquesta manera l’Estat podrà continuar oferint obra pública a les empreses 

constructores sense perjudicar ni les empreses concessionàries ni la gran banca 

que finança els projectes.

xarxa d’autopistes per comunitat autònoma 

Projectes d’autopistes (Km) 

Xarxa actual d'autopistes (Km)
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xarxa d’autovies per comunitat autònoma 

Castella i Lleó, Andalusia i Castella la Manxa concentren el 53% del total de 

projectes d’autovies de tot l’Estat. 

Projectes d’autovies (Km) 

Autovies actuals (Km)

cll and clm cat gal pv ext mad ara ast mu can pb rio nav bal  cant
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andalusia 

xarxa viària d’andalusia 

Andalusia té 2.268 Km de vies ràpi-
des de doble calçada. El 10% de les 

vies ràpides són de peatge 

Actualment, hi ha projectats 1.160 
nous Km d’autovies i 50 d’autopis-

tes. Una vegada executades totes les 
obres en curs Andalusia tindrà 3.971 
Km de vies ràpides un 40% més que 

en 2015. El 6,7% seran de peatge

Autopistes de peatge 

Autovies
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intensitat mitjana de circulació 
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Si totes les autovies d’Andalusia 
fossin de peatge i de mitjana t 

inguessin el mateix preu que les  
autopistes catalanes, es podrien  

recaptar 7.134 M€ anuals 

Encara que es mantinguessin els preus en els 0.18 €/Km, actualment ja es po-

drien recaptar 5.584 M€ anuals. 

Una vegada executades totes les inversions previstes a Andalusia, es podrien 

recaptar més de 10.270 M€ anuals. 

Amb els mateixos preus que a Catalunya, en deu mesos es podrien amortitzar 

els 1.703 Km d’autovies previstes a Andalusia. 

supòsit a 

Andalusia disposa de 2.591 Km d’autopistes i autovies amb una intensitat de 

circulació mitjana de 32.800 vehicles diaris. La recaptació dels 220 Km d’auto-

pistes és de 107M€ l’any, un 7,7% del total de les autopistes espanyoles. 

Si totes les vies amb doble calçada d’Andalusia fossin de peatge i tinguessin el 

mateix preu que els peatges de Catalunya (0,23 €/Km), es podrien recaptar 

més de 7.134M€ anuals. Suposant que el preu per Km es mantingués igual a la 

mitjana actual de la pròpia comunitat (0,18 €/Km) es recaptarien 5.583M€. I si 

el preu fos igual a la mitjana de les autopistes espanyoles (0,14 €/Km) aleshores 

es podrien recaptar 4.342M€ anuals. 

Només amb un 20% de la recaptació 
es podrien fiançar els 1.703 Km de 

noves vies ràpides previstos en el pla 
d’inversió dels propers anys, sense ne-
cessitat que l’administració s’endeuti

supòsit b

Una vegada executades totes les inversions previstes, Andalusia disposarà de 

4.294 Km de vies ràpides de gran capacitat. amb una intensitat de circulació 

mitjana de 28.500 vehicles diaris. Si totes elles fossin de peatge i tinguessin 

el mateix preu que els peatges de Catalunya, es recaptarien més de 9.500M€ 

anuals. Suposant que el preu per Km es mantingués igual a la mitjana regio-

nal actual (0,18€/Km) es recaptarien ,és de 8.000M€. I si el preu fos igual a 

la mitjana de les autopistes espanyoles (0,14€/Km) aleshores es recaptarien 

6.253M€ anuals. 

Només destinant un 20% de la recaptació anual, els usuaris de les autopistes 

d’Andalusia podrien finançar les noves inversions previstes en la seva comunitat 

i podrien contribuir solidàriament en el rescat de les autopistes radials i altres 

autopistes deficitàries. 

SUPÒSIT A SUPÒSIT B

Km 2.591 4.294

preu/Km IMD 32.800 28.500

CAT 0,23 € 7.134.473.960 € 10.273.717.050 €

AND 0,18 € 5.583.501.360 € 8.040.300.300 €

ESP 0,14 € 4.342.723.280 € 6.253.566.900 €
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aragó 

xarxa viària d'aragó intensitat mitjana diària de circulació (imd)

Autopistes de peatge 

Autovies

Les xifres indiquen el volum de vehi-

cles diaris a cada tram (2014).  

Font: Elaboració pròpia a partir de les 

dades del Ministeri de Foment. Mapa 

de Trànsit. 18-08-2015
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Aragó té 808 Km de vies d’alta  
capacitat, dels quals 120 Km són  

de peatge, un 14% del total 

Hi ha prevista la construcció de 619 Km de noves vies ràpides, de les quals 55 

Km seran de peatge. 

Una vegada executats tots els projectes en curs, Aragó tindrà 1.427 Km de vies 

ràpides d’alta capacitat, el 85% seran autovies lliures de peatge. 

Si totes les autovies d’Aragó fossin 
de peatge i tinguessin el mateix preu 

que les autopistes catalanes, es  
podrien recaptar 1.031 M€ anuals 

Encara que es mantinguessin els preus per sota de la mitjana espanyola (0,11 €/

Km), actualment ja es podrien recaptar 493M€ anuals. 

Una vegada executades totes les inversions previstes a Aragó, es podrien recap-

tar més de 1.465 M€ anuals. 

Només amb un 20% de la recaptació es podrien finançar els 496 nous Km 

de vies ràpides. 

suposit a 

Aragó disposa de 808 Km d’autopistes i autovies amb una intensitat de 

circulació mitjana de 15.200 vehicles diaris. Actualment, la recaptació dels 

120 Km d’autopistes de peatge és de 81M€ l’any, un 6% del total de les 

autopistes espanyoles. 

Si totes les vies amb doble calçada de l’Aragó fossin de peatge i tinguessin el 

mateix preu que els peatges de Catalunya (0,23 €/Km), es podrien recaptar 

més de 1.031M€ anuals. Suposant que el preu per Km es mantingués igual a la 

mitjana actual de la pròpia comunitat (0,11 €/Km) es recaptarien 493M€. I si el 

preu fos igual a la mitjana de les autopistes espanyoles (0,14 €/Km) aleshores 

es podrien recaptar 627M€ anuals. 

supòsit b

Una vegada executades totes les inversions previstes, l’Aragó disposarà de 1.427 

Km de vies ràpides de gran capacitat. amb una intensitat de circulació mitjana de 

13.400 vehicles diaris. Si totes elles fossin de peatge i tinguessin el mateix preu 

que els peatges de Catalunya, es recaptarien més de 1.605M€ anuals. Suposant 

que el preu per Km es mantingués igual a la mitjana regional actual es podrien 

recaptar 767M€. I si el preu fos igual a la mitjana de les autopistes espanyoles, 

aleshores es recaptarien 977M€ anuals. 

El cost previsible dels nous 619 Km d’autovies és de 5.200M€. Destinant el 35% 

de la recaptació anual, els usuaris de les autopistes de l’Aragó podrien finançar 

les noves inversions previstes en la seva comunitat. 

SUPÒSIT A SUPÒSIT B

Km 808 1.427

preu/Km IMD 15.200 13.400

CAT 0,23 € 1.031.040.000 € 1.605.275.000 €

ARA 0,11 € 493.106.000 € 767.740.000 €

ESP 0,14 € 627.590.000 € 977.124.000 €
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astÚries i cantàbria 

xarxa viària d’astÚries i cantàbria

intensitat mitjana de circulació 

Les xifres indiquen el volum de vehi-

cles diaris a cada tram (2014).  

Font: Elaboració pròpia a partir de les 

dades del Ministeri de Foment. Mapa 

de Trànsit. 18-08-2015

Autopistes de peatge 

Autovies
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Si totes les autovies d’Astúries  
fossin de peatge amb el mateix  

preu que les catalanes, es  
podrien recaptar 1.149 M€

Una vegada executades totes les inversions previstes a Astúries, es podrien re-

captar fins a 1.023 M€ anuals. 

supòsit a 

Astúries té 611 Km d’autopistes i autovies amb una intensitat de circulació mi-

tjana de 22.400 vehicles diaris. Si totes les vies amb doble calçada del princi-

pat fossin de peatge i tinguessin el mateix preu que els peatges de Catalunya 

(0,23€/Km), es podrien recaptar més de 1.148M€ anuals. Suposant que el preu 

per Km es mantingués igual a la mitjana actual de la pròpia comunitat es recap-

tarien 799M€. I si el preu fos igual a la mitjana de les autopistes espanyoles, 

aleshores es podrien recaptar 699M€ anuals. 

Si els preus fossin iguals  
a la mitjana espanyola, se’n  

podrien recaptar 699 M€ anuals 

supòsit b

Una vegada executades totes les inversions previstes, Astúries disposarà de 709 

Km de vies ràpides de gran capacitat, amb una intensitat de circulació mitjana de 

17.200 vehicles diaris. Si totes elles fossin de peatge i tinguessin el mateix preu 

que els peatges de Catalunya, es recaptarien més de 1.023M€ anuals. Suposant 

que el preu per Km es mantingués igual a la mitjana regional actual es podrien 

recaptar 712M€. I si el preu fos igual a la mitjana de les autopistes espanyoles, 

aleshores es recaptarien 623M€ anuals. 

Només amb un 10% de la  
recaptació es podrien finançar els  
98 Km de vies ràpides previstos en 

els propers deu anys

SUPÒSIT A SUPÒSIT B

Km 611 709

preu/Km IMD 22.400 17.200

CAT 0,23 € 1.148.973.000 € 1.023.753.000 €

AST 0,16 € 799.285.000 € 712.176.000 €

ESP 0,14 € 699.375.000 € 623.154.000 €
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Si totes les autovies d’Astúries fossin 
de peatge i de mitjana tinguessin el 

mateix preu que les autopistes  
catalanes, es podrien recaptar  

892 M€ anuals

Una vegada executades totes les inversions previstes a Andalusia, es podrien 

recaptar fins a 869 M€ anuals. 

Només amb un 10% de la recaptació es podrien finançar els 98 nous Km de vies 

ràpides previstos pels propers deu anys sense necessitat que l’administració 

pública s’endeuti. 

supòsit a 

Cantàbria té 230Km d’autovies amb una intensitat de circulació mitjana de 

26.500 vehicles diaris. Si totes les vies amb doble calçada del principat fossin de 

peatge i tinguessin el mateix preu que els peatges de Catalunya (0,23€/Km), es 

podrien recaptar més de 511M€ anuals. Suposant que el preu per Km fos igual 

a la mitjana de les autopistes espanyoles, aleshores es podrien recaptar 311M€ 

anuals. Donada la manca de peatges, els usuaris de la xarxa viària de Cantàbria 

deixen de pagar cada any fins a 511M€.

supòsit b 

Una vegada executades totes les inversions previstes, Cantàbria disposarà de 

254 Km de vies ràpides de gran capacitat, amb una intensitat de circulació mi-

tjana de 25.200 vehicles diaris. Si totes elles fossin de peatge i tinguessin el 

mateix preu que els peatges de Catalunya, es podrien recaptar 537M€ anuals. 

Si el preu fos igual a la mitjana de les autopistes espanyoles, aleshores es recap-

tarien 327M€ anuals. 

El cost previsible dels nous 24 Km d’autovies projectades és de poc més 100 

M€. Així, només destinant el 18% de la recaptació d’un sol any, els usuaris de 

les autopistes cantàbriques podrien finançar les noves inversions previstes en 

la seva comunitat. 

Si els preus fossin iguals  
a la mitjana espanyola, se’n 

 podrien recaptar 620 M€ anuals

SUPÒSIT A SUPÒSIT B

Km 230 254

preu/Km IMD 26.500 25.200

CAT 0,23 €        511 347.000 € 537.347.000 €

CANT --        --         --

ESP 0,14 € 311.454.000 € 327.080.000 €
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illes balears

 

La xarxa viària de les Illes Balears  
és la que menys inversió rep del  

Ministeri de Foment (0,7% del total)

Quasi totes les autopistes de Balears 
es financen mitjançant un sistema  

de peatges a l’ombra

Les Illes Balears tenen el peatge més card de tot l’Estat, però en tractant-se 

d’una carretera local (Sóller) no el comptabilitzem per fer la comparativa del 

preu de les dels peatges de les autopistes. 

Actualment, les Balears tenen 155 Km d‘autopistes, la major part es financen 

amb un sistema de peatge a l’ombra.

Donada la condició d’insularitat, i el fet que les Balears és la comunitat que men-

ys inversió rep de l’Estat en l’àmbit de les infraestructures viàries, no sembla 

gaire lògic penalitzar amb peatges els usuaris de la seva xarxa viària. Per aquest 

motiu proposem el seu alliberament. 

Autopistes de peatge 

Autovies
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canàries 

Les Illes Canàries, tenen uns 324 Km d’autovies. Tanmateix, com passa amb les 

Balears, donada la seva insularitat, no es pot considerar una xarxa en sí mateixa. 

Suposant que fossin de peatge es podrien recaptar entre 218 i 359M€, cosa que 

permetria assumir el cost de noves inversions. 

SUPÒSIT A SUPÒSIT B

Km 324 438

preu/Km IMD 13.200 12.400

CAT 0,23 € 359.037.000 € 455.949.000 €

CAN --        --         --

ESP 0,14 € 218.544.000 € 277.534.000 €

Autopistes de peatge 

Autovies
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castella i lleó 

xarxa viària de castella i lleó 
A Castella i Lleó hi ha 2.236 Km de 
vies ràpides de gran capacitat, el 
12,7% de les quals són de peatge

A Castella i Lleó es preveuen construir 2.732 Km de noves vies de gran capa-

citat, de les quals el 12% seran de peatge.  

El projectes viaris a Castella i Lleó representen el 25% dels projectes de 

tota Espanya

Actualment, el 87% de les vies ràpides de Castella i Lleó són lliures de peat-

ges. En total, Castella i Lleó té uns 2.236 Km d’autopistes i autovies de doble 

calçada. Tant el Ministeri de Foment com la pròpia Junta preveuen construir 

2.600 Km més d’autovies i autopistes. Una vegada executades totes les in-

versions previstes, Castella i Lleó duplicarà el nombre de Km de vies ràpi-

des. En tindrà uns 4.900 Km. 

En general, la xarxa viària de Castella i Lleó està pensada per donar servei a 

Madrid. La A-6 n’és un bon exemple ja que travessa tota la comunitat sense 

passar per una sola de les seves capitals de província.  

Si es manté l’actual ritme  
d’inversions, en deu anys Castella  
i Lleó duplicarà el nombre de Km  

de vies ràpides

Autopistes de peatge 

Peatges a l'ombra 

Autovies



46

intensitat mitjana de circulació La major IMD de la xarxa viària de Castella i Lleó es concentra a les vies d’accés 

a la Comunitat de Madrid per l’AP-6, l’accés al País Basc per l’AP-1 i en els acces-

sos d’algunes capitals de província, especialment en els 73 Km del tram central 

de l’A-62 entre Tordesillas, Simancas, Valladolid i Palència. 

La xarxa viària de Castella i Lleó té una IMD molt menor que Castella la Manxa 

tot i tenir una densitat de població semblant. Això es deu al dos factors: a) algu-

nes comarques de Castella la Manxa estan molt condicionades pel creixement 

demogràfic i econòmic de Madrid i, b) per Castella la Manxa hi passen quatre de 

les sis radials, precisament les que suporten un major trànsit per que connecten 

amb la costa i amb Andalusia. Paral·lelament i per aquets mateix motiu, el flux 

de vehicles és més constant a Castella i Lleó que a Castella la Manxa tot i ser 

igualment limítrof amb Madrid. 

Les xifres indiquen el volum de vehicles 

diaris a cada tram (2014).  

Font: Elaboració pròpia a partir de les 

dades del Ministeri de Foment. Mapa de 

Trànsit. 18-08-2015.
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inversió d’alguns dels principals projectes de la xarxa 
viària de castella i lleó A Castella i Lleó es preveuen  

construir més de 2.600 nous Km  
de vies ràpides d’alta capacitat 

En els últims anys s’han invertit més de 12.831M€ a la xarxa viària de Castella i 

Lleó. Encara queden pendents d’execució més 33.000M€ incloses les despeses 

financeres. 

El Pla General de Carreteres de la Junta de Castella i Lleó (2008-2020) preveu la 

construcció de 15 noves autovies, 118 variants i el desdoblament de 17 carrete-

res. En total, s’estan construint més de 2.600 Km d’autopistes i autovies. 

A més de les grans inversions detallades al mapa, el govern regional ha destinat 

2.018M€ per reforçar el ferm i altres millores a 11.242 Km de carreteres locals i 

regionals i ha transferit més de 549M€ a les corporacions locals per a la millora 

dels accessos a les ciutats. Finalment, també ha destinat 170M€ per reduir l'im-

pacte mediambiental d’alguns trams de carretera.  

En els últims anys, tant el govern central com l’autonòmic han invertit més de 

12.831M€ a la xarxa viària de Castella i Lleó. I encara quedaran pendents de 

licitació més de 1.500 Km d’autovies amb una inversió total de 8.250M€ que 

generaran més de 33.000M€ de despeses financeres. 

El 2011, els peatges de les autopistes de Castella i Lleó generaven 116 M€ d’in-

gressos a les seves concessionàries (IVA exclòs) xifra que representa el 8,5% del 

total d’ingressos de les autopistes espanyoles.
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variació de la intensitat mitjana de circulació (2007-2013) Alguns trams d’autovia (A-66) s’han construït quan la circulació mitjana es 

reduïa en un 88,6% degut a la crisi econòmica i, per tant, quan les inversions 

eren més innecessàries 

Durant el període 2007-2010 la intensitat mitjana de circulació ha patit descen-

sos acumulats del 82% de mitjana en autovies i del 6% en autopistes. De fet, 

alguns trams d’autovia recentment inaugurats (A-66), han patit descensos del 

88,6% en la intensitat de la circulació. Tanmateix, ni el Pla General de Carreteres 

de la Junta de Castella i Lleó, ni les inversions del Ministeri de Foment no s’han 

vist alterats per la reducció generalitzada de la intensitat mitjana de circulació 

com a conseqüència de la recessió econòmica.  

IMD

AUTOPISTES 2007 2010 VARIACIÓ 

AP-51  7.180    8.396   16,8%

AP-6  34.414    30.509   -11,3%

AP-61  6.177    6.556   6,1%

AP-1  23.937    21.462   -10,3%

AP-71  5.132    5.357   4,5%

AP-66  10.288    9.568   -7,0%

MITJANA  14.521    13.641   -6,0%

AUTOVIES

A-1  92.053    26.617   -71,1%

A-6  219.006    20.716   -90,5%

A-62  81.355    16.324   -79,9%

A-66  125.012    14.207   -88,6%

A-67  35.213    16.215   -53,9%

A-52  47.144    13.222   -71,7%

MITJANA  99.964    17.884   -82,1%

Font: Ministeri de Foment 2010



49

L’autovia A-6 és la prolongació fins a Galícia de l’autopista AP-6 que connecta 

Madrid i Castella i Lleó. Actualment, s’està executant la construcció de dues 

autovies (A-60 i A-601) amb una IMD de 2.500 vehicles i un total de 264 Km en 

paral·lel a l’eix radial de l’A-6.

Malgrat que la xarxa viària de Castella i Lleó està molt condicionada per la con-

cepció radial de les infraestructures, algunes vies transversals com la A-62 

tenen majors taxes de circulació mitjana que qualsevol altra via, incloses les 

radials A-1 i A-6. 

Tanmateix, els poc més de 20.000 vehicles de mitjana diària no semblen sufi-

cients per justificar la prolongació de l’A-62 fins el País Basc, en paral·lel a l’auto-

pista de peatge AP-1, ja que podria suposar una pèrdua del volum de circulació 

d’aquesta última de més del 80%. Però si més no, aquest projecte ens serveix 

per il·lustrar com a Espanya, Foment prioritza les inversions en vies alternatives 

a les vies de peatge. 
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Els 390 Km de l’autovia del Duero (A-11), travessen Castella i Lleó d’est a 

oest des de la frontera amb Portugal fins a Sòria on connectaran amb la Vall 

de l’Ebre a través de la futura l’A-15. Està previst que el seu cost total superi 

els 1.750M€ si no hi ha sobrecostos addicionals imprevistos. Actualment, 

les carreteres que cobreixen aquest mateix trajecte tenen una IMD de 3.900 

vehicles diaris, la meitat del trànsit que suporta la N-420 al seu pas pel Prio-

rat o la GI-43 al seu pas per Puigcerdà i la frontera amb França.  

L’autovia de la Ruta de la Plata és una de les infraestructures viàries més 

importants que segueixen un traçat transversal. Travessa les comunitats 

d’Andalusia, Extremadura, Castella i Lleó i Astúries. En total té més de 800 

Km. El cost total de les obres i les expropiacions és de més de 1.800M€, el 

59% dels quals executats a la Castella Lleó. Les obres de l’últim tram (Zamo-

ra-Benavent) han costat 200M€. Però les despeses financeres que generarà 

durant trenta anys són de 998M€.
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Si totes les autovies de Castella i Lleó 
fossin de peatge i tinguessin el  
mateix preu que les autopistes  

catalanes (0,23€/Km) es podrien r 
ecaptar 2.665M€ anuals

Una vegada executades totes les inversions previstes a Castella i Lleó, es po-

drien recaptar més de 4.080M€ anuals. 

Només amb un 30% de la recaptació es podrien finançar els 2.661 nous Km de 

vies ràpides previstos pels propers anys sense necessitat que l’administració 

pública s’endeuti. 

supòsit a 

Actualment, Castella i Lleó disposa de 2.236 Km d’autopistes i autovies amb 

una intensitat de circulació mitjana de 14.200 vehicles diaris. Cap d’elles és 

de peatge, de manera que amb l’actual situació els seus usuaris no assumi-

ran ni les fallides de les autopistes d’altres comunitats ni la construcció de 

les seves pròpies vies. 

