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RESUM 

Una de les fórmules de finançament d’infraestructures més utilitzada per l’Adminsitració en els 

darrers anys ha estat el sistema de peatge a l’ombra, en el qual el sector públic encarrega la 

construcció i manteniment d’una infraestructura al sector privat, i no realitza cap pagament 

fins la seva entrada en funcionament, quan haurà d’abonar un cànon en funció de la demanda 

de trànsit, que es registrarà com a despesa en els pressupostos de cada exercici.  

Aquest model de finançament ha pres força com a conseqüència de la manca de recursos 

propis del sector públic i de les fortes limitacions del deute públic imposades per les autoritats, 

en el context de crisi actual. Així doncs, l’Administració ha optat per utilitzar aquest mètode 

per poder seguir invertint en infraestructures, ja que aquestes tenen un important impacte 

sobre l’economia. 

Degut a l’abús que ha fet el sector públic del peatge a l’ombra, aquest ha rebut gran quantitat 

de crítiques. És per això, que en aquesta tesina s’analitzarà l’impacte econòmic que han tingut 

algunes d’aquestes inversions finançades amb aquest sistema, concretament:  

� El desdoblament de l’Eix Vic-Ripoll  

� El desdoblament de l’Eix Transversal 

I a més es realitzarà una anàlisi comparativa dels costos que genera haver escollit aquest 

mètode i els que comportaria que fos l’Administració qui assumís la construcció i manteniment 

d’aquestes autovies. Per determinar aquesta diferència s’ha creat un comparador entre 

l’alternativa privada i la pública que mostra quina de les dues hauria resultat econòmicament 

més favorable en cada cas.  

Arribant a la conclusió que, en alguna de les situacions, l’alternativa privada resulta més bona 

opció que no pas la pública, si es considera que l’Administració ha de recórrer al mercat de 

capitals per poder finançar aquestes inversions. 

Per altra banda, s’ha realitzat l’estudi de l’impacte econòmic que ha comportat la construcció 

d’aquestes infraestructures sobre la comarca d’Osona. D’aquesta manera, a partir de les dades 

que se’n poden extreure podem justificar la necessitat socioeconòmica d’aquests projectes, ja 

que contribueixen notablement al desenvolupament de l’economia i a la recuperació 

d’aquesta en el context de crisi en el que es van dur a terme les obres.  

Així doncs, es presenta en aquesta tesina un procés rigorós i objectiu que permet comparar les 

diferents alternatives de finançament i calcular els impactes que genera la construcció 

d’infraestructures. 

Paraules clau: peatge a l’ombra; finançament privat; finançament públic; anàlisi input-

output; impacte socioeconòmic; infraestructures. 
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ABSTRACT 

Shadow toll has become one of the most common methods used by the government 

administration as an extra finance resource in the field of infrastructures. In this method, the 

government orders the construction and maintenance of an infrastructure to a private 

company, and makes no payment until the highway come into operation when it must pay a 

fee based on traffic demand, which is recognized as an expense in the budget of each year. 

This funding model has gained strength as a result of the lack of resources of the 

administration and the strong debt limitations imposed by the authorities, in the context of 

current crisis. Thus, the government has chosen to use this method to continue investing in 

infrastructures, as these have a significant impact on the economy. 

Due to the abuse that administration has made of it, the shadow toll has received lots of 

criticism. For this reason, in this thesis we will analyze the economic impact of some of these 

investments made by shadow toll: 

� The widening of Vic-Ripoll Highway.  

� The widening of Eix Transversal. 

And this thesis will show a comparative analysis of the costs generated by choosing shadow 

toll method and the costs if the government assumes the construction and maintenance of 

these highways. A comparator has been created to determine this difference between the 

private and public alternative. This tool shows which of the two ways of funding these 

infrastructures would have been economically better. 

The results evince that, in some cases, the private alternative is better than the public option, 

if it is considered that the Administration borrows that money to finance these investments. 

Moreover, an alternative study has been made to determine the economic impact of the 

construction of these infrastructures in Osona. Thereby, it can be justified the socio-economic 

need of these projects since these investments contribute significantly to the development of 

the economy and also to the recovery of this, even more in the current context of crisis.  

Thus, this thesis presents a rigorous and objective process that compares the different 

financing options and calculates the impacts generated by the construction of the 

infrastructures mentioned above. 

Key words: Shadow toll; private funding; public funding; input-output analysis, 

socioeconomical impact; infrastructures. 
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1.INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 

 

La construcció i millora de carreteres té un impacte positiu sobre l’economia i sobre la societat, 

ja que redueix els costos de transport i a