Si totes les vies amb doble calçada fossin de peatge i tinguessin el mateix 

preu que els peatges de Catalunya (0,23€/Km), es podrien recaptar més de 

2.665 M€ anuals, quan ara se’n recapten poc més de 200M€. Suposant que 

el preu per Km es mantingués igual a la mitjana actual de la pròpia comunitat 

(0,16€/Km) es recaptarien 1.854M€. I si el preu fos igual a la mitjana de les 

autopistes espanyoles (0,14€/Km) aleshores a Castella i Lleó es podrien 

recaptar 1.622M€ anuals. 

suposit b

Una vegada executades totes les inversions previstes, Castella i Lleó dispo-

sarà de 4.968 Km de vies ràpides de gran capacitat amb una intensitat de 

circulació mitjana de 9.800 vehicles diaris. Si totes elles fossin de peatge 

ai tinguessin el mateix preu que els peatges de Catalunya, es recaptarien 

més de 4.080M€ anuals. Suposant que el preu per Km es mantingués igual 

a la mitjana regional actual (0,16€/Km) es recaptarien 2.843M€. I si el preu 

fos igual a la mitjana de les autopistes espanyoles (0,14€/Km) aleshores es 

recaptarien 2.487M€ anuals. 

Només destinant un 30% de la recaptació, els usuaris de les autopistes de 

Castella i Lleó podrien finançar les noves inversions previstes en la seva 

comunitat i podrien contribuir en el rescat de les autopistes radials i altres 

autopistes deficitàries. 

Encara que es mantinguessin els 
preus en els 0,16€/Km, actualment 

ja es podrien recaptar 1.854M€

SUPÒSIT A SUPÒSIT B

Km 2.236 4.968

preu/Km IMD 14.200 9.800

CAT 0,23 € 2.665.513.000 € 4.087.223.000 €

CLL 0,16 € 1.854.270.000 € 2.843.285.000 €

ESP 0,14 € 1.622.486.000 € 2.487.875.000 €
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castella la manxa  

xarxa viària de castella la manxa 
A Castella la Manxa hi ha 1.843 Km 

d’autopistes i autovies. A més,  
hi ha projectats 1.841 Km més 

Actualment, el 86% de les vies ràpides de Castella la Manxa són lliures de 

peatges. En total, Castella la Manxa té uns 1.544 Km d’autopistes i autovies 

de doble calçada. Una vegada executades totes les inversions previstes, en 

tindrà més del doble, uns 3.385 Km. 

El 65% dels 1.841 Km de noves vies ràpides de doble calçada projectats seran 

lliures de peatge. Cap de les autopistes de peatge projectades en aquesta co-

munitat és econòmicament viable per sí mateixa. Moltes d’elles són paral·leles 

a vies ja existents que es troben lluny d’arribar a la seva capacitat màxima. 

En general la xarxa viària de Castella la Manxa està pensada per donar servei 

Madrid. En 2016 cap de les seves capitals provincials estava connectada per 

autovia amb la resta, però en canvi totes ho estaven amb Madrid.

El 14% de les vies ràpides de  
Castella la Manxa són de peatge

Autopistes de peatge 

Peatges a l'ombra 

Autovies
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intensitat mitjana de circulació La crisi econòmica ha comportat una reducció de la IMD superior al 10% en 

autovies i fins el 45-55% en autopistes de peatge. Tanmateix, si es compleixen 

els plans d’inversió previstos, en deu anys Castella la Manxa doblarà el nombre 

de Km d’autopistes i autovies. 

Castella la Manxa és terra de pas. La major part de la demanda la genera el 

trànsit dels no residents. Les IMD més elevades es concentren a les vies d’accés 

a la Comunitat de Madrid i a les autovies radials que comuniquen Madrid amb 

Saragossa, València, Andalusia, Extremadura i Múrcia. La IMD es redueix entorn 

a un 80% a mida que les mostres s’allunyen de la capital. A més tenen una gran 

estacionalitat, especialment en les vies que porten a la costa valenciana. 

Les vies internes de la comunitat manxega tenen fluxos de circulació més cons-

tants, però també molt més baixos, donada la seva baixa densitat de població. 

La intensitat mitjana de circulació s’ha reduït constantment des de l’inici de la 

crisi. La reducció és entorn del 10-14% en autovies i de més del 40% en auto-

pistes de peatge. 

Les xifres indiquen el volum de vehi-

cles diaris a cada tram (2014).  

Font: Elaboració pròpia a partir de les 

dades del Ministeri de Foment. Mapa 

de Trànsit. 18-08-2015
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L’autopista AP-41 (Madrid-Toledo) es va construir amb una previsió de cir-

culació de 17.000 vehicles diaris. Però en circulen 1.300, tants com els que 

pugen per la C-13 al seu pas per la Guingueta d’Àneu. Amb un compliment 

de les previsions del 7,6% és del tot impossible recuperar la inversió de més 

de 420M€. Com totes les autopistes d’entrada i sortida de Madrid va entrar 

en concurs de creditors. 

El 2011 les empreses constructores varen demandar a l’Estat espanyol da-

vant del TS. Argumentaven que “l’administració ha estat part necessària i 

responsable en la ruïnosa explotació de l’autopista” davant l’existència d’al-

tres autovies lliures de peatge amb trajectes paral·lels al de l’AP-41 entre 

Fuenlabrada i Griñón. Com si no ho sabessin abans de fer l’obra...

Ara, les empreses constructores, en part propietàries de les concessions, 

lluiten per la prolongació d’aquesta via de peatge fins a Córdoba, a més 

de 300 Km de distància. S’embarcaran en un projecte faraònic i igualment 

ruïnós amb un pressupost inicial de 704 M€, malgrat l’existència de vies 

paral·leles lliures de peatge (A-4) situades a menys de 40 Km de distància, 

amb una intensitat mitjana de circulació de 21.200 vehicles al dia, encara 

molt lluny de la seva capacitat màxima. 

A més, per si això no fos poc, la comunitat de Castella la Manxa també pro-

jecta fer una autovia lliure de peatge (A-48) entre Toledo i Ciudad Real, una 

prolongació de l’A-48 que coincidirà en gran part amb el traçat de la futura 

AP-48 amb la que s’entrellaçarà al llarg de 100 km. 

Les carreteres existents per on ha de passar la prolongació de l’AP-48 i la 

futura A-48, tenen una intensitat mitjana de circulació de 5.200 vehicles 

diaris. I el punt on conflueixen les províncies de Còrdova i Ciudad Real no 

s’arriba als 1.300. El 68% del territori per on es vol fer passar l’AP-41 i l’A-

41 és una de les zones més despoblades de tota Europa. Té menys de 10 

habitant per Km².
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L’autopista de peatge AP-36  
està en fallida. Té un deute  
de més de 500M€ (2012)

pels seus 83 Km hi passen uns 2.800 vehicles diaris. n’hi ha projectats 345 Km 

més. el seu volum de circulació equival a al 50% de a imd de la carretera c-59 

entre moià i sant feliu de codines (4.900) i és tres vegades menor a la imd de 

la c-55 entre súria i cardona (6.016). 

L’autopista AP-36 (Madrid-Llevant) és la prolongació de la R-4 en direcció a 

Albacete. I com la seva predecessora (R-4) va entrar en concurs de creditors 

quatre anys després de la seva inauguració (juliol 2006) donat que manté una 

intensitat mitjana de circulació de 2.800 vehicles diaris. 

La seva intensitat de circulació s’ha reduït un 44% des de 2008 any en que va 

arribar a la seva màxima ocupació mitjana, uns 4.770 vehicles diaris. Només 

en certs períodes estacionals s’han superat els 5.000 vehicles diaris. Fins i tot 

aquestes últimes xifres es troben molt lluny dels més de 10.000 vehicles diaris 

que justificaria el desdoblament d’una carretera convencional. Malgrat tot, Fo-

ment continua projectant una segona prolongació de la radial R-4 fins a Alacant 

en paral·lel a l’A-31 preexistent adoptant un model de finançament que ja s’ha 

demostrat ineficient. 

Actualment, es planteja la seva  
prolongació fins a Alacant en  

paral·lel a la A-31 per un tram on hi 
circulen uns 12.400 vehicles diaris 
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L’autopista radial R-5 es va projectar per resoldre els embussos de l’A-5 a la 

sortida sud-oest de la comunitat de Madrid. Tanmateix, només ha estat capaç 

d’absorbir poc més de 6.400 vehicles diaris, cosa que la va portar a la fallida. 

La seva IMD equival a la de la N-260 entre Ripoll i Camprodon (6.674). Malgrat 

això, Foment encara preveu prolongar-la 85Km més, fins a Talavera de la Reina 

en paral·lel a l’A-5. 

Els més de 600 Km del conjunt d’autovies A-40, A-41, A-32 i CM-45 estan conce-

buts per connectar quatre de les cinc capitals de província de Castella la Manxa 

vorejant les comarques centrals manxegues. Més enllà de les vies d’accés i de 

circumval·lació de les capitals, aquestes vies tenen una IMD de 4.400 vehicles, 

equivalent a la de la C-13 entre Tremp i La Pobla de Segur (4.100) i inferior a la 

de la C-14 al seu pas per l’Alt Urgell (6.344).  
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Malgrat ser deficitàries, les  
autopistes de Castella la Manxa,  

són les segones més barates  
de tota Espanya. Tenen un  
cost mitjà de 0,09€/Km

el preu dels peatges a castella la manxa són uns dels més baixos de tota espanya. 

tenen un preu mitjà de 0.09€/Km davant els 0,14€/Km de mitjana espanyola.

el preu dels peatges a catalunya és un 61% més car que els de castella la manxa. 

si totes les autovies de castella la manxa fossin de peatge i tinguessin el 

mateix preu que les autopistes catalanes (0,23€/Km) es podrien recaptar 

3.682m€ anuals. 

encara que es mantinguessin els preus en els 0,09€/Km, es podrien re-

captar 1.440m€. 

una vegada executades totes les inversions previstes a castella la manxa, 

es podrien recaptar 5.103m€ anuals si tinguessin el mateix preu de les au-

topistes catalanes. 

si totes les autovies de castella la manxa fossin de peatge, els seus usuaris 

podrien finançar tant la fallida de les seves pròpies autopistes com futures in-

versions, només destinant-hi un 20% de la recaptació anual. 

suposit a 

Actualment, Castella la Manxa disposa de 1.716 Km d’autopistes i autovies amb 

una intensitat de circulació mitjana de 23.800 vehicles diaris. Si totes les vies 

amb doble calçada fossin de peatge i tinguessin el mateix preu que els peatges 

de Catalunya (0,23€/Km), es recaptarien més de 3.682M€ anuals. Suposant 

que el preu per Km es mantingués igual a la mitjana actual de la pròpia comu-

nitat (0,09€/Km) es recaptarien 1.441M€. I si el preu fos igual a la mitjana de 

les autopistes espanyoles (0,14€/Km) aleshores a Castella la Manxa es podrien 

recaptar 2.241M€ anuals. 

suposit b 

Una vegada executades totes les inversions previstes, Castella la Manxa dispo-

sarà de 3.634 Km d’autopistes i autovies amb una intensitat de circulació mit-

jana de 16.500 vehicles diaris. Si totes les vies fossin de peatge amb el mateix 

preu que els de Catalunya, es recaptarien 5.102M€ anuals. Suposant que el preu 

per Km es mantingués igual a la mitjana regional actual (0,09€/Km) es recap-

tarien 1.996M€. I si el preu fos igual a la mitjana de les autopistes espanyoles 

(0,14€/Km) aleshores es recaptarien 3.106M€ anuals. 

Només destinant un 20% de la recaptació, els usuaris de les autopistes de Cas-

tella la Manxa podrien pagar tant la inversió com el deute generat per les suc-

cessives fallides de les seves pròpies autopistes. I a més, podrien assumir el cost 

íntegre de totes les inversions pressupostades en la seva comunitat incloent 

els habituals sobrecostos de les obres públiques i evitar la més que previsible 

fallida d’algunes de les inversions que actualment s’estan projectant, com les 

prolongacions de l’AP-36 i de l’AP-41. 

SUPÒSIT A SUPÒSIT B

Km 1.843 3.684

preu/Km IMD 23.800 16.500

CAT 0,23 € 3.682.332.430 € 5.102.984.700 €

CLM 0,09 € 1.440.912.690 € 1.996.820.100 €

ESP 0,14 € 2.241.419.740 € 3.106.164.600 €
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extremadura

xarxa viària d’extremadura 

En deu anys, Extremadura  
duplicarà el nombre de kilòmetres 

de les seves autovies

intensitat mitjana de circulació diària

Extremadura no té cap autopista de peatge. La seva xarxa viària principal està 

formada per 728 Km d’autovies. A més, es projecten construir 657 Km més, cosa 

que farà un total de 1.385 Km d’autovies lliures de peatge. 

Moltes de les autovies projectades no estan justificades per raons estrictament 

econòmiques, ja que tenen una previsió de menys de 5.000 vehicles diaris.

De fet, una vegada executades totes les obres Extremadura concentrarà el 

10,8% de les vies deficitàries de l’Estat. 

Les xifres indiquen el volum de vehi-

cles diaris a cada tram (2014).  

Font: Elaboració pròpia a partir de 

les dades del Ministeri de Foment. 

Mapa de Trànsit. 18-08-2015
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Si totes les autovies d’Extremadura 
fossin de peatge i tinguessin el 
mateix preu que les autopistes  

catalanes (0,23€/Km) es podrien 
recaptar 739M€ anuals

una vegada construïts els 657 Km d’autovia projectats, s’hi podrien recap-

tar 988m€ anuals.

si els 213 Km de l’autovia a-5 (madrid-badajoz) haguessin sigut de peatge, 

des de la seva inauguració el 1993, s’haurien recaptat 1.127 m€. 

supòsit a

Extremadura té 728 Km d’autovies amb una intensitat de circulació mitjana de 

12.100 vehicles diaris. Si totes les vies amb doble calçada fossin de peatge i tin-

guessin el mateix preu que els peatges de Catalunya (0,23€/Km), es recaptarien 

uns 740M€ anuals. Si el preu fos igual a la mitjana de les autopistes espanyoles 

(0,14€/Km) aleshores a Extremadura es podrien recaptar 450M€ anuals. 

supòsit b

El cost dels nous 657 Km d’autovies és d’uns 3.410M€. Una vegada executades 

totes les inversions previstes, Extremadura disposarà de 1.345 Km d’autopistes 

i autovies amb una intensitat de circulació mitjana de 8.500 vehicles diaris. Si 

totes les vies fossin de peatge amb el mateix preu que els de Catalunya. es re-

captarien 988M€ anuals. En poc més de tres anys estarien amortitzades. 

I si el preu fos igual a la mitjana de les autopistes espanyoles, aleshores es re-

captarien més de 600M€ anuals. Amb un sol any es podrien amortitzar totes les 

noves autovies que es fessin a Extremadura. De fet, si l’autovia A-5 (Madrid- Ba-

dajoz) hagués estat de peatge des de la seva inauguració (1993), s’haurien pogut 

recaptar més de 1.120M€.

Les noves autovies estarien  
amortitzades en poc més  

de tres anys si fossin de peatge

SUPÒSIT A SUPÒSIT B

Km 728 1.385

preu/Km IMD 12.100 8.500

CAT 0,23 € 739.500.000 € 988.301.000 €

EXT --       --       --

ESP 0,14 € 450.130.000 € 601.575.000 €
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galicia 

xarxa viària de galícia 
Galícia té 1.277 KM de vies d’alta  
capacitat, el 25,5% de les quals  

són autopistes de peatge

actualment hi ha 984 Km d’autovies en construcció. una vegada finalitza-

des les obres, galicia tindrà 2.261 Km de vies ràpides, el 14% de peatge. 

en deu anys galicia tindrà un 43% més d’autovies. 

Actualment les autopistes de Galicia 
generen el 18,5% dels ingressos de 

les autopistes de tota Espanya.

Autopistes de peatge 

Peatges a l'ombra 

Autovies
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intensitat mitjana diària de circulació

densitat de població

Les xifres indiquen el volum de vehicles 

diaris a cada tram (2014).  

Font: Elaboració pròpia a partir de les 

dades del Ministeri de Foment. Mapa de 

Trànsit. 18-08-2015
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Si totes les autovies de Galícia fossin 
de peatge i tinguessin el mateix preu 

que les autopistes catalanes es  
podrien recaptar 2.294M€ anuals

si les autovies gallegues tinguessin un preu equivalent a la mitjana espanyola 

s’hi  podrien recaptar 1.396m€ anuals. 

encara que mantinguéssim els preus s’hi podrien recaptar més de 1.396 m€, i 

uns 2.241m€ una vegada s’hagin executat totes les obres previstes. 

Si el conjunt de la xarxa viària  
gallega fos de peatge, es podrien  
estalviar més de 24.700M€ en  

despeses financeres

supòsit a 

Galícia disposa de 326 Km d’autopistes de peatge que aporten 155M€ anuals, 

l’11,5% de la recaptació total de les autopistes espanyoles, tot i ser les més ba-

rates de l’Estat (0,08 €/Km).  

En total la xarxa viària gallega disposa de 1.277 Km de vies d’alta capacitat amb 

una intensitat de circulació de 21.400 vehicles diaris. Si totes les vies amb doble 

calçada fossin de peatge i tinguessin el mateix preu que els peatges de Cata-

lunya (0,23€/Km), es recaptarien uns 2.294M€ anuals. Si el preu fos igual a la 

mitjana de les autopistes espanyoles (0,14€/Km) aleshores a Galícia es podrien 

recaptar 1.396M€ anuals. 

supòsit b

El cost dels nous 657 Km d’autovies és d’uns 5.110M€ aproximadament, sense 

considerar les despeses financeres. Una vegada executades totes les inversions 

previstes, Galícia disposarà de 2.261 Km d’autopistes i autovies amb una inten-

sitat de circulació mitjana de 19.400 vehicles diaris. 

Si totes les vies fossin de peatge amb el mateix preu que els de Catalunya, es 

podrien arribar a recaptar fins a recaptar fins a  2.282M€ anuals. I si el preu fos 

igual a la mitjana de les autopistes espanyoles, aleshores es recaptarien més de 

2.241M€ anuals. 

Amb els preus de les autopistes catalanes, es podrien amortitzar totes les noves 

autovies que es fessin a Galícia en un any i mig. En 50 anys els usuaris de les au-

tovies gallegues les haurien pagat 63 vegades, encara lluny de les 134 vegades 

que han estat amortitzats alguns trams de l’AP7.

SUPÒSIT A SUPÒSIT B

Km 1.277 2.261

preu/Km IMD 21.400 19.400

CAT 0,23 € 2.294.168.000 € 3.682.332.000 €

GAL 0,08 € 797.971.000 € 1.280.811.000 €

ESP 0,14 € 1.396.450.000 € 2.241.419.000 €
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la rioja 

xarxa viària de la rioja 

La Rioja té 393 Km el 33%  
de les quals, són de peatge 

intensitat mitjana de circulació diària

La Rioja és una de les comunitats amb més autopistes de peatge, juntament 

amb totes les de la Vall de l’Ebre i de l’arc mediterrani. Tanmateix, algunes de les 

futures inversions previstes, com la seva connexió amb Sòria s’inclouen entre 

els projectes deficitaris. 

Actualment hi ha projectats  
245 Km d’autovies a la Rioja

Les xifres indiquen el volum de vehicles 

diaris a cada tram (2014).  

Font: Elaboració pròpia a partir de les 

dades del Ministeri de Foment. Mapa de 

Trànsit. 18-08-2015

SUPÒSIT A SUPÒSIT B

Km 148 393

preu/Km IMD 15.700 11.500

CAT 0,23 € 195.066.000 € 379.412.000 €

RIO 0,10 € 84.811.000 € 164.961.000 €

ESP 0,14 € 118.735.000 € 230.946.000 €
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madrid 

xarxa viària de madrid  
Madrid té 1.069 Km de vies ràpides 
de gran capacitat, el 25% dels quals 

són autopistes de peatge.  
Totes les autopistes de peatge  

de Madrid han fet fallida

Actualment, hi ha projectats  
342 Km de vies ràpides. En cinc  
anys Madrid haurà augmentat  

en un 25% els Km de vies ràpides  
de gran capacitat, especialment en 

vies d’accés i de circumval·lació

Autopistes de peatge 

Peatges a l'ombra 

Autovies
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intensitat mitjana de circulació 
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evolució de la xarxa viària de madrid i barcelona 

De Santiago Rodríguez, E.: Nuevas 

fores y procesos especiales en la región 

urbana de Madrid, 2006. 
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mapa de les autopistes de madrid en fallida En total 10 autopistes espanyoles han fet fallida, vuit de les quals es concen-

tren a Madrid. El Ministeri de Foment va propiciar un acord entre les conces-

sionàries i els creditors bancaris. Però ha estat anul·lat per la justícia ordinària. 

Donat el fiasco de les radials de Madrid, el Ministeri de Foment va proposar 

a les concessionàries la construcció d’una nova via radial (M-45), que cediria 

a les mateixes concessionàries de les radials en règim de peatge a l’ombra.  

La M-45 va ser inaugurada en 2002. El seu cost de construcció va ser de 

487M€. És una de les poques vies de Madrid amb peatge a l’ombra i s’explo-

ta en règim de concessió a trenta anys pel primer tram i de vint-i-cinc anys 

pel segon i tercer trams, tot i que com passa amb les autopistes catalanes 

els contractes de concessió són renovables. D’aquesta manera l’Estat es 

compromet a abonar a les concessionàries una quota segons el volum de 

trànsit, xifrada en 2005 entorn els 82M€ anuals. Així la M-45 haurà costat 

2.460M€. Si la inversió (487M€) i el seu manteniment (1,3M€ anuals) s’ha-

guessin finançat amb fons públics el cost total hauria estat de 530M€ en el 

mateix període. Tanmateix, ni tan sols amb els peatges a l’ombra de la M-45 

es podrà recuperar el cost de les radials en els propers 54 anys. 
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intensitat mitjana de circulació a les autopistes radials 
i ales seves vies alternatives 

Més enllà dels sobrecostos de les obres i de les expropiacions, l’excés d’oferta 

d'infraestructures viàries lliures de peatge mina la viabilitat comercial de qual-

sevol projecte viari a tota la Comunitat de Madrid. 

La intensitat de circulació a la majoria de les autopistes radials és d’un 5% res-

pecte la seva alternativa de referència. El cas més ufanós és l’autopista R-3. La 

seva intensitat de circulació arriba al 8 % del de la seva alternativa de referència 

(A-3). En l’altre extrem, es troba l’AP-41 amb un 1% de circulació respecte de les 

seves alternatives gratuïtes (A-5 i A-42). És a dir, cap d’elles serveix per descon-

gestionar la seva via de referència. 

És fàcil preveure doncs, que la intensitat mitjana de circulació a la futura RM-1 

(Madrid - El Molar) no superarà els 7.500 vehicles, especialment ara que s’acaba 

d’inaugurar el nou traçat de l’A-1 a l’alçada de San Sebastian de los Reyes. A més, 

hem de considerar que l’accés a Madrid per l’A-1 té entre 6-7 carrils per cada 

sentit de la marxa quan el projecte de la RM-1 inclou tres carrils per calçada. 

La intensitat de circulació a les  
autopistes radials de Madrid  
és d’un 5% respecte les seves  

alternatives de referència.

La demanda per sí sola no justifica la construcció de cap de les radials de 

Madrid. La IMD a la N-260 a l’alçada de Puigcerdà és un 800% més alta que a 

l’autopista AP-41 a la sortida de Madrid. La N-240 a l’alçada de Móra la Nova 

és un 600% més alta que l’AP-41. La IMD a la C-55 entre Olesa de Montserrat 

i Manresa és un 330% major que la IMD a l’autopista R-3.  

Les autopistes catalanes tenen pocs trams alternatius lliures de peatge. Però 

quan es dóna el cas, la IMD a l’autopista de peatge és molt major que a l’autovia 

lliure de peatge com, per altra banda és d’esperar.
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l’eix orbital a-40 Una vegada executades les inversions previstes per construir l’A-40 i l’A-28, Ma-

drid disposarà de la primera autovia orbital fora de la seva pròpia comunitat.  

S’anomenarà Autovia Circular de Castilla i connectarà: Sòria, Segovia, Guada-

lajara, Ocaña i Toledo, adoptant el model de les grans capitals europees com 

Londres (8,5 milions d’habitants) i París (12,2 milions d’habitants). 

Tanmateix, el 60% del seu traçat presenta taxes d’IMD inferiors a 4.000 vehicles 

diaris, molt lluny dels 10.079 de la N-240 entre Lleida i Les Borges Blanques o 

dels 7.591 de la C-53 entre Balaguer i Anglesola. 
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corones metropolitanes de madrid La primera corona metropolitana (A) està formada pel municipi de Madrid. La 

segona corona (B), es correspon amb la zona urbana que s’ha anat ampliant al 

llarg de les últimes dècades. Ambdues, tenen conjuntament 828 Km² i 5.9 mi-

lions d’habitants. La regió metropolitana de Madrid, en la seva màxima extensió 

(A+B+C+D) ocupa 12.938 Km² i té 7,05 milions d’habitants. Algunes fonts, fins 

hi tot inclouen la ciutat de Segòvia a la tercera corona metropolitana de Madrid.

Les infraestructures han estat decisives a l’hora de crear i anar ampliant la 

regió metropolitana de Madrid. Actualment, la xarxa de metro de Madrid és 

la segona més extensa d’Europa amb 320 Km i la primera pel que fa al nom-

bre d’estacions. La xarxa viària de Madrid també és comparable a la regions 

metropolitanes que dupliquen la població i l’extensió de Madrid, com Paris, 

amb 12 milions d’habitants. 

Amb les noves infraestructures projectades, com l’autovia orbital A-40, dues 

capitals més de província (Àvila i Segovia) així com la ciutat de Tarancón (Conca), 

s’acabaran incorporant a la regió metropolitana de Madrid. Viem doncs, com 

Madrid ha adoptat un model de creixement concèntric.
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creixement vegetatiu dels municipis  
limítrofes amb madrid (1990-2001)

La política d’infraestructures del Ministeri de Foment és l’instrument d’expansió 

de l’àrea metropolitana de Madrid. La millora de les comunicacions i les infraes-

tructures de les províncies de Castella la Manxa i de Castella i Lleó limítrofes 

amb Madrid, ha permès expandir l’àrea d’influència de la capital, dispersar l’ac-

tivitat humana i integrar progressivament més de 7 milions de persones en una 

mateixa regió metropolitana. 

Però a més, permet mantenir la densitat demogràfica de la capital i la seva 

perifèria més immediata en taxes relativament baixes. Una bona xarxa 

viària i una bona xarxa de transport públic permeten un creixement ur-

banístic més horitzontal i relativament ordenat, així com cert l’equilibri 

territorial ja que fomenten la dispersió del creixement vegetatiu per tot el 

territori de la regió metropolitana. 

L’Expansió de la regió metropolitana de Madrid als municipis de les pro-

víncies limítrofes de Castella la Manxa i Castella i Lleó, ha impedit el seu 

despoblament progressiu; fenomen que encara pateixen àmplies regions de 

mateixes províncies i d’altres comunitats de l’interior. És més, els municipis 

castellans limítrofes amb Madrid, no només no segueixen la tendència de-

mogràfica negativa de molts altres municipis de les mateixes comunitats, si 

no que el seu creixement vegetatiu augmenta; i ho fa a un ritme sostingut 

molt superior a la mitjana espanyola. 

Veiem, doncs, com la política d’infraestructures i comunicacions permet con-

solidar les regions metropolitanes, incidint en l’equilibri territorial tant a nivell 

demogràfic com pel que fa al conjunt d’activitats humanes (econòmiques, co-

mercials, d’oci, etc.). 

La ciutat de Madrid i la seva perifèria més immediata no haurien pogut mantenir 

taxes de densitat de població inferiors als 5.000 hab./Km² de no haver estat per 

una decidida aposta per les infraestructures de comunicació tant, viàries com de 

transport públic. De fet, aquesta és una de les principals tasques de qualsevol 

regió metropolitana: integrar els transports i les comunicacions per permetre 

estendre les grans ciutats i l’activitat humana que s’hi genera en horitzontal. 

A dalt: el mapa mostra majors taxes 

de creixement vegetatiu (natural i 

migratori) en els municipis limítrofes 

de la comunitat de Madrid així com en 

els municipis contigus de les províncies 

limítrofes amb Madrid, especialment a 

Toledo, Guadalajara i Àvila. 
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comparativa en la densitat de població  
(madrid – barcelona)

Madrid i Barcelona presenten diferències substancials pel que fa a la densitat de 

població de les seves respectives corones metropolitanes. La ciutat de Barce-

lona té una densitat de població de quasi 16.000 hab./km², mentre que la ciutat 

de Madrid en té poc més de 5.000. La densitat de població de Barcelona, triplica 

doncs, a la de la ciutat de Madrid. 

Al marge de les capitals, les principals diferències es donen quan comparem les 

principals ciutats de les seves respectives zones d’expansió urbana, així com 

entre les segones i les terceres corones metropolitanes, on la diferència pot 

arribar a ser de fins el 90% en favor de les corones metropolitanes de Barcelona. 

En canvi, tant les primeres corones metropolitanes de cada ciutat així com 

les seves respectives regions tenen una densitat de població relativament 

equiparable. 

CAPITAL 1a 2a 3a PROV

BCN 15.950 4.960 2.305 1.253 714

MAD 5.008 5.400 1.239 121 809

Nota: Dades en Hab./Km²
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densitat de població municipis de madrid densitat de població municipis de barcelona

Cap ciutat de l’àrea de Madrid supera els 7.000 Hab./km². En canvi a l’àrea 

de Barcelona és fàcil trobar taxes de densitat de població fins a set vegades 

superiors a les de la perifèria de Madrid. 

Hab./Km²

COSLADA 6.907

MADRID 5.008

FUENLABRADA 4.990

ALCORCÓN 4.822

MÓSTOLES 4.544

LEGANÉS 4.205

PARLA 3.735

TORREJÓN DE ARDOZ 3.358

ALCOBENDAS 2.292

ALCALÀ DE HENARES 2.247

Hab./Km²

SANTA COLOMA DE G. 16.600

BARCELONA 15.950

L’HOSPITALET DEL Ll. 15.750

BADIA DEL VALLÈS 13.975

CORNELLÀ DEL Ll. 12.070

BADALONA 9.810

RIPOLLET 8.915

SANT ADRIÀ DEL BESÒS 8.183

BARBERÀ DEL VALLÈS 4.866

CASTELLDEFELS 4.400
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comparativa de la població madrid-barcelona

població per corones metropolitanes

comparativa de la superfície madrid-barcelona

superfície per corones metropolitanes

1a 2a 3a PROV

BCN 3,150 4,607 5,355 5,525

MAD 3,276 5,913 6,337 6,377

1a 2a 3a PROV

BCN 635 1.998 4.268 7.728

MAD 605 2.134 5.755 5.755

Dades en milions d’habitants.  

La tercera corona de Madrid coincideix amb els límits de la mateixa comunitat. 

Nota: Dades en Km²
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comparativa de la xarxa  viària madrid-barcelona

Km de vies rèpides corones metropolitanes

Amb una població equiparable,  
la segona corona metropolitana  

de Madrid té un 292% més  
infraestructures viàries que  

la de Barcelona

1a 2a 3a PROV

BCN 131 301 740 798

MAD 153 880 1.169 1.169
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nÚmero de carrils a cada tram  
de la xarxa viària de madrid 

nÚmero de carrils a cada tram  
de la xarxa viària de barcelona
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Des de 1969 les autopistes catalanes 
han generat 20.632M€ d’ingressos 

mentre les autopistes de Madrid han 
generat 730M€

A Madrid, fer servir una autopista  
de peatge és purament opcional.  

No hi ha necessitat de fer-ho

La xarxa viària de Madrid permet el desplaçament per tota la regió metropo-

litana sense necessitat de pagar peatge. Per a molts trajectes, fins i tot, hi ha 

diverses alternatives, totes elles sense peatge. Així, fer servir una autopista 

de peatge és purament opcional. No hi ha necessitat de fer-ho. Això explica 

tant la fallida de totes les autopistes radials de Madrid i el seu entorn, com 

el fet que les noves autopistes no hagin estat capaces de descongestionar la 

resta de vies d’accés a la capital.  

Des 1969 els usuaris de les autopistes catalanes han pagat 20.632M€. En el ma-

teix període de temps, els usuaris de les autopistes de Madrid han pagat 730M€. 

rutes d'accés a madrid 

MADRID RUTES KM PEATGES 

Getafe Madrid A-4 16 0 €

Getafe Madrid A-42 19 0 €

Toledo Madrid A-42 73 0 €

El Escorial Madrid A-6 57 0 €

Tres Cantos Madrid M-607 28 0 €

Alcobendas Madrid A-1 24 0 €

Guadalajara Madrid A-2 61 0 €

Tarancón Madrid A-3 81 0 €

Móstoles Guadalajara M-40 81 0 €

Navacerrada Arganda TM-607 85 0 €

Navacerrada Arganda A-6 87 0 €

Talavera de Alcobendas A-5 138 0 €

Getafe Pozuelo M-40 26 0 €
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Un usuari de Manresa que treballi  
a Barcelona pagarà més de 

180.000€ en peatges al llarg  
de la seva vida laboral

un usuari del vendrell que treballi a barcelona pagarà més de 193.000€ en 

peatges al llarg de la seva vida laboral. 

La mobilitat a tot Catalunya depèn de les autopistes de peatge. Les vies ràpides  

lliures de peatges són una excepció. A Catalunya, recórrer a les autopistes de 

peatge no és una opció, si no una necessitat, ja que difícilment es pot anar d’un 

punt a un altre sense haver de pagar peatge, especialment fora de la primera 

corona metropolitana. 

Els peatges tenen un greu impacte en la nostra economia. Per exemple, un usua-

ri resident a Manresa que treballi a Barcelona, paga cada any 4.489€ en peatges 

si no s’acull a cap promoció; això representa més de 180.000€ al llarg de tota la 

seva vida laboral. Un usuari de Rubí que treballi a Barcelona paga 1.900€ cada 

any, uns 76.500€ al llarg de la seva vida laboral. I un usuari del Vendrell en paga 

4.830€ cada any, uns 193.000€ al llarg de la seva vida laboral, mentre que un 

usuari de Mataró pagarà 25.000€ en el mateix període. 

rutes d'accés a barcelona 

BARCELONA RUTES KM PEATGES

El Vendrell Barcelona C-31 69  10,50 € 

El Vendrell Barcelona AP-7 108  6,05 € 

Manresa Barcelona C-16 65  9,76 € 

Manresa Barcelona C-58 80  4,22 € 

Blanes Barcelona C-32 71  4,72 € 

Mataró Barcelona C-32 32  1,36 € 

Terrassa Barcelona C-58 34  -   € 

Terrassa Barcelona C-16 21  5,54 € 

Granollers Barcelona C-33 31  1,61 € 

Sant Celoni Barcelona AP-7 51  3,76 € 

Amposta Barcelona AP-7 174  18,15 € 

Sant Cugat Barcelona C-16 8  4,16 € 

Tarragona Barcelona AP-7 104  9,15 € 

Preus per a turismes de dos eixos i 

quatre rodes, en hora punta de dies 

feiners. No es consideren descomp-

tes ni promocions especials.
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Si totes les autovies de Madrid  
fossin de peatge i tinguessin el  
mateix preu que les autopistes  
catalanes es podrien recaptar 

6.466M€ anuals

i si tinguessin un preu equivalent a la mitjana espanyola s’hi  podrien recaptar 

3.935m€ anuals.

una vegada executades totes les infraestructures viàries previstes, s’hi po-

drien recaptar més de 7.978m€ anuals. 

en menys d’un any els usuaris de la xarxa viària de madrid podrien pagar el 

deute generat per les seves pròpies autopistes. 

En sis anys es podrien finançar  
tots els projectes d’autopistes  

i autovies de tot l’Estat

supòsit a

Madrid disposa de 272 Km d’autopistes de peatge directe que de moment han 

generat unes pèrdues de més de 4.500M€ a les empreses concessionàries. El 

pla de rescat ofert pel Ministeri de Foment inclou la renovació de la concessió 

de les autopistes catalanes a canvi que l’empresa ABERTIS es faci càrrec de les 

radials de Madrid. 

En realitat no calia haver arribat a aquesta situació. Actualment, la xarxa viària de 

Madrid disposa de 1.136 Km de vies ràpides de gran capacitat amb una intensitat 

mitjana de circulació de 67.800 vehicles diaris. Si la xarxa viària madrilenya fos 

de peatge es podrien recaptar més de 3.654M€ mantenint els actuals preus mi-

tjans de la comunitat. Però se’n podrien recaptar més de 6.465M€ si tinguessin 

els mateixos preus que les autopistes catalanes. En menys de mig any els usua-

ris de la xarxa viària madrilenya haguessin pogut rescatar les concessionàries 

de les autopistes radials sense necessitat d’haver de posar peatges en cap altra 

comunitat, ni d’allargar la concessió de les autopistes catalanes. 

supòsit b

Una vegada executades totes les obres de noves autovies i accessos a Madrid, la 

xarxa viària madrilenya tindrà 1.174 Km. Si fossin de peatge, s’hi podrien recaptar 

fins a 7.978M€ anualment. Fins i tot, en els pitjor dels escenaris, els propis usua-

ris de la xarxa viària de Madrid podrien pagar en menys d’un any els 4.500M€ 

del dèficit provocat per les autopistes radials sense necessitat de posar peatges 

a les autovies de cap altra comunitat autònoma ni allargar les concessions de les 

autopistes catalanes. 

Només les autopistes i autovies de la xarxa viària de Madrid hauran costat uns 

38.430M€; als quals haurem d’afegir uns 190.000M€ de despeses financeres 

en trenta anys. Per fer front a aquestes despeses, caldria que com a mínim el 

5% de la xarxa viària de Madrid fos de peatge. El problema és que l’existència de 

vies alternatives els impediria ser viables. Per evitar-ho caldria que pràcticament 

tota la xarxa viària de Madrid fos de peatge. En tal cas, en sis anys es podrien 

finançar tots els projectes d’autopistes i autovies de tot l’Estat¹.
Nota 1: No inclou Les inversions previs-

tes a Catalunya

SUPÒSIT A SUPÒSIT B

Km 1.136 1.478

preu/Km IMD 67.800 64.300

CAT 0,23 € 6.465.896.000 € 7.978.221.000 €

MAD 0,13 € 3.654.637.000 € 4.509.000.000 €

ESP 0,14 € 3.935.763.000 € 4.856.308.000 €
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mÚrcia

xarxa viària de mÚrcia 

Múrcia té 751 Km de vies d’alta  
capacitat, el 24% dels quals són  
de peatge. Actualment, s’estan  

construint 113 Km nous

intensitat mitjana de circulació 

Les xifres indiquen el volum de vehicles 

diaris a cada tram (2014). 

Font: Elaboració pròpia a partir de les 

dades del Ministeri de Foment.  

Mapa de Trànsit. 18-08-2015

Autopistes de peatge 

Peatges a l'ombra 

Autovies



81

Si les autovies de Múrcia fossin de 
peatge i tinguessin el mateix preu 
que les autopistes catalanes es  

podrien recaptar 1.790M€ anuals

supòsit a 

Múrcia disposa de 751 Km d’autopistes i autovies amb una intensitat mitjana de 

circulació de 28.400 vehicles diaris. Si totes fossin de peatge s’hi podrien recap-

tar més de 856M€ anuals. I si tinguessin els mateixos preus que les autopistes 

catalanes, aleshores s’hi podrien recaptar més de 1.790M€. Els quasi 600M€ 

d’inversions per a nous projectes viaris es podrien cobrir en poc més de mig any. 

supòsit b

Una vegada executades totes les inversions la xara viària de Múrcia disposarà de 

864Km de vies ràpides. Si fossin de peatge s’hi podrien arribar a recaptar més 

de 1.900M€ cada any.  

I si tinguessin un preu equivalent  
a la mitjana espanyola s’hi  podrien 

recaptar 1.090M€ anuals

SUPÒSIT A SUPÒSIT B

Km 751 864

preu/Km IMD 28.400 26.300

CAT 0,23 € 1.790.500.000 € 1.907.600.000 €

MUR 0,11 € 856.335.000 € 912.336.000 €

ESP 0,14 € 1.089.881.000 € 1.161.155.000 €
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navarra

xarxa viària de navarra

Navarra té 392 Km de vies d’alta  
capacitat, un 38% de les qual  

són de peatge 

navarra és titular de les seves pròpies carreteres. a més té transferides les 

competències en trànsit i seguretat vial.

intensitat mitjana de circulació

Navarra té 392 Km d’autopistes i autovies amb una intensitat mitjana de circula-

ció de 13.500 vehicles diaris. Si totes fossin de peatge s’hi podrien recaptar més 

de 193M€ anuals. I si tinguessin els mateixos preus que les autopistes catala-

nes, aleshores s’hi podrien recaptar més de 444M€. 

Les xifres indiquen el volum de vehicles 

diaris a cada tram (2014).  

Font: Elaboració pròpia a partir de les 

dades del Ministeri de Foment. Mapa de 

Trànsit. 18-08-2015

Km 392

preu/Km IMD 13.500

CAT 0,23 € 444.263.000 €

NAV 0,10 € 193.158.000 €

ESP 0,14 € 270.421.000 €

Autopistes de peatge 

Peatges a l'ombra 

Autovies



83

país basc 

xarxa viària del país basc 

El  preu dels peatges de les  
autopistes catalanes doblen els  
preus de les autopistes basques 

el país basc és titular de les seves pròpies carreteres. té 601 Km de vies ràpides 

de gran capacitat, el 44% de les qual són de peatge

el país basc és una de les comunitats amb l’economia més sanejada. tanmateix, 

no té cap projecte viari important.

intensitat mitjana de circulació

El País Basc disposa de 600 Km d’autopistes i autovies amb una intensitat mitja-

na de circulació de 39.800 vehicles diaris. Si totes fossin de peatge s’hi podrien 

recaptar més de més de 1.000M€ anuals. I si tinguessin els mateixos preus que 

les autopistes catalanes, aleshores s’hi podrien recaptar més de 2.000M€, ja 

que el preu dels peatges de les autopistes catalanes és el doble del preu dels 

peatges de les autopistes basques.  

Autopistes de peatge 

Peatges a l'ombra 

Autovies

Les xifres indiquen el volum de vehicles 

diaris a cada tram (2014).  

Font: Elaboració pròpia a partir de les 

dades del Ministeri de Foment. Mapa de 

Trànsit. 18-08-2015

SUPÒSIT A

Km 601

preu/Km IMD 39.800

CAT 0,23 € 2.008.067.000 €

PB 0,10 € 1.047.687.000 €

ESP 0,14 € 1.222.300.000 €
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país valencià 

xarxa viària del país valencià intensitat mitjana de circulació 

Les xifres indiquen el volum de vehi-

cles diaris a cada tram (2014).  

Font: Elaboració pròpia a partir de les 

dades del Ministeri de Foment. Mapa 

de Trànsit. 18-08-2015

Els projectes viaris al País Valencià representen el 2% dels  
projectes de tota Espanya, per sota de La Rioja (2,2% del total)

densitat de població

Autopistes de peatge 

Peatges a l'ombra 

Autovies
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Si les autovies del País Valencià  
fossin de peatge i tinguessin el  
mateix preu que les autopistes  
catalanes es podrien recaptar 

4.837M€ anuals

i si tinguessin un preu equivalent a la mitjana espanyola s’hi  podrien recaptar 

2.944m€ anuals. 

el país valencià té un total de 1.583 Km de vies ràpides d’alta capacitat, de les 

quals el 23% són de peatge. 

El País Valencià disposa de 1.583 Km d’autopistes i autovies amb una intensitat 

mitjana de circulació de 36.400 vehicles diaris. Si totes fossin de peatge s’hi 

podrien recaptar més de 3.155M€ anuals. I si tinguessin els mateixos preus que 

les autopistes catalanes, aleshores s’hi podrien recaptar més de 4.837M€. 

Tanmateix, actualment, al País Valencià s’hi recapta el 17% dels ingressos dels 

peatges de les autopistes espanyoles. Com a Catalunya, tots els trams de l’AP-7 

estan amortitzats.  

Tenint en compte, l’esforç dels usuaris de la xarxa viària valenciana i el fet que 

el País Valencià només representa el 2% dels nous projectes de vies ràpides 

de tota la xarxa viària espanyola, no sembla justificable que continuï mantenint 

l’actual sistema de peatges i menys encara per pagar les autopistes d’altres co-

munitats que fins ara ho han tingut tot de franc. 

El País Valencià representa  
el 26% dels peatges de totes les 

 autopistes de l’Estat

SUPÒSIT A SUPÒSIT B

Km 1.630 1.857

preu/Km IMD 36.400 42.400

CAT 0,23 € 4.980.921.400 € 6.609.954.360 €

PVAL 0,15 € 3.248.427.000 € 4.310.839.800 €

ESP 0,14 € 3.031.865.200 € 4.023.450.480 €
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catalunya 

xarxa viària de catalunya 

El 45% de la xarxa viària catalana  
és de peatge, incloses les vies  

amb peatge a l’ombra 

Autopistes de peatge 

Peatges a l'ombra 

Autovies
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vies amb peatges a l’ombra 

Amb un cost inicial de 734 M€, la 
Generalitat acabarà pagant més de 
2.559 M€ pel desdoblament de l’Eix 

Transversal

peatges a l’ombra

El sistema alemany d’inversions o sistema de peatges a l’ombra, s’utilitza per 

finançar la construcció de tota mena d’obres públiques. Quan s’aplica en projec-

tes viaris, les empreses constructores/concessionàries assumeixen el cost de 

l’obra i cobren de la Generalitat una quantitat prefixada per vehicle/Km durant 

el període de concessió. A partir d’una previsió de circulació diària mitjana es 

pot fer un càlcul del retorn i s’hi apliquen els interessos que les parts acordin. 

Es tracta d’un model molt criticat perquè a la pràctica l’administració ha de pa-

gar uns interessos molt per sobre del preu de mercat, cosa que beneficia a 

empreses que no assumeixen cap risc. Alguns països com Portugal han eliminat 

aquest sistema de finançament d’infraestructures pel sobre cost que representa 

per a l’administració. A Catalunya la Generalitat encara recorre a un sistema que 

s’ha demostrat pervers. 

El desdoblament de l’eix transversal (C-25) fa d’aquest eix viari el més car de 

tota Europa. D’un cost inicial de 734 M€, la Generalitat n’acabarà pagat més de 

2.560 M€. Si el seu cost s’hagués finançat amb avals d’institucions internacio-

nals com el Banc Europeu d’Inversions o amb l’emissió de bons patriòtics, ens 

hauríem estalviat més de 1.100M€ (DIRECTE.CAT, 3 de juliol de 2012) equivalent 

al cost de les retallades d’aquell any. 

La construcció de l’Eix Diagonal (C-15) entre Vilanova i la Geltrú i Manresa, té 

un cost de 396 M€, als quals hem d’afegir les despeses financeres 1.004M€. 

En total tindrà un cost de 1.400 M€, un 355% més. La Generalitat ha concedit 

la seva explotació a un grup d’empreses liderat per ACS (Florentino Pérez) en la 

modalitat de peatge a l’ombra. La Generalitat pagarà a ACS 0,073 cèntims d’eu-

ro/Km/dia i vehicle durant el període de concessió. Amb una extensió de 68 Km 

i una circulació de 22.000 vehicles diaris, la Generalitat haurà pagat 11.960M€, 

quasi dotze vegades el cost total de l’obra.
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intensitat mitjana de circulació 
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intensitat mitjana de circulació  
a la província de barcelona 

barcelona 

94 dels 215 trams de les carreteres convencionals de la província de Barcelona 

tenen una IMD superior als 10.000 vehicles diaris. És a dir, en el 44% de les 

carreteres convencionals de la província de Barcelona estaria justificat el seu 

desdoblament per que esdevinguin autovies amb dos carrils com a mínim per a 

cada sentit de circulació. A més hi ha 39 trams més amb una IMD entre 5.000 i 

10.000 vehicles diaris, mot per sobre de la IMD de motles autovies espanyoles. 

13 dels trams analitzats tenen una intensitat de vehicles pesants superior al 20%. 

intensitat mitjana de circulació en vies de doble calçada 

demarcació de barcelona

VIA  TRAM   IMD PESANTS  CARRILS  

B-250 El Prat del Llobregat – C-31    24.600    -  2+2 

B-251 El Prat del Llobregat – B-250a   29.400    -  2+2 

C-16 Barcelona BV-1462 a 33.100   0,9%  2+2 

C-16 Barcelona BV-1462 b 41.500   0,9%  2+2 

C-16 Sant Cugat – Mirasol   35.800   0,9%  2+2 

C-16 Mirasol – AP-7  30.300   0,9%  2+2 

C-16 Terrassa – enllaç C-58 31.600   4,3%  2+2 

C-16 Terrassa C-58 – inici concessió  90.300   5,2%  2+2 

C-16 Vacarisses – Sant Fruitós del Bages 18.800   4,3%  2+2 

C-16 Castellbell – Manresa  15.400   4,3%  2+2 

C-16 Sant Fruitós del Bages – C-25   28.500   8,1%  2+2 

C-16 C-25 – Sallent   25.200   8,6%  2+2 

C-16 Sallent – Balsareny  21.600   6,4%  2+2 

C-16 Balsareny – Navàs nord   17.100   6,8%  2+2 

C-16 Navàs Nord – Puig-reig  16.000   6,7%  2+2 

C-16 Gironella Nord – Berga Sud  18.900   5,3%  2+2 

C-17/120 Mollet – Martorelles  18.400   13,2%  2+2 

C-17 Barcelona (Trinitat) – Mollet del V.  46.300   6,1%  2+2 

C-17 C-59 – C-33  62.800   8,5%  2+2 Font: Direcció General de Carreteres 
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C-17 C-33 – Granollers (C-352)  80.500   8,6%  2+2 

C-17 Granollers (C-352) – Canovelles   63.900   7,9%  2+2 

C-17 Canovelles – BP-1432   54.600   7,2%  2+2 

C-17 BP-1432 – La Garriga (N-152)  32.900   8,5%  2+2 

C-17 La Garriga (N-152) – Centelles   34.000   8,2%  2+2 

C-17 Centelles – Tona Sud   30.900   11,5%  2+2 

C-17 Tona Sud – Vic Sud   38.200   10,3%  2+2 

C-17 Vic Sud – C-25D  20.900   14,5%  2+2 

C-17 Gurb – C-25  21.400   14,0%  2+2 

C-17 Tram comú C-25 – C-17   26.600   20,6%  3+3 

C-17 Gurb – Vic Nord  15.200   11,9%  2+2 

C-17 Gurb – Enllaç C-37 31.200   9,3%  2+2 

C-17 Enllaç C-37 – BV-5225 17.600   9,3%  2+2 

C-17 BV-5225 – LC. Osona-Ripollès 12.600   8,3%  2+2 

C-17 St. Quirze de B.–LC. Osona-Ripollès  9.050   0,6%  2+2 

C-245 S. Boi del Llobregat – accés A-2 13.300   5,8%  2+2 

C-25 Rajadell – Manresa oest 10.300   27,0%  2+2 

C-25 Manresa est – Manresa nord  11.100   11,3%  2+2 

C-31 Castelldefels – Viladecans  11.100   2,9%  2+2 

C-31 Accés aeroport – LC. Barcelonès 74.900   5,7%  3+3 

C-31 LC. Barcelonès – Bellvitge 101.700   5,4%  4+4 

C-31 L’Hospitalet del Llobregat 99.700   2,3%  4+4 

C-31 Ronda litoral – C-31 inici concessió  78.400   2,8%  3+3 

C-31 Montgat – El Masnou (B-20)  59.900   2,9%  3+3 

C-31C Sant Boi del Ll. – El Prat del Ll.  39.121   4,8%  2+2 

C-32 LC. Baix Penedès - Garraf – Cubelles  20.500   4,3%  2+2 

C-32 LC. Garraf – Vilanova i la Geltrú 21.000   4,6%  2+2 

C-32 Vilanova i la Geltrú – Sitges nord 51.000   7,1%  2+2 

C-32 Sitges nord – Castelldefels sud  38.200   4,3%  2+2 

C-32 Castelldefels sud – St. Boi del Ll.  90.600   5,2%  3+3 

C-32 Nus del Llobregat – Av. Electricitat  129.700   2,8%  3+3 

 C-32 B-20 – Alella  94.500   3,0%  3+3 

C-32 Alella – Mataró sud 79.500   3,4%  3+3 

C-32 Mataró sud – Mataró nord  52.600   3,2%  3+3 

C-32 Mataró nord – enllaç C-60 78.600   3,4%  3+3 

C-32 Argentona – Mataró (BV-5032)  83.500   3,7%  3+3 

C-32 Mataró (BV-5032) 71.800   3,8%  3+3 

C-32 Mataró nord – Sant Andreu de Ll.  52.000   3,9%  3+3 

C-32 Sant Andreu de Ll. – Canet de Mar  45.400   4,3%  3+3 

C-32 Calella – Palafolls 19.100   5,0%  3+3 

C-32B El Prat del Llobregat – C-31 16.400   6,2%  2+2 

C-32 B-20 – Mollet del Vallès 81.700   4,8%  4+4 

C-32 Mollet del Vallès – Ripollet  53.500   4,7%  3+3 

C-58 La Trinitat – Ripollet   160.560   3,7%  3+3 

C-58 Ripollet – A-7  141.300   5,1%  2+2 

C-58   A-7 Terrassa  106.300   4,9%  2+3 

C-59 Martorelles – Palau-solità i Pl.  52.200   9,5%  2+2 

C-60 Argentona – La Roca del Vallès  34.400   4,2%  2+2 

N-150 Rambla Ibèria – P.I Sta. Margarida  23.800   3,2%  2+2 

N-150A Granollers – C-352  42.500   5,7%  2+2

intensitat mitjana de circulació en colls de muntanya

VIA TRAM IMD PESANTS 

N-340   Vallirana – Vilafranca del Penedès  18.300   7,8%

BP-5002   Alella – Vallromanes  18.300   6,2%

B-500 Badalona – S. Fost de Campsentelles  5.200   3,0%

C-59 Caldes de Montbui – Castellterçol  7.700   4,0%

C-61 Arenys de Munt – Sant Celoni  3.500   3,0%

B-124 Castellar del Vallès – S. Llorenç Savall  2.800   6,7%

Font: Direcció General de Carreteres. 

Generalitat de Catalunya (2010).  

Només inclou les vies titularitat  

de la Generalitat
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intensitat mitjana de circulació en vies de doble calçada

demarcació de girona

VIA  TRAM   IMD PESANTS  CARRILS  

C-260 Figueres – Vila-sacra 21.600   3,1%  2+2 

C-260 Castelló d’Empúries – Roses   25.100   2,7%  2+2 

C-31 St. Feliu de Guíxols – GI-662 27.900   5,3%  2+2 

C-31 Palamós – Mont-ras 41.000   4,1%  2+2 

C-31 Mont-ras 12.800   6,2%  2+2 

C-35 AP-7 – N-II 26.400   15,3%  2+2 

C-35 N-II- Vidreres 22.400   6,4%  2+2 

C-35 Vidreres – Llagostera 18.000   5,6%  2+2 

C-35 Llagostera – L’Alou   15.100   5,1%  2+2 

C-65  St. Feliu de Guíxols – L’Alou 34.100   5,4%  2+2 

C-65 Costa de l’Alou – Llagostera 15.000   7,1%  2+2 

C-66 Cornellà de Terri–S. Julià de Ramis 25.600   5,5%  2+2

demarcació de lleida 

VIA  TRAM   IMD PESANTS   CARRILS  

C-12 Maials – Albatàrrec  6.000   10,9%  2+2 

demarcació de tarragona

VIA  TRAM   IMD PESANTS   CARRILS  

C-14 Salou – LC. Tarragonès - Baix Camp 25.400   2,3%  2+2 

C-14 LC. Baix Camp – Reus 29.300   4,9%  2+2 

C-14 Reus – La Selva del Camp 25.200   13,5%  2+2 

C-14 La Selva del Camp – Alcover  18.500   17,3%  2+2 

C-14 Alcover   17.200   17,2%  2+2 

C-31B Salou – La Pineda 13.000   2,9%  2+2 

C-31B La Pineda – Tarragona  17.000   5,1%  2+2 

C-32 AP-7 – Calafell 15.000   5,9%  2+2 

C-32 Calafell – LC. Baix Penedès - Garraf 20.500   4,3%  2+2 

T-315 Reus N-340 – N-420  19.100   5,5%  2+2 

C-42 L’Aldea (AP-7) – Campredó  13.800   8,4%  2+2 

C-42 Campredó – Tortosa (C-12) 20.000   5,5%  2+2 
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imd en vies de la generalitat

A Barcelona, el 44% de les carreteres 
convencionals tenen una intensitat de 
circulació superior al mínim necessari 

per esdevenir autovies 

el 62% de les carreteres de al generalitat a la demarcació de barcelona tenen 

una intensitat de circulació superior a les radials de madrid

barcelona 

94 dels 216 trams de carreteres convencionals de la província de Barcelona 

titularitat de la Generalitat tenen una intensitat mitjana de circulació superior als 

10.000 vehicles diaris. És a dir, en el 44% de les carreteres convencionals de la 

província de Barcelona estaria justificat el seu desdoblament per que esdevin-

guin autovies amb dos carrils per cada sentit de circulació. A més hi ha 40 trams 

més amb una IMD entre 5.000 i 10.000 vehicles diaris, mot per sobre de la IMD 

de moltes vies espanyoles de doble calçada, incloses les radials de Madrid. 13 

dels trams analitzats tenen una intensitat de vehicles pesants superior al 20%. 

carreteres convencionals amb una intensitat de circu-
lació superior als 5.000 vehicles diaris

demarcació de barcelona 

 

VIA  TRAM  IMD PESANTS  CARRILS  

B-124 Sabadell – Castellar del Vallès 28.400   5,2%  1+1 

B-140 Sabadell – S. Perpètua de Mogoda 16.700   8,9%  1+1 

B-140 S. Perpetua – Mollet del Vallès 12.900   8,9%  1+1 

B-141 S. Perpètua – Ripollet (Santiga)  11.000   7,1%  1+1 

B-143 Palau Solità i Plegamans – C-59  11.750   4,6%  1+1 

B-143 Palau Solità i Plegamans – C-155  15.725   5,6%  1+1 

B-204 Viladecans – Sant Boi del Llobregat  13.000   9,1%  1+1 

B-210 Viladecans – Gavà  12.450   10,0%  1+1 

B-224 Piera – Capellades  5.700   3,8%  1+1 

B-224 Sant Esteve Sesrovires – Martorell  19.100   7,4%  1+1 

B-225 Castellbisbal  13.600   27,3%  1+1 

B-250 El Prat del Llobregat  13.900   9,2%  1+1 

B-430 Artés – Sallent  7.600   5,2%  1+1 

B-500 S. Fost de Campsentelles – Badalona  5.200   3,0%  1+1 

B-520 Vic – Taradell 10.600   5,9%  1+1 

B-682 Palafolls – GI-682  21.100   4,2%  1+1 
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BP-1417 Sant Cugat del Vallès – Barcelona  9.800   4,9%  1+1 

BP-1417 Sant Cugat del Vallès – BP-1503  7.900   3,8%  1+1 

BP-1503 Sant Cugat del Vallès – Valldoreix 22.700   9,4%  1+1 

BP-1503 Terrassa – N-150a  13.400   9,0%  1+1 

BP-2121 Vilafranca de P. – S. Martí Sarroca  8.500   3,5%  1+1 

BP-2121 Torrelavit  7.000   6,7%  1+1 

 BP-2427 S. Sadurní d’Anoia  16.300   13,7%  1+1 

BP-5002 Alella – Vallromanes  14.700   6,9%  1+1 

BP-5002 Vallromanes – Vilanova del Vallès  16.700   2,3%  1+1 

BP-5002 Vilanova del V. – Granollers  18.100   9,6%  1+1 

BP-5002 Granollers (AP7) – (C-352) 20.000   12,2%  1+1 

BV-2041  Vilanova i la Geltrú (C-31) – (C-32)  5.500   2,2%  1+1 

BV-2115 Sallent - Berga  19.150   6,9%  1+1 

BV-2241  S. Sadurní d’Anoia – Espinells  5.500   3,9%  1+1 

BV-2241 Masquefa  6.250   5,2%  1+1 

BV-2244 Sant Sadurní d’Anoia (C-243b)  15.700   13,4%  1+1 

BV-2244 Sant Sadurní d’Anoia (BV-2241)  10.100   9,0%  1+1 

BV-2421 La Palma de Cervelló – Gelida  12.400   5,0%  1+1 

BV-4501 Santpedor – Sant Fruitós del Bages  7.900   6,7%  1+1 

BV-4511 Santpedor  8.700   6,5%  1+1 

BV-5105 La Roca del Vallès 24.900   5,8%  1+1 

BV-5105 Cardedeu  10.500   6,1%  1+1 

BV-5301  Santa Maria del Penedès  9.700   6,4%  1+1 

C-1411Z Manresa  12.700   5,7%  1+1 

C-1413a El Papiol – Sant Cugat del Vallès  17.500   8,5%  1+1 

C-1413a Rubí – Sant Cugat del Vallès  21.900   12,9%  1+1 

C-1413a Rubí – Sabadell (Can Feu)  13.100   2,0%  1+1 

C-1413a Sabadell (Can Feu) – C-155 14.900   2,0%  1+1 

C-1414 Esparraguera – Olesa de Montserrat  5.600   2,9%  1+1 

C-1415a Terrassa – BV-1248  13.700   7,3%  1+1 

C-1415a Terrassa – Can Font  5.600   3,1%  1+1 

C-1415a Castellar del Vallès - Sentmenat  6.800   4,9%  1+1 

C-1415b S. Eulàlia de Ronçana – Caldes de M.  9.100   3,7%  1+1 

C-1415b Lliçà d’Amunt – Granollers  14.100   7,5%  1+1 

C-1415c Granollers  11.300   10,5%  1+1 

C-15 Vilanova i la Geltrú – C-32  21.800   7,5%  1+1 

C-15 Canyelles – Vilafranca del Penedès  19.700   6,4%  1+1 

C-15 Capellades – La Pobla de Claramunt 14.400   9,1%  1+1 

C-158 Sant Pere de Ribes – Canyelles  5.000   1,8%  1+1 

C-153 Roda de Ter  13.700   6,0%  1+1 

C-155 Polinyà – Paret del Vallès  8.600   2,3%  1+1 

C-155 Mollet del Vallès – Lliçà de Vall  9.500   6,2%  1+1 

C-16 Cercs – Berga  14.200   5,4%  1+1 

C-17 Guardiola de Berguedà – Cercs  7.200   7,2%  1+1 

C-16 Guardiola de B. – Túnel del Cadí  6.700   4,6%  1+1 

C-16c Sant Fruitós del Bages – N-141  16.800   3,4%  1+1 

C-16c Sant Fruitós del Bages – Manresa 22.000   9,0%  1+1 

C-234 Gavà 24.300   68,4%  1+1 

C-243a Subirats – Sant Sadurní d’Anoia  6.900   5,3%  1+1 

C-243a Avinyonet del P. – La Granada  5.700   2,4%  1+1 

C-243a Vilafranca del P. – La Granada   7.200   3,0%  1+1 

C-243b Subirats – Sant Sadurní d’Anoia  8.200   13,2%  1+1 

C-243c Castellbisbal – BV-1201  6.500   2,9%  1+1 

C-243c N-IIa - Martorell 10.400   7,4%  1+1 

C-243c Ullastrell – Castellbisbal  14.500   8,0%  1+1 

C-243c Terrassa – Ullastrell 22.400   13,8%  1+1 

C-246a  Vilanova i la Geltrú – Cubelles  17.900   8,6%  1+1 

C-25 Ferran – Calaf  6.100   37,5%  1+1 

C-25 Calaf – Aguilar de Segarra  6.200   31,7%  1+1 

C-25 Rajadell – Aguilar de Segarra  7.900   32,7%  1+1 

C-25 Manresa – C-16  15.800   21,3%  1+1 

C-25 Artés – C-16  15.500   27,5%  1+1 

C-25 Artés – Avinyó 10.600   26,5%  1+2 

C-25 Avinyó – Gurb  16.100   17,1%  1+2 
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C-25 Gurb – Calldetenes  11.300   20,3%  1+1 

C-25 Calldetenes – S. Sadurní d’Osomort  11.100   20,3%  1+2 

C-25d Vic  6.300   4,8%  1+1 

C-251 Granollers – Cardedeu  21.100   2,3%  1+1 

C-31 Cubelles – C-246a  17.600   2,6%  1+1 

C-31 C-246a – Vilanova i la Geltrú  21.600   2,4%  1+1 

C-31 Vilanova i la G. – S. Pere de Ribes  27.200   2,1%  1+1 

C-31 Sitges – C-32  17.300   6,2%  1+1 

C-31 Sitges  17.600   7,6%  1+1 

C-31d L’Hospitalet del Llobregat – B-250a  15.500   9,7%  1+0 

C-32LD Calçada lateral dreta Castelldefels  6.000   0,8%  1+0 

C-32LD Calçada lateral dreta Gavà  11.900   6,4%  1+0 

C-32LE Calçada lateral esq. Castelldefels  9.800   2,8%  1+0 

C-35 Parets del Vallès – La Roca del Vallès  10.500   26,1%  1+1 

C-35 Cardedeu – La Roca del Vallès 25.500   12,1%  1+1 

C-35 Cardedeu – Llinars del Vallès  21.800   9,9%  1+1 

C-35 Vilalba Saserra  21.200   7,7%  1+1 

C-35 Sant Celoni – La Batllòria  21.900   8,5%  1+1 

C-37 Manresa – C-25  12.600   9,7%  1+1 

C-37 Manlleu – Torelló  11.300   8,3%  1+1 

C-37 Torelló – LC. Osona-Garrotxa  5.400   15,1%  1+2 

C-55 Olesa de M. LC Baix Llobregat-Bages 28.500   8,8%  1+1 

C-55 Collbató – C-58  16.200   10,7%  1+1 

C-55 Castellbell i el Vilar  27.700   9,5%  1+1 

C-55 Castellgalí – Sant Pau 32.300   7,1%  1+1 

C-55 Manresa – Sant Pau 28.200   8,2%  1+2 

C-55 Manresa – Súria  24.100   4,7%  1+2 

C-55 Manresa – Súria (Callús) 12.000   8,3%  1+1 

C-55 St. Mateu del Bages – Súria  6.600   8,4%  1+1 

C-55 Súria – Cardona  6.400   12,6%  1+1 

C-55 Cardona – LC Bages-Solsonès  5.700   3,1%  1+1 

C-25 Calldetenes – S. Sadurní d’Osomort  11.100   20,3%  1+1 

C-58 Sant Quirze del Vallès – Sabadell  19.435   7,7%  1+1 

C-58 Viladecavalls – Terrassa  27.900   7,7%  1+1 

C-58  Vacarisses – Castellbell i el Vilar  16.500   7,6%  1+1 

C-58LD Sabadell – Sant Quirze del Vallès  15.400   4,0%  1+1 

C-58LD  Calçada lateral dreta Terrassa  10.200   1,2%  1+1 

C-58LE Calçada lateral esquerra Terrassa  18.700   7,5%  1+1 

C-59  Palau-solità i Plegaments 22.000   10,6%  1+1 

C-59 Caldes de Montbui – Can Falgà 25.700   -  1+1 

C-59 Caldes de Montbui 26.200   11,1%  1+1 

C-59 Caldes de Montbui – Els Saulons  17.100   6,3%  1+1 

C-59 Els saulons – Club de Golf 20.025   7,9%  1+1 

C-61 Arenys de Munt – Arenys de Mar 20.000   2,3%  1+1 

N-141c Sant Fruitós del Bages – C-16  17.700   2,8%  1+1 

N-150 Montcada i Reixac 10.000   7,3%  1+1 

N-150 Cerdanyola del Vallès – Sabadell  13.900   5,9%  1+1 

N-150 Terrassa Sta. Margarida – C-243 28.900   2,7%  1+1 

N-152a Montcada i Reixac – Mollet del V.  12.600   6,8%  1+1 

N-152a Les Franqueses – La Garriga  7.800   2,7%  1+1 

N-152a Vic – Gurb  15.200   6,8%  1+2 

S/C-B1 Begues – BC-2411  8.400   5,0%  1+1 

 S/C-B2 Torelló – Sant Vicenç de Torelló  6.000   3,1%  1+1 

Font: Direcció General de Carreteres. 

Generalitat de Catalunya (2010)
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imd en vies de la generalitat 

El 35% de les carreteres d’una sola 
calçada de Girona tenen una inten-
sitat de circulació superior al mínim 

necessari per esdevenir autovies 

el 62% de les carreteres de girona tenen una intensitat de circulació superior 

a les radials de madrid.

girona

47 dels 147 trams de carreteres convencionals de la província de Girona tenen 

una intensitat mitjana de circulació superior als 10.000 vehicles diaris. És a dir, 

en el 32% de les carreteres convencionals de la província de Girona estaria justi-

ficat el seu desdoblament per que esdevinguin autovies amb dos carrils per cada 

sentit de circulació. A més hi ha 24 trams més amb una IMD entre 5.000 i 10.000 

vehicles diaris, mot per sobre de la IMD de motles autovies espanyoles. 5 trams 

tenen una intensitat de vehicles pesants superior al 20%. 

carreteres convencionals amb una intensitat mitjana 
de circulació superior a 5.000 vehicles diaris

demarcació de girona

VIA   TRAM   IMD PESANTS  CARRILS  

C-150a Cornellà de Terri – Serinyà   29.300   7,4%  1+1 

C-152 Sta. Coloma de Farnés – Brunyola   28.700   5,3%  1+1 

C-152 La Vall d’en Bas – Olot   12.100   9,7%  1+1 

C-17 Les Lloses – Ripoll   9.100   8,0%  1+1 

C-17 Ripoll – C-26  9.575   5,9%  1+1 

C-25 Espinelves – LC Osona - La Selva  11.050   20,1%  1+1 

C-25 St. Hilari Sacalm – LC. Osona  8.500   23,1%  1+2 

C-25 St. Hilari Sacalm – St. M. de Calders  9.000   16,4%  1+1 

C-25 St. M. de Calders – Sta. Coloma de F.  9.200   16,3%  1+1 

C-25 Sta. Coloma de F. – Riudellots  11.200   20,4%  1+1 

C-25 Riudellots – Cassà de la Selva  9.200   8,6%  1+1 

C-250 Quart – C-65  11.000   3,3%  1+1 

C-250 Santa Cristina d’Aro   11.050   6,5%  1+1 

C-252 Parlavà – Verges   5.800   7,5%  1+1 

C-252 Figueres (N-II) – Vilafant (N-IIa)  11.800   6,1%  1+1 

C-253 Sant Feliu de Guíxols – Palamós   12.250   2,1%  1+1 

C-255 Sarrià de Ter – Girona (El Congost)   13.400   5,5%  1+1 

C-256 Palamós – Calonge   11.500   2,3%  1+1 
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C-260 Figueres (N-II) – Vilatenim   21.600   5,8%  1+1 

C-260 Figueres – Vilasacra   21.700   3,1%  2+2 

C-260 Vila-sacra – Castelló d’Empúries  24.400   2,7%  1+1 

C-31 Platja d’Aro – GIV-6612  21.500   4,9%  1+1 

C-31 Calonge – Palamós   20.200   5,0%  1+1 

C-31 Palamós (C-26) – Palafrugell (C-36)  13.400   12,1%  1+1 

C-31 Palafrugell – Regencós   19.400   7,2%  1+1 

C-31 Les Masies de Pals – Torroella de M.  8.600   5,9%  1+1 

C-31 Ullà – Torroella de Montgrí   10.400   5,4%  1+1 

C-31 Verges - Viladamat  6.300   9,5%  1+1 

C-31 Vilamalla – El Far d’Empordà   11.500   6,7%  1+1 

C-35 Riells i Viabrea – LC. La Selva   21.100   16,4%  1+1 

C-35 Viabrea – Hostalric   15.000   15,1%  1+1 

C-37 LC. Osona – Garrotxa – C-63   5.400   15,1%  1+1 

C-63 La Vall d’en Bas – Olot   12.100   9,7%  1+1 

C-63 Lloret de Mar – Rocagrossa   10.400   9,1%  1+1 

C-63 Rocagrossa – Vidreres   13.900   5,1%  1+1 

C-63 Vidreres – Sta. Coloma de Farnés   11.050   8,5%  1+1 

C-25 St. Hilari Sacalm – LC. Osona  12.900   23,1%  1+2 

C-63 Sta. Coloma de Farnés – Brunyola   5.400   10,9%  1+1 

C-63 Brunyola – Anglès   6.400   10,8%  1+1 

C-65 Sta. Cristina d’Aro   17.600   5,3%  1+1 

C-65 La Llagosta – Cassà de la Selva   23.200   4,2%  1+1 

C-65 Cassà de la Selva   16.100   5,0%  1+1 

C-65 Cassà de la Selva – Quart   27.100   4,6%  1+1 

C-65 Quart – Girona (AP-7)  24.300   4,9%  1+1 

C-66 Palafrugell – Corçà   15.400   5,4%  1+1 

C-66 Corçà – Pla de Campdorà   13.800   5,1%  1+1 

C-66 Pla de Compdorà – S. Julià de Ramis  13.400   5,5%  1+1 

C-66 Serinyà – Besalú   12.700   2,4%  1+1 

GI-512 Tordera – Maçanet de la Selva  7.600   11,2%  1+1 

GI-524 Olot – Santa Pau – Banyoles  5.100   3,4%  1+1 

GI-531 Girona – Llorà (St. Gregori)   11.800   5,9%  1+1 

GI-533 LC. Gironès - La Selva – C-25   8.300   8,7%  1+1 

GI-550  Arbúcies – Sant Hilari Sacalm   6.600   7,6%  1+1 

GI-552 Riells i Viabrea – S. Feliu de Buixalleu   7.200   14,2%  1+1 

GI-552 S. Feliu de Buixalleu – Arbúcies   5.600   8,8%  1+1 

GI-555 Sils – Massanes   8.500   18,7%  1+1 

GI-600 Tordera – Blanes   23.600   5,3%  1+1 

GI-604 Garriguella – Vilajuïga   5.900   5,5%  1+1 

GI-623 Vilamalla – El Far d’Empordà   11.500   6,7%  1+1 

GI-623 Bàscara – GI-624  5.900   5,2%  1+1 

GI-623 C-31 – L’Escala   8.500   5,4%  1+1 

GI-623 Ullà – l’Escala   29.100   5,8%  1+1 

GI-633 S. Julià de Ramis – Colomers   5.500   6,8%  1+1 

GI-641 Torroella de Montgrí – L’Estartit   12.700   4,5%  1+1 

GI-642 La Pera – Parlavà   7.500   9,7%  1+1 

GI-643 Serra de Daró   25.400   7,4%  1+1 

GI-643 Gualta – Serra de Daró   7.000   4,7%  1+1 

GI-644 Forallac – Canapost   10.200   6,3%  1+1 

GI-662 Santa Cristina d’Aro – Platja d’Aro   14.800   2,8%  1+1 

GI-671 Sarrià de Ter   13.600   10,3%  1+1 

GI-680  Lloret de Mar   5.900   6,3%  1+1 

GI-682 LC. La Selva-Maresme – Blanes   21.100   4,2%  1+1 

GI-682 Blanes – Lloret de Mar   22.800   3,4%  1+1 

C-65 Quart – Girona (AP-7)  24.300   4,9%  1+1 

N-141e Anglès – Bescanó – Salt    8.600   5,1%  1+1 

N-141e  LC. La Selva – Salt   15.500   6,5%  1+1
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imd en vies de la generalitat

El 30% de les carreteres  
convencionals de Lleida tenen una 

intensitat de circulació superior  
a les autopistes radials de Madrid

lleida 

4 dels 98 trams de carreteres convencionals de la província de Lleida tenen una 

intensitat mitjana de circulació superior als 10.000 vehicles diaris. A més hi ha 

25 trams més amb una IMD entre 5.000 i 10.000 vehicles diaris. 12 trams tenen 

una intensitat de vehicles pesants superior al 10%. 

carreteres convencionals amb una intensitat mitjana 
de circulació superior a 5.000 vehicles diaris 

demarcació de lleida

VIA  TRAM   IMD PESANTS  CARRILS  

C-12 Lleida (A-2) – Menarguens   8.650   6,8%  1+2 

C-12 Menarguens – Balaguer   6.400   9,1%  1+1 

C-13 Lleida (La Gavarrera) – N-249  9.850   11,2%  1+1 

C-13 Alcoletge – Balaguer   7.950   10,7%  1+1 

C-13 Vallfogona B. – Balaguer  10.600   14,2%  1+1 

C-13 Balaguer – La Sentiu de Sió  10.000   11,1%  1+1 

C-13 Talarn – Tremp   6.300   13,7%  1+2 

C-14 Tàrrega – L-241  7.500   11,1%  1+1 

C-14 Tàrrega – Agramunt   6.900   10,9%  1+1 

C-14 Ponts – La Basella    6.800   9,1%  1+1 

C-14 La Basella – Coll de Nargó   6.700   12,2%  1+1 

C-14 Coll de Nargó – Adrall   8.100   8,6%  1+1 

C-1412a Ponts – La Baronia de Rialb  5.400   5,4%  1+1 

C-148a L’Hostalnou – C-53/C26  8.300   4,3%  1+1 

C-16 Bagà – Bellver de Cerdanya   6.900   5,1%  1+1 

C-253 L-201 – Bellpuig   6.700   0,6%  1+1 

C-25 Cervera – LC. Segarra-Anoia    6.300   36,8%  1+1 

C-26 La Sentiu de Sió – Artesa de Segre   6.500   5,4%  1+1 

C-28 Vielha – Vaquèira Beret   5.900   3,2%  1+1 

C-28 Pla de Beret – Esterri d’Àneu   5.850   2,1%  1+1 

C-53 Vilagrassa – LC. Urgell-Noguera   6.600   7,1%  1+1 

C-53 LC. Urgell-Noguera – Vallfogona B  7.800   10,4%  1+1 

C-55 LC. Bages-Solsonès - Solsona   5.800   6,0%  1+1 

L-200 Mollerussa – sortida de Miralcamp   6.650   10,5%  1+1 

L-702 Lleida – LC. Segarra-Garrigues  7.000   2,8%  1+1 

L-702 LC. Segrià-Garrigues – Castelldans  7.600   3,0%  1+1 

L-702 LC. Segrià-Garrigues – C-233   6.000   9,3%  1+1 

N-II Soses – Alcarràs  13.800   6,7%  1+1 

C-35  Riells i Viabrea – LC. La Selva   21.100   16,4%  1+1 
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Font: Direcció General de Carreteres. 
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imd en vies de la generalitat (demarcació de tarragona)

A Tarragona, el 15% de les carreteres 
convencionals tenen una intensitat 

de circulació superior al mínim  
necessari per esdevenir autovies 

El 29% de les carreteres de  
Tarragona tenen una intensitat  

de circulació superior a les radials 
de MadridCarreteres convencionals 

amb una intensitat mitjana  
de circulació superior  
a 5.000 vehicles diaris 

demarcació de tarragona 

VIA  TRAM   IMD PESANTS  CARRILS  

C-14 Alcover – Picamoixons  12.000   17,8%  1+1 

C-14 Picamoixons – Vilaverd  14.000   15,8%  1+1 

C-14 Vilaverd – Montblanc  12.200   14,3%  1+1 

C-31 El Vendrell – Calafell   17.800   2,4%  1+1 

C-31 Calafell – LC. Baix Penedès - Ga-

rraf 

19.000   2,6%  1+1 

C-37 Alcover – T-722/TV-7421  8.450   9,5%  1+1 

C-37 T-722/TV-7421 – Valls   8.900   7,5%  1+1 

C-37 Valls  12.300   10,3%  1+1 

C-37 Valls – Accés A-2  7.550   7,6%  1+1 

C-51 El Vendrell – TP-2402 14.000   4,8%  1+1 

C-37 Torelló – LC. Osona-Garrotxa  5.400   15,1%  1+2 

C-51 Valls   8.300   12,2%  1+1 

T-214 Torredembarra – Riera de Gaià   12.100   6,3%  1+1 

T-310 Riudoms T-314 – TV-3101  14.100   3,7%  1+1 

T-310 Montbrió del Camp – T-310z  800   4,0%  1+1 
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T-310 Montbrió del C. – Mont-roig del C.   5.800   2,9%  1+2 

T-312 Cambrils – Montbrió del Camp   7.800   4,1%  1+2 

T-312 Montbrió del Camp   5.100   2,5%  1+1 

T-721 Tarragona – Constantí  22.200   10,5%  1+1 

TP-2124 L’Arboç – Llorenç del Penedès   5.000   4,1%  1+1 

TP-2125 Santa Oliva – S. Jaume dels Domenys  7.750   3,4%  1+1 

TV-3141 Cambrils N-340 – TV-3142  10.200   4,3%  1+1 

TV-3141  Reus 10.800   4,8%  1+1 

TV-7211 Reus – Pol. Industrial de Constantí   6.800   8,7%  1+1 

TV-7211 Constantí  10.150   9,1%  1+1 

C-12 Amposta   5.400   9,5%  1+1 

C-12 Amposta – Vinallop   7.750   6,1%  1+1 

C-12 Vinallop – Tortosa (C-42) 12.000   17,9%  1+1 

C-12 Xerta – Benifallet   5.000   11,2%  1+1 

C-12 Móra la Nova – N-240  8.600   12,0%  1+1 

C-12 N-240 – Garcia   7.100   12,1%  1+1 

C-12 Ascó   5.800   9,6%  1+1 

C-12 Ascó – C-233b  5.800   13,4%  1+1 

T-331 Sta. Bàrbara - Vinallop   5.400   6,6%  1+1 

T-344 Amposta – Masdenverge   6.850   6,9%  1+1 

T-350 Sta. Bàrbara – Masdenverge   5.700   4,9%  1+1 
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hipòtesi d’ingressos 

INGRESSOS

Km   IMD    0,14 €/Km     0,23 €/Km  

ANDALUSIA   907 32.700 1.330 2.186

ARAGÓ   283 15.200 220 361

ASTÚRIES   214 22.400 245 402

CANTÀBRIA   81 26.500 109 179

CANÀRIES   113 13.200 77 126

CASTELLA I LLEÓ  783 14.200 568 934

CASTELLA LA MANXA   645 22.800 785 1.289

EXTREMADURA   255 12.100 158 259

GALICIA   447 21.400 489 803

LA RIOJA   52 15.700 42 68

MADRID   409 67.800 1.378 2.263

MÚRCIA  263 28.400 382 627

NAVARRA   137 13.500 94 156

PAÍS BASC   210 39.800 428 703

PAÍS VALENCIÀ   571 36.400 1.104 1.693

TOTAL 5.369 7.409 12.049

La taula adjunta mostra els ingressos que hi hauria a cada comunitat autònoma 
si el 35% de les vies de del conjunt de la xarxa viària espanyola fossin de peatge. 
La hipòtesi contempla el mateix percentatge de peatges que hi ha la xarxa viària 
catalana. No contemplem els ingressos de la xarxa viària catalana, primer per 
que la considerem amortitzada i segon, per que l’objectiu de l’estudi és demos-
trar fins a quin punt la xarxa viària espanyola és viable per sí mateixa i és capaç 
d’assumir les fallides de les autopistes de Madrid sense haver recórrer a ampliar 
els terminis de concessió de les autopistes catalanes. 

Així doncs, si totes les comunitats autònomes tinguessin el mateix percentatge 
d’autopistes de peatge que Catalunya (35%) i tinguessin el mateix preu mitjà 
que els peatges de les autopistes catalanes (0,23€/Km), es podrien recaptar 
més d’12.050M€ anuals en el conjunt de les autopistes espanyoles; cosa que en 

deu anys equivaldria al 12% del deute públic espanyol. Si el preu dels peatges fos 
equivalent a l’actual preu mitjà de les autopistes espanyoles, es podrien recaptar 
7.409M€ anuals. I si Foment hagués repartit l’esforç econòmic entre tots els 
usuaris de les autopistes espanyoles de forma més equitativa es podrien haver 
rebaixat els preus un 88%.

Per tant, gràcies a la solidaritat de tots els espanyols que tant ens preconitzen 
i tant poc practiquen, en menys de mig any es podrien rescatar les conces-
sionàries de Madrid i Múrcia que han fet fallida i es podrien finançar tots els 
projectes viaris projectats sense recórrer ni a les entitats financeres ni a les 
empreses concessionàries incloses les vies projectades de viabilitat dubtosa. 

Des del Cercle Català de Negocis considerem que és important que Espanya 
vagi prenent nota del cost de mantenir un Estat independent, per que una vega-
da Catalunya assoleixi la independència, Espanya només es tindrà a sí mateixa 
per assumir les seves pròpies dedicions, inversions i deutes. 

En resum, la xarxa viària espanyola serà perfetament viable quan ni el Minis-
teri de Foment, ni la gran banca, ni les concessionàries no puguin recórrer 
als beneficis que generen les autopistes de Catalunya per fer front a les 
seves pròpies decisions polítiques. I tanmateix, si no fos prou viable amb un 
35% de vies de peatge, sempre podrien posar-ne més o bé podrien allargar 
les concessions in eternis... 

Si el 35% de les vies ràpides de tota 
Espanya fossin de peatge es  

podrien recaptar 12.050M€ anuals  
si els preus fossin equivalents als 

dels peatges catalans. 
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conclusions

Des del Cercle Català de Negocis considerem que la banca comercial així 

com les grans corporacions vinculades a la contractació d’obres públiques 

i a la gestió d’infraestructures han d’assumir el seu propi risc empresarial. 

Les empreses que operen en els mercats regulats de l’economia haurien de 

tenir codis ètics molt més restrictius en la mesura que els seus ingressos 

provenen de l’administració pública i dels ciutadans. 

La manca de responsabilitat tant de les autoritats públiques com de les em-

preses privades afins al govern fomenta l’especulació i les inversions sense 

cap mena de viabilitat econòmica. 

Considerem que el model econòmic espanyol no es fonamenta en la produc-

ció, el comerç i la recerca, sinó en l’economia extractiva i especulativa. El 

negoci de les autopistes de Madrid no està en la seva explotació comercial, 

sinó en fer-les. A Madrid només li interessa el negoci que genera la cons-

trucció d'infraestructures per sí mateix. Tanmateix, el govern espanyol obli-

da que les infraestructures no han de servir als interessos particulars d’unes 

poques empreses sinó al conjunta de la ciutadania. 

Considerem a més, que tant les autoritats polítiques com la resta d’actors 

que prenen part en el negoci de les autopistes són corresponsables de la fa-

llida de les autopistes espanyoles. I que en qualsevol cas el deute que deixen 

les seves concessionàries és un deute particular contret pel règim que les 

sustenta. I per tant, no es pot transmetre a la població. 

Finalment, trobem indignant que hagin de ser els usuaris de les autopistes 

catalanes i valencianes els qui hàgim d’assumir els deutes provocats per 

unes autoritats alienes a les nostres comunitats. Per aquest motiu proposem 

una reforma de la xarxa viària espanyola que passa per l’alliberament de les 

autopistes amortitzades, la cancel·lació sine die de projectes innecessaris i 

la reconversió de part de les autovies espanyoles en autopistes de peatge a 

fi que amb els beneficis de les vies més rentables es pugui pagar el deute de 

les autopistes fallides.  



102

pla de viabilitat de la xarxa viària espanyola 

Des del Cercle Català de Negocis proposem una completa revisió de la xarxa 

viària espanyola amb un règim de solidaritat que afecti a tots els usuaris i que 

garanteixi la seva viabilitat econòmica sense comprometre les finances de l’Es-

tat. La nostra proposta inclou les següents mesures:

1. L’alliberament de les autopistes amortitzades. 

2. La reconversió d’autovies en autopistes de peatge, seguint la concepció 

radial de les infraestructures, segons la tradicional prioritat de les inver-

sions de l’Estat. 

3. La congelació sine die, de projectes sense fonament ni viabilitat econò-

mica i aquells que suposin duplicitats injustificades. 

4. La instal·lació de peatges en autovies de connexió entre capitals de pro-

víncia dins d’una mateixa comunitat seguint el model que el Ministeri de 

Foment ens ha imposat a Catalunya i al País Valencià. 

5. La instal·lació de peatges en les vies d’accés i de circumval·lació de les 

grans ciutats com Madrid, seguint el model que durant dècades el Minis-

teri de Foment ha imposat a ciutats com Barcelona, València, Tarragona, 

Castelló i Alacant. 

La proposta considera l’esforç dels usuaris dels eixos de l’Ebre i del Medi-

terrani, la històrica manca d’aportació dels usuraris d’algunes comunitats 

i la concentració de les concessionàries fallides a Madrid i Múrcia. També 

penalitza zones d’oci de temporada com El Rocio (Huelva), Polaris World 

(Múrcia), la Costa del Sol, etc.  

El pla de viabilitat proposat passa 
per alliberar autopistes amortitzades, 

congelar projectes inviables i  
reconvertir autovies en autopistes  

de peatge seguint la concepció radial 
de les infraestructures 

Autopistes de peatge 

Autovies 

Autopistes alliberades 

Projectes congelats
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l’alliberament de peatges 

primera mesura: l’alliberament dels peatges amortitzats 

L’alliberament d’autopistes de peatge i d’autovies amb peatges a l’ombra afec-
taria principalment, a Galícia (AP-9), els eixos de l’Ebre i del Mediterrani (AP-7 i 
AP-2) així com a l’interior de Catalunya (C-15, C-16, C-17 i C-25). 

En conjunt, l’alliberament dels peatges proposats generaria un estalvi de 1.160 
M€ anuals pels usuaris i de més de 34.800 M€ durant el proper període de con-

cessió en el cas que es tornessin a renovar vint anys més. Això no obstant, l’al-
liberament no suposaria cap pèrdua per les concessionàries, per que afectaria a 
vies amortitzades i a vies amb peatge a l’ombra amb contractes d’explotació que 

inclouen una clàusula de rescat a canvi d’una compensació. 

En tot cas, obligaria a les concessionàries a ser molt més eficients quan facin 

previsions de circulació en futurs projectes viaris. A més, la possibilitat de 

perdre una concessió les obligarà a buscar nous mercats i a donar un millor 

servei als usuaris. 

L’alliberament dels peatges de l’AP-2 i AP-7 es podria fer mitjançant la no re-

novació de la concessió una vegada finalitzi (2017-2021). D’aquesta manera no 

generaria cap cost per a l’administració pública. 
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la congelació de projectes 

segona mesura: la congelació de projectes

Proposem congelar la construcció 3.324 Km d’autovies i autopistes inne-

cessàries tal i com s’indica en el mapa i la taula adjunts. En general són vies que 

o bé tenen alternatives o bé tenen una intensitat mitjana de circulació inferior a 

5.000 vehicles diaris. 

Encara se’n podrien cancel·lar molts més, per que des d’un punt de vista d’efi-

ciència econòmica la construcció d’una via de doble calçada només és recoma-

nable a partir d’una intensitat mitjana de circulació de 10.000 vehicles. Tanma-

teix, més enllà de la justificació econòmica, no hem estat gaire restrictius per 

que considerem la utilitat de la xarxa viària com a servi públic. 

la congelació de noves inversions afectaria a 3.324 Km d’autopistes i autovies.

La congelació de projectes viaris no hauria de ser necessàriament indefinida. Es 

podrien reprendre una vegada la resta de la xarxa viària hagi generat prou recur-

sos com per poder-los finançar. D’aquesta manera es podria incentivar l’estalvi 

i la eficiència en l’explotació de la xarxa viària. 

La congelació de projectes viaris innecessaris generaria un estalvi de 17.950 M€ 

en despeses d’expropiacions i d’execució d’obres i de més de 72.500 M€ a tren-

ta anys, en concepte de despeses financeres. En total, s’estalviarien 90.450M€. 

Castella la Manxa i Castella i Lleó concentrarien el 68% de l’estalvi. 

estalvi per la congelació de projectes 

 Km   M€  

ANDALUSIA   293    1.582   

ARAGÓ   110    594   

ASTÚRIES   64    346   

CANTÀBRIA   20    108   

CASTELLA I LLEÓ   1.188    6.415   

CASTELLA LA MANXA   1.089    5.880   

EXTREMADURA   227    1.226   

GALÍCIA   110    594   

MADRID   105    567   

MÚRCIA   64    346   

PAÍS VALENCIÀ   54    292   

 TOTAL   3.324    17.950  
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redistribució de les vies de peatge

tercera mesura: reconversió d’autovies 
 a autopistes de peatge

La redistribució de les vies de peatge que proposem afecta a les comunitats 
que històricament han estat exemptes de peatges. La proposta segueix la 
mateixa concepció radial de les infraestructures que serveix per prioritzar 
les inversions de l’Estat. La nostra proposta deixa de penalitzar la connexió 
amb França pel Mediterrani, ja que la viabilitat econòmica de l’Estat espan-

yol no depèn d’allò que consumeixi o deixi de consumir Madrid, si no de la 
nostra capacitat exportadora. 

La proposta prioritza l’establiment de peatges en els accessos i vies de cir-
cumval·lació  de Madrid evitant deixar vies alternatives lliures a fi de garantir 
la seva viabilitat econòmica. També prioritza l’establiment de peatges entre 
capitals de comunitats autònomes i capitals de província, seguint el model 
que el Ministeri de Foment ha imposat a Catalunya i al País Valencià. 

A més de les vies radials, també proposem reconvertir a autopistes de peatge 
part de la xarxa viària transversal, especialment quan es tracti de vies de llarg 
recorregut, com l’A-66, l’A-62 i l’A-8, fins ara exemptes de peatges. No té sentit 
que els productors portuguesos no paguin peatges per exportar a la UE i en 
canvi, els productors dels eixos de l’Ebre i del Mediterrani sí.

Finalment, proposem establir peatges en les principals vies d’accés a les zones 
turístiques de sol i platja. No té sentit adoptar un model d’infraestructures que 
penalitza la indústria i les exportacions i, en canvi, afavoreix un model econòmic 
basat en els serveis de baix valor afegit orientat quasi exclusivament a satisfer la 
demanda d’oci estiuenc dels residents a Madrid. Amb el model actual, Foment 
penalitza els treballadors de l’àrea metropolitana de Barcelona i València. La 
nostra proposta repercuteix sobre els accessos a les platges des de Madrid. 

La proposta que fem intenta posar en valor els actius de l’Estat espanyol abans 
que se’ls hagi de vendre per poder pagar el deute públic una vegada Catalunya 
esdevingui un Estat independent. 

La viabilitat econòmica de l’Estat es-
panyol no depèn d’allò que consu-

meixi o deixi de consumir Madrid, si 
no de la nostra capacitat exportadora
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pla de viabilitat de la xarxa viària de madrid 

Com hem vist, la Comunitat de Madrid concentra gran part de la inversió de 

l’Estat en infraestructures. Però també concentra la major part de les autopistes 

que han fet fallida degut a un excés d’oferta gratuïta, originant una crisi sense 

precedents que posa en qüestió la viabilitat de l’actual xarxa viària espanyola. 

A més, les expropiacions i la requalificació de terrenys repercuteix molt posi-

tivament en la mateixa comunitat. Per tant, donat que la xarxa viària de Madrid 

és la causant de la fallida de les seves pròpies autopistes radials, i donat que 

la seva construcció ha estat en benefici del seu desenvolupament econòmic, 

sembla raonable que aquesta comunitat faci un esforç suplementari a l’hora 

d’assumir-ne els costos del fracàs d’un model que tant l’havia afavorit. 

Des del Cercle Català de Negocis proposem la reconversió de les principals 

autovies i vies d’accés i de circumval·lació de Madrid en autopistes de peatge; 

especialment, totes les radials, a més de la M-45, la M-50 i part de la M-60 

seguint el model que el Ministeri de Foment ha aplicat a l’àrea metropolitana 

de Barcelona des dels anys seixanta, encara vigent parcialment a Barcelona, 

València i Alacant. 

Això no obstant, considerem aquest model és prou equitatiu per que amb ell 

Madrid generaria uns 5.479 M€ de recaptació en peatges, xifra que equival al 

24,2% dels ingressos de tots els peatges espanyols. Actualment, els peatges 

de la comunitat de Madrid generen 60 M€ anuals, xifra insuficient per assumir 

les inversions i les despeses financeres. Aquests 60 M€ representen el 4,3% 

del total de peatges de les autopistes de l’Estat. I tanmateix, el percentatge 

d’inversions en infraestructures a la comunitat de Madrid encara seria superior 

a la seva aportació econòmica al sistema. A més, donada l’enorme concentració 

de vies, les autopistes de Madrid només poden ser viables mentre els principals 

trajectes no tinguin alternatives gratuïtes, seguint el mateix model que el Minis-

teri de Foment ha imposat a l'àrea metropolita de Barcelona. 

Actualment, Madrid genera el 4% 
dels ingressos per peatges de totes 

les autopistes espanyoles

Autopistes de peatge 

Peatges per lectura de matrícula 

Autovies lliures de peatges 

Autopistes alliberades 

Projectes congelats
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proposta de gestió dels accessos a la ciutat de madrid

Poques vies han generat tanta controvèrsia com la M-30 de Madrid. Tot i tenir 19 

carrils en bona part del seu traçat, és una de les vies més transitades i conges-

tionades d’Espanya, ja que supera els 303.000 vehicles diaris de mitjana. De fet, 

hi ha trams que superen el milió de vehicles diaris. 

La M-30 es de titularitat municipal. En 2003 varen començar les obres de so-

terrament del tram oest de la M-30 impulsat per l’Ajuntament de Madrid en el 

marc d’una reforma global de la M-30 que incloïa 21 projectes diferents im-

pulsada per Gallardón. Inicialment el pressupost total era de 1.700 M€ però 

s’ha anat incrementant fins els 10.406 M€ (2008) segons les dades publica-

des pel PSOE de la Comunitat de Madrid. Donada la manca de transparència i 

la desviació de partides pressupostàries no és fàcil saber quin és el cost total 

de l’obra a hores d’ara, però consultores independents estimen que podria 

superar els 18.000 M€, quan els pressupostos de l’Ajuntament de Madrid 

ronden el 5.000 M€ anuals. La magnitud de l’obra només és comparable en 

tot el món al big dig de Boston. 

Actualment, l’Ajuntament de Madrid és el més endeutat de tota la UE. En 2010 el 

seu deute equivalia al 25% del deute de tots els ajuntaments d’Espanya, ja que el 

55% de les seves inversions s’han fet mitjançant l’endeutament. En cas contrari, 

hagués trigat més de vint anys en poder executar tots els seus projectes. L’en-

deutament provocat pel soterrament de la M-30 deixa al consistori de Madrid 

sense marge de maniobra fins el 2040.

Tanmateix, les inversions no han aconseguit l’objectiu de reducció dels embus-

sos i, a més, l’augment de la circulació afecta la qualitat del medi ambient. Ciu-

tats capdavanteres com Londres, Estocolm, Milà o Singapur ja han aplicat me-

sures de restricció del tràfic viari, com peatges en els seus accessos i en les vies 

que porten al centre. Des del Cercle Català de Negocis considerem que establir 

un sistema de peatge per lectura de matrícula permetria resoldre els problemes 

de congestió i de contaminació de Madrid. A més, permetria recaptar més de 

1.100 M€ cada any, xifra que es podria destinar a sufragar el deute municipal 

provocat pel soterrament de la M-30 i altres projectes viaris. 

La remodelació de la M-30  
ha costat més de 18.000 M€

Autopistes de peatge 

Peatges a l'ombra 

Autovies lliures de peatges 
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estimació d’ingressos a les vies d’accés a madrid 

VIA   Km   IMD  0,23€/Km 

 Castellana   12    60.000    60.444.000,00   

 M-30  31    304.000    791.145.000,00   

 A-5  8    106.000    71.190.000,00   

 A-6  3    130.000    32.740.000,00   

 A-2  6    116.000    58.429.000,00   

 R-3  3    96.000    24.118.000,00   

 M-31  3    84.000    21.156.000,00   

 M-11  2    99.000    16.622.000,00   

 M-500  6    54.000    27.103.000,00   

 TOTAL   74    116.556    1.103.000.000,00  

Si s’apliqués la proposta del Cercle Català de Negocis, es podrien generar 6.580 

M€ cada any en la Comunitat de Madrid, incloent la conversió de les autovies i 

l’aplicació de peatges en els accessos al centre de la ciutat de Madrid.

La recaptació pels peatges de les vies d’accés a Madrid es podrien destinar a la 

millora i manteniment de la xarxa viària de la capital, incloent futurs projectes 

de soterrament de la M-30. D’aquesta mantera els usuaris de la xarxa viària 

de Madrid podrien finançar íntegrament les pròpies autopistes sense causa cap 

perjudici en els usuaris de les autovies d’altres comunitats. 

Provablement, la nostra proposta no serà gaire popular, especialment entre els 

usuaris de les comunitats afectades. És comprensible que això sigui així, espe-

cialment en les regions on no hi ha el costum de pagar per determinats serveis 

públics. Una vegada s’instal·lin els peatges seguint la nostra proposta, caldran 

entre vint o vint-i-cinc anys per que els usuaris contemplin amb normalitat el 

pagament de les autopistes de peatge, encara que en altres comunitats les auto-

vies siguin totes lliures de peatges. Transcorregut aquest temps, les diferències 

en la gestió de la xarxa viària entre comunitats s’acceptaran amb total normali-

tat, com hem fet catalans, aragonesos, bascos, gallecs, riojans i valencians du-

rant els darrers seixanta anys. 

FRASES DESTACADES

Al municipi de Madrid es podrien  
recaptar 1.100M€ anuals en peatges 

si s’apliquessin els mateixos preus 
que les autopistes catalanes 

A la comunitat de Madrid  
es podrien recaptar fins  

a 6.585M€ anuals en peatges 
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recaptació per reconversió d’autovies  
en autopistes de peatge

Km IMD 0,14€/Km 0,23€/Km

ANDALUSIA   2.359    32.700    3.942 M€    6.476 M€   

ARAGÓ   353    15.200    274 M€    450   M€

ASTÚRIES   336    22.400    385 M€    632  M€ 

CANTÀBRIA   206    26.500    279 M€    459 M€   

CASTELLA I LLEÓ   1.891    14.200    1.372 M€    2.254 M€   

CASTELLA LA MANXA   1.664    23.800    2.024 M€    3.325 M€   

EXTREMADURA   653    12.100    404 M€    663  M€ 

GALÍCIA   240    21.400    262 M€    431 M€   

MADRID¹   1.010    67.800    3.939 M€    5.479 M€   

MÚRICA   192    28.400    279 M€    458 M€   

PAÍS BASC   335    39.800    681 M€    1.119 M€   

PAÍS VALENCIÀ   275    26.400    371   M€  609 M€  

ACCESSOS A MADRID 74 116.556 440 M€ 1.103 M€

RECAUDACIÓ TOTAL 9.588 27.558¹ 14.212 M€ 23.728 M€

Finalment, proposem reconvertir 7.519 Km d’autovies en autopistes de peat-
ge, als quals caldria afegir els 2.069 Km d’autopistes de peatge no alliberats 
ja existents. En total resultarien 9.588 Km d’autopistes de peatge.

Actualment, els peatges de la xarxa viària espanyola generen uns ingressos 
de 1.361M€ anuals. La reconversió de les autovies en autopistes de peatge 
generaria una recaptació de 13.772 M€ anuals, suposant un preu mitjà de 
0,14 €/Km. Tanmateix, es podrien arribar a recaptar fins a 22.625 M€ si el 
preu mitjà fos equivalent al preu dels peatges catalans (0,23 €/Km). Si els 
ingressos es destinessin a pagar deutes, en quinze anys es podria amortitzar 
un terç del deute públic de l’Estat espanyol. A això encara s’hi haurien d’afe-
gir els ingressos originats a les vies d’accés a Madrid (1.103M€). En total, si 
s’apliqués la proposta del CCN es podrien recaptar més de 23.728M€ anuals 
a tota la xara viària espanyola. 

Aquest nou plantejament permetria fer partícip de la inversió i el manteni-
ment al tots els usuaris de la xarxa viària espanyola sense distinció. A més 
permetria democratitzar el cost del rescat de les concessionàries de les au-
topistes de Madrid i de Múrcia que han fet fallida, i fer partícip del seu rescat 
a tots els espanyols sense discriminacions. Això, fomentaria la responsabi-
litat dels usuaris i el sentit identitari de l’espanyol mig. Hem de pensar que 
un dels greus inconvenients de l’actual sistema és que a més de generar 
desigualtats, els usuaris exempts no són conscients ni del cost dels serveis 
que els ofereix l’Estat, ni de l’esforç que durant seixanta anys hem fet els 
usuaris de les xarxes viàries de Catalunya i el País Valencià. 

Aquest plantejament també permetria reduir substancialment el preu mitjà 
dels peatges. Si el preu mitjà fos de només 0,008 €/km es podrien arribar 
a recaptar 1.552 M€, una xifra sensiblement superior a la recaptació actual 
amb un preu mitjà de 0,14 €/Km. Tanmateix, cal considerar que aquesta 
valoració no contempla l’augment de la recaptació pe efecte de la generació 
de demanda com a conseqüència del descens dels preus dels peatges. 

La distribució dels peatges per comunitats autònomes no vol dir que els seus 
ciutadans hagin d’assumir-ne els costos. Els assumeixen tots els usuaris amb 
independència de la comunitat d’origen i de destí. 

Finalment, hem de considerar que el govern espanyol només estarà forçat 
a considerar la reconversió de les autovies espanyoles en autopistes si Ca-
talunya s’independitza. Mentre això no passi, tot el sistema es mantindrà 
com està ja que en gran mesura la seva viabilitat depèn dels beneficis de les 

autopistes catalanes.

La reconversió de 7.445 Km d’autovies 
en autopistes de peatge generaria una 

recaptació de 23.728 M€ anuals1 inclou tants els accessos a la ciutat 

de Madrid com les vies de la resta de 

la província.
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El deute ominós és aquell deute contret per l’Estat contra els interessos  
de la població d’un país i amb el ple coneixement del creditor.

jeff King

El deute ominós és un deute del règim, contret a esquenes de l’opinió  
pública en benefici d’un col·lectiu privat. És un deute personal del poder que  

l’ha pres, per tant l’obligació desapareix quan cau el govern. Els seus creditors  
han comès un acte hostil contra la població, per tant, no poden esperar que  

la nació alliberada l’assumeixi com a propi.

alexander sacK
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andalusia

autopistes de peatge

VIA  DENOMINACIÓ  TRAMS KM PROJECTES  TOTAL  

AP-7 Autopista del Sud Sevilla - Càdis   96    -  96   

AP-4 Autopista del Mediterrani Vera - Màlaga - Guadairo  99    -  99   

AP-41 Autopista Madrid-Córdova  Azuel - Montoro - Còrdova   -  50    50   

AP-46 Autopisa de Gualmedina Alto de las Pedrizas - Màlaga nord  25    -  25   

TOTAL AUTOPISTES   220    50    270  

autovies

VIA  DENOMINACIÓ  TRAMS KM PROJECTES  TOTAL  

A-4 Autovia del Sud  Despeñaperros - Puerto Real   447    -  447   

A-7 Autovia del Mediterrani Sant Josér Artesano - Puerto 
Lumbreras

530    -  530   

A-32 Autovia Andrés Vandelvira  Bailén - Puente de Génave   -  134    134   

A-44 Autovia de Sierra Nevada  Bailén - Motril   190    -  190   

A-45 Autovia de Màlaga  Córdova - Màlaga  142    -  142   

A-48 Autovia Costa de la Luz Càdis - Algecires   -  146    146   

A-49 Autovia del  
Cinquè Centenari 

Sevilla - Pont Internacional del 
Guadiana  

143    -  143   

A-66 Autovia Ruta de la Plata  Sevilla - Santa Olalla del Cala   62    -  62   

A-81 Autovia Badajoz - Granada  Granada - Fuente Ovejuna   -  216    216   

A-83 Autovia  Badajoz -Huelva  Cumbre de Enmedio - San Juan 
del Puerto  

 -  120    120   

A-92 Autovia Sevlla - Guadix Sevilla - Antequera - Granada - 
Guadix  

375    -  375   

A-92G Autovia de Santa Fe  Granada - Santa Fe   9    -  9   

A-92M Autovia de Loja  Loja - Puerto de las Pedrizas   26    -  26   

A-92N Autovia de Vélez Rubio  Guadix - Vélez Rúbio  120    -  120   

A-316 Autovia del Olivar  Úbeda - Alcaudete   -  96    96   

A-318 Autovia del Olivar  Estepa - Doña Mencía   -  190    190   

A-381 Autovia Jere - Los Barrios  Jerez de la Frontera - Los Barrios  88    -  88   

A-306 Autovia Jaén - Còrdova  Torredonjimeno - El Carpío   -  62    62   

A-308 Autovia Izalloz - Darro  Iznalloz - Daro   -  37    37   

A-334 Autovia d'Almazora  Baza - Huercal Overa   -  90    90   

A-357 Autovia de Guadalorze Màlaga - Campillos   -  70    70   

A-376 Autovia Costa del Sol  Sevilla - Utrera   26    -  26   

A-382 Autovia d'Antequera  Jerez de la Frontera - Antequera  29    -  29   

A-398 Autovia de Carmona Alcalà de Guadàira - Carmona   -  21    21   

A-431 Autovia de Villarrubia  Còrdova - Villarrubia   13    -  13   

A-480 Autovia de Chipiona  Chipiona - Jerez de la Frontera  27    -  27   

A-476 Autovia de la Conca Minera Zalamea la Real - El Ronquillo   -  50    50   

 A-483 Autovia de Matalascañas  Bollullos - Matalascañas   41    -  41   

 A-497 Autovia de Punta Humbria  Huelva - Punta Humbria   18    -  18   

A-1200 Autovia de Vera  Vera - Garrucha   11    -  11   

A-8057 Autovia de Mairena  Sevilla - Mairena   4    -  4   

A-8058 Autovia de Còria  Còria del Rio - Puebla del Rio   12    -  12   

N-433 Autovia de Galaroca  Galaroca - Rosal de la Fronterea  -  53    53   

A-334 Prolongació A-334 Baza - Huercal Overa   -  140    140   

A-383 Prolongació A-383 Màlaga - Campillos   -  151    151   

 TOTAL AUTOVIES 2.313    1.576    3.889  

vies d'accés i de circunval·lació

VIA  DENOMINACIÓ  MUNICIPI KM PROJECTES  TOTAL  

SE-40 Ronda de Sevilla  Sevilla   -  77    77   

A-383 Accés Oest  La Línea de la Concepció   7    -  7   

A-395 Ronda Sud  Granada   39    -  39   

A-1051 Accés a Roquetes de Mar  Roquetes de Mar   12    -  12   

 TOTAL VIES D'ACCÉS   58    77    135  

TOTAL ANDALUSIA 2.591 1.703 4.294
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aragó

autopistes de peatge

VIA  DENOMINACIÓ  TRAMS  KM PROJECTES  TOTAL  

AP-2 Autopista del Nord-est  Alfajarín - Fraga   120    -  120   

AP-68 Autopista de l'Ebre  Saragossa - Mallen   -  55    55   

TOTAL AUTOPISTES   120    55    175  

autovies

VIA  DENOMINACIÓ  TRAMS  KM PROJECTES TOTAL  

A-2 Autovia del Nord-est  Ariza - Fraga   207    91    298   

A-14 Autovia Lleida -  
La Vall d'Aran

Tamarit de la Litera -  
Pont de Montanyana  

 -  58    58   

A-21 Autovia del Pirineu  Jaca - Berdún   -  179    179   

A-22 Autovia Osca - Lleida  Osca - La Melusa   111    -  111   

A-23 Autopista Mudéjar  San Agustin - Somport   315    -  315   

A-26 Eix Pirinenc Sabiñánigo - El Pont de Suert   -  104    104   

A-68 Autopista de l'Ebre  Burgo d'Ebre - Figueruelas   -  37    37   

A-40  Autovia de la Meseta Sud  Terol - Ademús   -  30    30   

A-? Autovia Nova Alcàrria  El Pedregal - Monreal del Campo  -  15    15   

A-15Ç Autovia de Leiaran  Tarazona   18    -  18   

ARA-A1 Autovia de la Muela  Villafranca de l'Ebre - La Muela   5    50    55   

TOTAL AUTOVIES  656    564    1.220  

vies d'accés i de circunval·lació

VIA  DENOMINACIÓ  MUNICIPI KM PROJECTES  TOTAL  

Z-40 Autovia de Circunval·lació  Saragossa   32    -  32   

TOTAL VIES D'ACCÉS  32    -      32   

TOTAL ARAGÓ 808 619 1.427

asturies

autopistes de peatge

 VIA   DENOMINACIÓ   TRAMS  KM PROJECTES  TOTAL  

 AP-66 Autopista de la Plata   Campomanes - Túnel Negron  17    -      17   

TOTAL AUTOPISTES   17    -      17   

autovies

VIA  DENOMINACIÓ  TRAMS  KM PROJECTES  TOTAL  

A-8 Autovia del Cantàbric  Unquera - Barres  248    -  248   

A-63 Autovia de la Espina  Oviedo - La Espina   94    -  94   

A-63 Prolongació A-63 La Espina - Leitariegos   -  64    64   

A-64 Autovia de Villaviciosa  Sierro - Villaviciosa   32    -  32   

A-66 Autovia Ruta de la Plata  Gijón - Campomanes   71    -  71   

A-63 Autovia Vaquiera  La Espina - Canero   -  34    34   

AS-I Autovia Minera  Mieres - Gijón   34    -  34   

AS-II Autovia Industrial  Oviedo - Gijón   15    -  15   

AS-17 Autovia de Langreo   Avilés - Langreo   37    -  37   

AS-117 Autovia del Valle del Nalón Langreo - Tarna   45    -  45   

 TOTAL AUTOVIES  576    98    674   

vies d'accés i de circunval·lació

VIA  DENOMINACIÓ  MUNICIPI  KM PROJECTES  TOTAL  

GL-81 Accés Sud de Gijón  Gijón  4    -  4   

AI-81 Accés Sud-est d'Avilés  Avilés   4    -  4   

A-81 Accés a l'aeroport d'Astúries Avilés   4    -  4   

A-66a Accés Nord  Oviedo   3    -  3   

O-11 Accés Est  Oviedo   1    -  1   

O-11 Accés sud  Oviedo   2    -  2   

 TOTAL VIES D'ACCÉS   18    -      18   

 TOTAL ASTÚRIES  611    98    709  
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cantàbria

autopistes de peatge

VIA  DENOMINACIÓ  TRAMS  KM PROJECTES  TOTAL  

AP-69 Autopista dels dos Mars  Unquera - Castro Urdiales   -      24    24   

TOTAL AUTOPISTES  -      24    24   

autovies

VIA  DENOMINACIÓ  TRAMS  KM PROJECTES  TOTAL  

A-8 Autovia del Cantàbric  Unquera - Castro Urdiales   120    -  120   

A-67 Autovia de Mataporquera  Santander - Mataporquera   75    -  75   

TOTAL AUTOVIES  195    -      195   

vies d'accés i de circunval·lació

VIA  DENOMINACIÓ  MUNICIPI  KM PROJECTES  TOTAL  

S-10 Accés Sud-est  Santander   16    -  16   

S-20 Accés Sud  Santander   4    -  4   

S-30 Accés Oest  Santander   15    -  15   

 TOTAL VIES D'ACCÉS   35    -      35   

 TOTAL CANTÀBRIA 230    24    254   

balears

autovies i autopistes de peatge1

VIA  DENOMINACIÓ  TRAMS  KM PROJECTES  TOTAL  

MA-1 Autopista de Ponent  Ciutat de Palma - Andratx  26    -  26   

MA-19 Autopista de Llevant  Ciutat de Palma - Llucmajor   24    8    32   

MA-13 Autopista del Raiguer  Ciutat de Palma - La Pobla   40    10    50   

MA-15 Autovia de Manacor  Ciutat de Palma - Manacor -  
Campos

 46    34    80   

MA-20 Cinturó de Ciutat de Palma  Ciutat de Palma   11    -  11   

MA-? Autovia Inca - Manacor2 Inca - Manacor   -  28    28   

E-20 Circunval·lació d'Eivissa  Eivissa3   8    -  8   

TOTAL BALEARS   155    80    235  

1 La major part tenen peatges a l’ombra.  
2 Projecte en suspens per pressió veïnal.  

3 No considerem la C-731 (Eivissa – Sant Antoni) com a autovia.
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canàries

autovies

VIA  DENOMINACIÓ  TRAMS  KM PROJECTES  TOTAL  

TF-1 Autopist del Sud  Sant Cruz de Tenerife -  

Santiago de Compostela  

 85    -  85   

TF-2 Autopista d'interconnexió  Tenerife   5    -  5   

TF-4 Autopista d'Accés a Tenerife Tenerife   4    -  4   

TF-5 Autopista del Nord  Sant Cruz de Tenerife -  

Los Realejos 

 48    -  48   

TF-11 Autopista de San Andrés  Tenerife   3    -  3   

GC-1 Autovia del Sud  Las Palmas   78    -  78   

GC-2 Autovia de Gàldar  Las Palmas - Agaete   20    14    34   

GC-3 Autovia de Circunval·lació  Las Palmas   22    -  22   

GC-23 Autovia de Santa Catalina Las Palmas   22    -  22   

GC-31 Accés Sud  Las Palmas   3    -  3   

FV-1 Autovia del Nord-sud  Jandia - Corralejo   -  100    100   

FV-2 Autovia Pecenescal  Morrojable - Jandia   14    -  14   

LZ-2 Autovia de Playa Blanca  Playa Blanca   20    -  20   

 TOTAL CANÀRIES  324    114    438   

castella i lleó

autopistes de peatge

VIA  DENOMINACIÓ  TRAMS  KM PROJECTES  TOTAL  

 AP-66 Autopista Ruta de la Plata  Caldas de Luna - 
Virgen del Camino

 61    -  61   

AP-66 Atopista del Nord-est  Adanero - San Rafael   45    -  45   

AP-51 Autopista Connexió d'Àvila  Villacastín - Àvila  24    -  24   

AP-61 Autopista Segòvia - 
San Rafael

Segòvia - San Rafael   28    -  28   

AP-1 Autopista del Nord  Burgos - Miranda d'Ebre   89    -  89   

A-626 Autopisa Subcantàbrica  Aguilar de Campoo - Enllaç A-66  -  220    220   

AP69 Autopista de los Dos Mares Miranda d'Ebre - 
LP amb Cantàbria

 -  111    111   

AP-71 Autopista Lleó - Astorga  Lleó - Astorga   37    -  37   

 TOTAL AUTOPISTES  284    331    615   

autovies

VIA  DENOMINACIÓ  TRAMS  KM PROJECTES  TOTAL  

 A-1 Autovia del Nord  Somosierra - Burgos -  
Miranda d'Ebre

 155    59    214   

A-2 Autovia del Nord-est  Medinacelli - Ariza   48    -  48   

A-6 Autovia del Nord-oest  Adanero - Piedrafita   359    -  359   

A-11 Autovia del Duero  Sòria - Valladolid - Zamora -  
Los Ràbanos  

 80    307    387   

A-12 Autovia Camino de Santiago Burgos -  
Santo Domingo de la Calzada

 -  58    58   

A-13 Autovia Logroño - Sòria  Sòria - La Pòveda  37    -  37   

A-15 Auutovia de Leizaran  Medinacelli - Sòria - Àgreda   56    84    140   

A-24 Autovia Daroca - Burgos  Círia - Sòria -  
Salas de los Infantes - Burgos  

 -  192    192   

A-40 Autovia de la Meseta Sur  Àvila - Salamanca   101    -  101   

A-50 Autovia Àvila - Salamanca  Masqueda - Conca   90    136    226   

A-52 Autovia de les Ries Baixes  Benavent - La Pueba de Sanabria  119    -  119   
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A-60 Autovia Valladolid - Lleó  Valladolid -  
Medina del Campo - Lleó

 -  139    139   

A-62 Autovia de Castella  Burgos - Límit amb Portugal   356    -  356   

A-65 Autovia de Palència  

a Benavent

Palència - Benavent  -  113    113   

A-66 Autovia Ruta de la Plata  Béjar - Pajares   168    103    271   

A-67 Autovia Cantàbria - Meseta Venta de Baños - Mataporquera  104    -  104   

A-68  Autovia de l'Ebre   Briones - Miranda d'Ebre   -  22    22   

A-73 Autovia d'Aguilar del Campoo Burgos - Aguilar de Campoo   -  74    74   

A-76 Autovia de Ponferrada  
a Ourense  

 Ponferrada - LP d'Ourense  -  10    10   

A-125 Autovia de La Bañeza  Puebla de Sanabria -  
Límit amb Portugal  

 16    -  16   

A-231 Autovia Camino de Santiago Burgos - Lleó  157    -  157   

A-403 Autovia d'Adanero  Àvila - Valladolid   -  104    104   

A-510 Autovia del Tormes  Salamanca - Alba de Tormes   -  17    17   

A-517 Autovia de Domiños  Salamanca - Dormiños   -  5    5   

A-601 Autovia de Pinares  Valladolid - Segòvia   -  104    104   

A-602 Autovia de Toro a Cuellar  Toro - Cuéllar   -  74    74   

A-603 Autovia Segòvia a 
Aranda de Duero

Segòvia - Aranda de Duero   -  92    92   

A-610 Autovia de Medina  
del Campo

Valladolid - Medina del Campo  -  40    40   

A-612 Autovia Tierra de Campos  Palència - Zamora   -  125    125   

A-613 Autovia de Sahagún  Palència - Sahagún   -  65    65   

A-615 Autovia de Carrión  Palència - Riaño   -  152    152   

A-619 Autovia de Aranda de Duero Palència - Aranda de Duero   -  94    94   

A-629 Autovia de las Merindades  Burgos - 
Espinosa de los Monteros

 -  128    128   

A-631 Autovia de la Espina  Ponferrada - Villablino -  
Enllaç amb AP-68

 -  104    104   

 TOTAL AUTOVIES  1.846    2.401    4.247   

vies d'accés i de circunval·lació  

VIA  DENOMINACIÓ  MUNICIPI  KM PROJECTES  TOTAL  

BU-11 Circunval·lació Burgos  Burgos   4    4   

BU-30 Circunval·lació Burgos  Burgos   38    38   

LE-12 Accés Lleó  Lleó   9    9   

LE-12 Accés Lleó  Lleó   2   

LE-20 Ronda Est  Lleó   16    17   

LE-30 Ronda Sud  Lleó   10    11   

VA-30 Ronda Sud  Valladolid   22    22   

SA-30 Ronda Su  Salamanca   5    5   

 TOTAL VIES D'ACCÉS   106    -      106   

 TOTAL CASTELLA I LLEÓ   2.236    2.732    4.968  
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castella la manxa

autopistes de peatge 

VIA  DENOMINACIÓ  TRAMS KM PROJECTES  TOTAL  

R-2 Autopista radial 2 Azuqueca de Henares - 
Guadalajara

 20    -  20   

R-3 Autopista radial 3 Tarancón - LP de Madrid   18    -  18   

R*4 Autopista radial 4 Valdemoro - Talavera de la Reina  54    -  54   

R-5 Autopista radial 5 Ocaña - La Roda   -  85    85   

AP-36 Autopista de Llevant Toledo - Azuel   382    299    681   

AP-41 Autopista Madrid - Còrdoba  44    261    305   

 TOTAL AUTOPISTES   518    645    1.163   

autovies

VIA  DENOMINACIÓ  TRAMS  KM PROJECTES  TOTAL  

A-2 Autovia del Nord-est  Azuqueca de Henares -Alcolea   73    -  73   

A-3 Autovia de Llevant  Perales de Tajuña - Minglanilla   176    -  176   

A-4 Autovia del Sud  Aranjuez - Venta de Càrdenas   199    -  199   

A-5 Autovia del Sud-est  Talavera de la Reina - Valmojado  145    -  145   

A-28 Autovia de l'Alcàrria  Guadalajara - Tarancón  -  169    169   

A-30 Autovia de Múrcia  Albacete - Cancarix   88    -  88   

A-31 Autovia d'Alacant  Atalaya de Cañete - Almansa   152    -  152   

A-32 Autovia Andrés Vandelvira  Albacete - Villapalacios   -  102    102   

A-35 Autovia Almansa -Xàtiva  Almansa - Font de la Figuera   9    -  9   

A-40 Autovia de la Meseta Sur  Masqueda - Conca   90    136    226   

A-41 Autovia de Puerto Llano  Ciudad Real - Puerto Llano   39    -  39   

A-42 Autovia de Toledo  Illescas - Toledo   42    -  42   

A-43 Autovia del Guadiana  Minglanilla - Almadén   148    70    218   

CM-41 Autovia de la Sagra  Valmojado - Alameda de la Sagra  -  41    41   

CM-42 Autovia de los Viñedos  Toledo - Tomelloso   127    -  127   

CM-45 Autovia del IV Cenentari  Ciudad Real - Albacete   -  145    145   

CM-?? Autovia Transmanxega  Daimiel - Tarancón   -  152    152   

CM-?? Autovia Conca - Albacete   Conca - Albacete   -  155    155   

CM-?? Autovia Conca - La Almarcha Conca - La Almarcha   -  74    74   

CM-?? Autovia de Humares  Guadalajara - Humanes   -  30    30   

 CM-??  Autovia de la Solana   La Solana - Enllaç A-4  -  12    12   

CM-?? Autovia Nueva Alcàrria  Alcolea del Pinar - El Pedregal   -  85    85   

Variant sud de Guadalajara   Guadalajara - LP Madrid   -  25    25   

 TOTAL AUTOVIES  1.288    1.196    2.484   

vies d'accés i de circunval·lació

VIA  DENOMINACIÓ  MUNICIPI  KM PROJECTES  TOTAL  

CM-10 Ronda Nord de Guadalajara Guadalajara   9    -  9   

CU-11 Ronda Est de Conca  Conca   5    -  5   

CM-40 Ronda Sud-est de Toledo  Toledo   23    -  23   

TOTAL VIES D'ACCÉS   37    -      37   

TOTAL CASTELLA LA MANXA 1.843  1.841    3.684  
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extremadura

autovies

VIA  DENOMINACIÓ  TRAMS  KM PROJECTES TOTAL  

A-5 Autovia del Sud-est  Navalmoral de la Mata -  
Badajoz - Límit de Portugal 

 213    -  213   

A-43 Autovias del Guadiana  Torrefresneda - 
Fuenlabrada de los Montes

 -  162    162   

A-58 Autovia Estremenya  Trujillo - Càceres   58    -  58   

A-66 Autovia Ruta de la Plata  Baños de Montemayor -  
Monesterio

 301    -  301   

A-81 Autovia Badajoz - Granada  Axuaga - Badajoz   -  202    202   

A-83 Autovia Badajoz - Huelva  Los Santos de la Maimona -  
Higuera la Real

 -  65    65   

EX-A1 Autovia Nord  
d'Extremadura

Navalmoral de la Mara - 
Límit de Portugal

 123    29    152   

EX-A2 Autovia de las Vegas Altas  Miajadas - Don Benito   24    -  24   

EX-A3 Autovia de las Dehesas Zafra - Herez d elos Caballeros   -  41    41   

EX-A4 Autovia de Extremadura  Càceres - Badajoz   -  81    81   

EX-A5 Autovia Tierra de Barros  Guadajira - Almendralejo   -  35    35   

EX-A6 Autovia de la Raya  Badajoz - Olivenza   -  25    25   

 TOTAL AUTOVIES  719    640    1.359   

vies d'accés i de circunval·lació

VIA  DENOMINACIÓ  MUNICIPI  KM PROJECTES  TOTAL  

BA-20 Ronda de Badajoz  Badajoz   -  17    17   

CC-21 Accés Oest de Càceres  Càceres   3    -  3   

CC-23 Accés Sud de Càceres  Càceres   6    -  6   

 TOTAL VIES D'ACCÉS   9    17    26   

TOTAL EXTREMADURA  728    657    1.385  

galícia

autopistes de peatge

VIA  DENOMINACIÓ  TRAMS  KM PROJECTES  TOTAL  

AP-9 Autopista de l'Atlàntic  El Ferrol - La Coruña  220    220   

AG-57 Autopista de Val Miñor Vigo - Baiona   12    12   

AP-9V Autopista de Vigo  Vigo   4    4   

AP-53 Autopista Central de Galícia Santiago de Compostela - Dozón  57    57   

AP-9F Autopista del Ferrol  A Coruña - El Ferrol   33    33   

TOTAL AUTOPISTES 326    -      326   

autovies

VIA  DENOMINACIÓ  TRAMS  KM PROJECTES  TOTAL  

A-6 Autovia del Nord-est  Piedrafita - Arteixo   165    -  165   

A-8 Autovia del Cantàbric  Ribadeo - Baamonde   75    -  75   

A-8 Prolongació A8 fins a  
Santiago de Compostela

Santiago de Compostela - A6  -  54    54   

A-55 Autovia de l'Atlàntic Vigo - Tui   30    -  30   

A-54 Autovia de Santiago a Lugo  Santiago de Compostela - Lugo   101    80    181   

A-52 Autovia de les Ries Baixes  A Canda - Vigo   188    10    198   

A-75 Autovia de Verin  Verin - Portugal   13    -  13   

A-72 Autovia de Monforte  
de Lemos

Monforte de Lemos - Chantada   -  37    37   

AG-31 Autovia de Celanova  Ourense - Celanova   19    -  19   

AG-53 Autovia Alto  
de Santo Domingo

Dozon - A53  23    -  23   

AG-54 Autovia de Carballino  Maside - Carballino   5    -  5   

AG-41 Autovia del Salnés  Sansenxo - AO9  17    -  17   

AG-11 Autovia de Barbanza  Padron - Riveira   40    -  40   

AG-56 Autovia de Noia  Santiago de Compostela - 
Liñares - Noia

 33    -  33   

AG-55 Autovia de Carballo  A Coruña   23    -  23   

AG-55 Prolongació AG-55 Carballo - Muxia   -  42    42   



119

AG-59 Autovia d'A Ramallosa  Santiago de Compostela - 
A Ramallosa

 6    -  6   

AG-56 Autovia de Lugo - Ourense Lugo - Guntin   -  70    70   

A-76 Autovia d'Ourense - 
Ponferrada  

Ourense - Covas   110    110    220   

AG-64 Autovia del Ferrol  El Ferrol - Villalba   56    -  56   

A-74 Autovia de Barreiros  Barreiros - San Ciprian   -  32    32   

CG-13 Autovia de la Costa Nord  San Ciprian - El Ferrol   -  90    90   

N-550 Desdoblament N-5504 A Coruña - Redondela   -  228    228   

N-541 Desdoblament N-541 Soutelo - Carballiño - Ourense   -  56    56   

A-?? Autovia de Ponferrada a Lugo Pontevedra - Narón   -  118    118   

A-57 Autovia de Cortés  Pontevedra - Cortés   -  34    34   

TOTAL AUTOVIES 904    961    1.865   

vies d'accés i de circunval·lació

VIA  DENOMINACIÓ  MUNICIPI  KM PROJECTES  TOTAL  

VG-20 Autovia de Circunval·lació  Vigo   10    -  10   

OU-11 Accés a Ourense  Ourense   4    -  4   

SC-20 Autovia de Circunval·lació  Santiago de Compostela   6    -  6   

AG-57 Accés sud Vigo  Vigo   -      23    23   

AC-14 Accés a la Coruña  A Coruña   10    -  10   

FE-15 Accés al Ferrol  El Ferrol   4    -  4   

FE-9 Accés al Ferrol  El Ferrol   2    -  2   

FE-12 Accés al Ferrol  El Ferrol   3    -  3   

Accés al Ferrol  El Ferrol   2    -  2   

Accés a Santiago  
de Compostela

Santiago de Compostela   2    -  2   

Accés a Santiago  
de Compostela

Santiago de Compostela   4    -  4   

 TOTAL VIES D'ACCÉS   47    23    70   

 TOTAL GALICIA   1.277    984    2.261  

la rioja

autopistes de peatge

VIA  DENOMINACIÓ  TRAMS  KM PROJECTES TOTAL  

AP-68 Autopista de l'Ebre  Zambraba - Gallur   130    -  130   

 TOTAL AUTOPISTES   130    -  130   

autovies

VIA  DENOMINACIÓ  TRAMS  KM PROJECTES  TOTAL  

A-68 Autovia de l'Ebre  Haro - Alfaro   -  128    128   

A-12 Autovia del Camino  Casalareina - Alfaro   -  55    55   

A-13 Autovia de Sòria  Logroño - Sòria   -  62    62   

TOTAL AUTOVIES  -      245    245   

vies d'accés i de circunval·lació

VIA  DENOMINACIÓ  MUNICIPI  KM PROJECTES  TOTAL  

LO-22 Autovia de Circunval·lació  Logroño   18    -  18   

TOTAL VIES D'ACCÉS   18    -      18   

 TOTAL LA RIOJA   148    245    393  
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madrid

autopistes de peatge

VIA  DENOMINACIÓ  TRAMS KM PROJECTES TOTAL  

AP-41 Autopista de Madrid -  
Còrdova

Madrid - Toldeo   60    -  60   

R-1 Autopista Radial 1 Madrid - El Molar   -  25    25   

R-2 Autopista Radial 2 Madrid - Guadalajara   57    -  57   

R-3 Autopista Radial 3 Madrid - Perales de Tajuña   34    -  34   

R-3 Prolongció Radial 3 Perales de Tajuña - Tarancón   26    -  26   

R-4 Autopista Radial 4 Parla - Aranjuez  28    -  28   

R-5 Autopista Radial 5 Madrid - Navalcarnero   29    -  29   

AP-6 Autopista del Nord-est  Collado Villalba  Guadarrama   38    -  38   

 TOTAL AUTOPISTES   272    25    297   

autovies

VIA  DENOMINACIÓ  TRAMS  KM PROJECTES  TOTAL  

A-4 Autovia del Sud  Madrid - Aranjuez  76    -  76   

A-42 Autovia de Toledo  Madrid - Illescas  25    -  25   

A-3 Autovia de Llevant  Madrid - Fuentidueña del Tajo   54    -  54   

A-40 Autovia de la Meseta Sud San Martin de Valdeiglesias   10    -  10   

A-1 Autovia del Nord  Madrid - Somosierra   86    -  86   

A-2 Autovia del Nord-est Madrid - Alovera   54    -  54   

A-5 Autovia del Sud-est  Madrid - Navalcarnero   26    -  26   

A-6 Autopista del Nord-oest  Madrid - Collado Villalba   49    -  49   

M-104 Autovia M-104  Colmenar Viejo -  
San Agustin de Guadix

 -  15    15   

M-11 Avinguda de Manuel Azaña  M-30 - Aeroport de Barajas   10    -  10   

M-12 Eix de l'Aeroport  Alcobendas -  
Recinte Firal Rei Joan Carles I 

 10    -  10   

M-13 Autovia d'accés a la T4  M-40 - Aeroport de Barajas   4    -  4   

M-14 Autovia d'accés a la T1 i a la T2 Coslada - Aeroport de Barajas   2    -  2   

M-21 Connexió M-40 i M-50 San Fernando de Henares   7    -  7   

M-22 Autovia d'accés a la T1 i a la T2 Coslada - Aeroport de Barajas   3    -  3   

M-23 Prolongació d'O'Donnell  M-30 - Nus d'O'Donnell   3    -  3   

M-31 Autovia M-31 Puente de Vallecas - M-50  5    -  5   

M-607 Carretera de Colmenar Viejo Madrid - Tres Cantos - Navacerrada  61    -  61   

M-609 Autovia de Soto del Real  Colmenar Viejo - Soto del Real   16    -  16   

M-601 Autovia de Navaverrada  Collado Villalba - Navacerrada   13    -  13   

M-503 Eix Pinar de las Rozas  Majadahonda - 
Villanueva del Pardillo

 26    -  26   

M-500 Enllaç M-503 A-6 - M-503  2    -  2   

M-509 Autovia del Plantio  Majadahonda -  
Villanueva del Pardillo

 7    -  7   

M-505 Autovia del Escorial  El Escorial - Galapagar   -  10    10   

M-505 Autovia M-505 El Plantio - Las Rozas   6    -  6   

M-405 Autovia de Arroyomolinos  Arroyomolinos - Parla   25    -  25   

M-404 Autovia de Navalcarnero  Navalcarnero - Cienpozuelos   -  10    10   

M-208 Carretera de la Poveda  La Poveda - Mejorada del Campo  -  19    19   

M-202 Carretera de Loeches  Rivas Vaciamadrid - Loeches   -  16    16   

M-111 Autovia del Jarama  Fuente del Sanz - 
Aeroport de Barajas

 24    -  24   

M-108 Carretera de Daganzo  Torrejón de Ardoz -  
Daganzo de Arriba

 9    -  9   

M-106 Carretera de Algete  Algete - A-1  -  7    7   

M-407 Autovia M-407 Leganés - Griñón    -  16    16   

TOTAL AUTOVIES  613    93    706   

vies d'accés i de circunval·lació

VIA  DENOMINACIÓ  MUNICIPI  KM PROJECTES  TOTAL  

M-30 Autovia de Circunval·lació  Madrid   33    -  33   

M-40 Autovia de Circunval·lació   Madrid   62    -  62   

M-45 Autovia de Circunval·lació  Carabanchel   67    -  67   

M-50 Autovia de Circunval·lació  Alcobendas   85    -  85   

M-60 Autovia de Circunval·lació  Navalcarnero   -  94    94   

M-100 Tram futura M-60 Alcalà de Henares   -  22    22   
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M-300 Tram futura M-60 Arganda del Rei   -  27    27   

M-506 Tram futura M-60 Villaviciosa de Odon   -  56    56   

M-410 Autovia M-410 Arroyomolinos   -  25    25   

CC-21 Autovia de Circunval·lació  Carabanchel   37    -  37   

TOTAL VIES D'ACCÉS  284    224    508   

TOTAL MADRID  1.169    342    1.511   

mÚrcia

autopistes de peatge

VIA  DENOMINACIÓ  TRAMS  KM PROJECTES TOTAL  

AP-7 Autopista del Mediterrani  San Javier - Pulpí   120    -  120   

RM-15 Autovia del Nord-est Alcantarilla - Caravaca de la Cruz  61    -  61   

AP-37 Autovia d'Alacant a Múrcia  Múrcia - Beniel   -  15    15   

TOTAL AUTOPISTES   181    15    196   

autovies

VIA  DENOMINACIÓ  TRAMS KM PROJECTES  TOTAL 

A-7 Autovia del Mediterrani  Cobanillas - Puerto Lumbreras   114    -  114   

RM-1 Autovia de Santonera  Santonera - San Javier   29    -  29   

RM-1 Prolongació RM-1 Santonera - Yecla   -  64    64   

A-30 Autovia de Cartagena  Cartagena - Cieza  132    -  132   

A-33 Autovia de l'Altiplà  Cieza - Yecla   67    34    101   

RM-2 Autovia del Camp  
de Cartagena

Alhama - El Albujón   33    -  33   

RM-3 Autovia de Totana  Totana - Mazarrón  28    -  28   

RM-11 Autovia de Lorca  Lorca - Águilas   32    -  32   

RM-12 Autovia de la Manga  El Algar - Cabo de Palos   20    -  20   

RM-16 Autovia de l'Aeroport  Aeroport - A-30  5    -  5   

RM-17 Ramal Sud  Aeroport - A-31  2    -  2   

RM-19 Autovia del Mar Menor  A-30 - San Javier  29    -  29   

RM-23 Autovia de Mazarrón  Alhama de Múrcia - Mazarrón   34    -  34   

A-91 Autovia d'accés a Andalusia Puerto Lumbreras - Vélez Rubio  16    -  16   

 TOTAL AUTOVIES  541    98    639   
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vies d'accés i de circunval·lació

VIA  DENOMINACIÓ  MUNICIPI KM PROJECTES  TOTAL  

CT-31 Accés Cartagena Oest  Cartagena   2    -  2   

CT-32 Accés Cartagfena Est  Cartagena   10    -  10   

T-33 Accés Cartagfena Est  Cartagena   2    2   

MU-31 Accés El Palmar  El Palmar   5    -  5   

MU-30 Accés Múrcia Oest  Múrcia   10    -  10   

TOTAL VIES D'ACCÉS   29    -      29   

 TOTAL MÚRCIA   751    113    864    

navarra

autovies

VIA  DENOMINACIÓ  TRAMS KM PROJECTES  TOTAL  

A-68 Autovia de l'Ebre Cortés - Tudela Nord   34    -  34   

A-1 Autovia del Nord  Ziordia - Alsasua Nord   14    -  14   

A-10 Autovia de la Barraca  Irutzun - Alsasua   29    -  29   

A-12 Autovia del Camino  Pamplona - Viana   59    -  59   

A-15 Autovia de Leizaran  Irutzun - Leiza  28    -  28   

A-15 Prolongació de l'Autovia 
de Leizaran

Tudela - Monteagudo   13    -  13   

A-21 Autovia del Pirineo  Noàin - Yesa   47    -  47   

 TOTAL AUTOVIES 224    -      224   

vies d'accés i de circunval·lació

VIA  DENOMINACIÓ  MUNICIPI KM PROJECTES  TOTAL  

PA-30 Ronda de Pamplona  Pamplona   11    -  11   

PA-31 Accés Sud de Pamplona  Pamplona   5    -  5   

PA-32 Accés Oest de Pamplona  Pamplona   3    -  3   

TOTAL VIES D'ACCÉS   19    -      19   

TOTAL NAVARRA 392    -      392   
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pais basc

autopistes de peatge

VIA DENOMINACIÓ  TRAMS  KM PROJECTES  TOTAL  

AP-8 Autopista del Cantàbric  Behobia - Santurce   106    -  106   

AP-1 Autopista del Nord  Eibar - Armiñon   71    -  71   

AP-68 Autopista de l'Ebre  Bilbao - Zambrana   74    -  74   

GI-632 Autopista de Beasain  Beasain - Urretxu   15    -  15   

 TOTAL AUTOPISTES  266    -      266   

autovies

VIA  DENOMINACIÓ  TRAMS KM PROJECTES  TOTAL  

A-8 Autovia del Cantàbric  Sanurce - Cobaron   24    -  24   

A-1 Autovia del Nord  Vitòria - Renteria   161    -  161   

A-15 Autovia de Leizaran  Adua - Beràstegui   17    -  17   

N-622 Autovia de Altube  Vitòria - AP-68  20    -  20   

N-240 Autovia de Villareal  Vitòria - Villareal   12    -  12   

BI-631 Autovia de Mungia  Bilbao - Munguia   17    -  17   

N-102 Autovia d'Ariñez Vitòria - Ariñez  5    -  5   

A-21 Autovia de Renteria a Irun  Renteria - Irun   16    -  16   

 TOTAL AUTOVIES  272    -      272   

vies d'accés i de circunval·lació

VIA  DENOMINACIÓ  MUNICIPI KM PROJECTES  TOTAL  

BI-637 Corredor Txorrieri  Bilbao   21    -  21   

N-637 Anella de Bilbao  Baracaldo   21    -  21   

GI-20 Primer Cinturó de Donosti  Donosti   15    -  15   

GI-40 Segon Cinturó de Donosti  Donosti   6    -  6   

 TOTAL VIES D'ACCÉS   63    -      63   

 TOTAL PAIS BASC   601    -      601   

pais valencià

autopistes de peatge

VIA  DENOMINACIÓ  TRAMS KM PROJECTES  TOTAL  

AP-7 Autovia del Mediterrani Vinarós - Pilar de la Frontera   353    -  353   

AP-37 Autopista d'Alacant a Múrcia Oriola - Catral   15    -  15   

AP-36 Autopista de Llevant  Villena - Alacant   -  46    46   

A-70 Autovia de Circunval·lació  Alacant   31    -  31   

TOTAL AUTOPISTES  399    46    445   

autovies

VIA  DENOMINACIÓ  TRAMS KM PROJECTES  TOTAL  

A-3 Autovia de l'Est  València - Contreres   107    -  107   

A-7 Autovia del Mediterrani  València - Oriola   372    62    434   

A-23 Autovia Mudéjar  Sagunt - Barraques   61    -  61   

A-33 Autovia de l'Altiplà  Font de la Figuera - Caudet   22    -  22   

A-35 Autovia Almansa - Xàtiva  Alcúdia de Crespins -  
Font de la Figuera

 29    -  29   

A-38 Desdoblament N-332 Sueca - Pilar de la Foradada  243    -  243   

A-68 Autovia de l'Ebre  La Jana - La Pobla d'Alcolea   52    -  52   

CV-35 Autovia del Túria  València - Llosa del Bisbe   51    -  51   

CV-36 Autovia de Torrent  València - Torrent   12    -  12   

CV-33 Distribuidor Comarcal Sud  Picanya - A-8  10    -  10   

CV-60 Eix Olleria - Gandia - Oliva  Beniflà - L'Ollleria   40    23    63   

CV-80 Autovia de Sax  Sax - Castalla   14    -  14   

A-31 Autovia d'Alacant  Caudet - Alacant   139    -  139   

 TOTAL AUTOVIES  1.152    85    1.237   
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vies d'accés i de circunval·lació

VIA  DENOMINACIÓ  MUNICIPI KM PROJECTES  TOTAL  

A-77 Accés Nord-est d'Alacant  Alacant   5    -  5   

EL-20 Accés Elx  Elx   8    -  8   

V-11 Accés a València  València   1    -  1   

V-15 Accés Sud de València  València   4    -  4   

V-21 Accés Nord de València  València   20    -  20   

V-23 Accés al Port de Sagunt  Sagunt   11    -  11   

V-30 Autovia de Circunval·lació  València   17    -  17   

V-31 Pisat de Silla  València   13    -  13   

CV-50 Autovia de Circunval·lació  Llíria - Tavernes  -  90    90   

CV-30 Ronda Nord de València  Alboria - La Quart   -  6    6   

 TOTAL VIES D'ACCÉS   79    96    175   

 TOTAL PAIS VALENCIÀ   1.630    227    1.857  

catalunya

autopistes de peatge

VIA  DENOMINACIÓ  TRAMS KM PROJECTES  TOTAL  

AP-2 Autopista del Nord-est  Soses - El Vendrell   146    -  146   

AP-7 Autopista del Mediterrani  La Jonquera - Ulldecona   337    -  337   

C-16 Eix del Llobregat  Barcelona - Manresa  45    -  45   

C-34 Accés a BCN per Medidiana Barcelona - Mollet del Vallès   14    -  14   

 TOTAL AUTOPISTES  542    -      542   

autovies

VIA  DENOMINACIÓ  TRAMS KM PROJECTES  TOTAL  

A-2 Autovia del Nord-est Lleida - Barcelona - Agullana   225    108    333   

A-7 Autovia del Mediterrani  Ulldecona - Maçanet de la Selva  129    139    268   

A-14 Autovia Lleida - França  Lleida - La Vall d'Aran   11    104    115   

A-22 Autovia Osca - Lleida  Almacelles - Lleida   19    -  19   

A-26 Autovia del Eix Pirinenc  Campdevànol - Olot - 
Llançà - Portbou

 22    73    95   

A-27 Autovia Tarragona - Lleida  Tarragona - Lleida   22    66    88   

T-11 Autovia Reus - Tarragona  Reus - Tarragona   17    -  17   

C-12 Eix de l'Ebre  Amposta - Lleida   -  118    118   

C-13 Eix del Pallars  Lleida - Balaguer -  
Tremp - La Pobla de Segur

 -  81    81   

C-14 Eix Tarragona - Andorra Vilaseca - Reus - Alcover -  
Tàrrega - Pons - Andorra

 20    154    174   

C-15 Eix Diagonal  Manresa - Igualada - 
Vilafranca - Vilanova i la G.

 15    52    67   

C-16 Eix del Llobregat  Manres - Puigcerdà - 
L. amb França

 52    45    97   

C-16 Desdoblament Túnel del Cadí  Bagà - Riu de Cerdanya   -  6    6   

C-17 Autovia Barcelona - Ripoll  Barcelona - Ripoll   84    -  84   

C-25 Eix Transversal  Cervera - Caldes de la Malavella  107    53    160   

C-31 Autovia de Castelldefels  Castelldefels - 
L'Hospitalet del Llobregat

 21    -  21   
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C-31 Anella de les gavarres  Llagostera - Palamós - Medinyà   30    48    78   

C-32 Autovia de Pau Casals  El Vendrell - Barcelona   56    -  56   

C-32 Autopista del Maresme  Barceloa - Tordera - Tossa de Mar  47    13    60   

C-35 Autovia de Llagostera  Vidreres - Llagostera   17    -  17   

C-37 Autovia Valls - Manresa - Olot Valls - Igualada   -  46    46   

C-37 Autovia Valls - Manresa - Olot Vic - Olot   -  33    33   

C-42 Autovia de l'Aldea a Tortosa L'Aldea - Tortosa   -  23    23   

C-58 Autopista de Barcelona - 
Terrassa

 Barcelona - Sabadell - Terrassa   20    14    34   

C-59 Autovia de Caldes  Santa Perpétua de Mogoda 
Caldes de Montbui

 3    8    11   

C-60 Autovia de la Roca  Granollers - Mataró   9    -  9   

C-65 Autovia de Llagostera  Sant Feliu de Guíxols - Llagostera  3    -  3   

C-66 Autovia de Banyoles  Sarrià de Ter - Banyoles - Besalú  -  23    23   

C-68 Autovia de Roses  Figueres - Roses   -  14    14   

B-?? Túnel d'Horta  Horta - Cerdanyola   -  8    8   

B-?? Eix de la Conreria  Badalona - Mollet del Vallès   -  6    6   

C-16 Desdoblament Túnel  
de Vallvidrera

Barcelona - Sant Cugat del Vallès  -  2    2   

B-24 Prolongació Autovia  
de Vallirana

Vallirana -  
Vilafranca del Penedès

 -  18    18   

 TOTAL AUTOVIES 929    1.255    2.184   

vies d'accés i de circunval·lació

VIA  DENOMINACIÓ  MUNICIPI  KM PROJECTES  TOTAL  

VB-10 Ronda Litoral  Barcelona  21    -      21   

B-20 Ronda de Dalt  Barcelona  25    -      25   

B-21 Accés a l'Aeroport del Prat  El Prat del Llobregat   1    -      1   

B-22 Accés a la T1 El Prat del Llobregat   2    -      2   

B-23 Accés a Baerelona  Barcelona - El Papiol   10    -      10   

B-24 Autovia de Vallirana   Pallejà - Vallirana   6    -      6   

B-30 Tercer Cinturó  Sant Cugat del Vallès   32    -      32   

B-40 Quart Cinturó  Abrera - Sant Celoni  -  60    60   

L-11 Accés Est de Lleida  Lleida   5    -  5   

L-12 Accés Sud de Lleida  Lleida   6    -  6   

C-13 Variant Sud de Lleida  Els Alamús - Lleida   8    -  8   

C-13 Connexió Oest de Lleida  Lleida   -  6    6   

C-31 Accés Gran Via de Barcelona Barcelona   12    -  12   

C-31D Ramal Mataró Oest  Mataró   2    -  2   

 TOTAL VIES D'ACCÉS   130    66    196   

 TOTAL CATALUNYA  1.601    1.321    2.922  
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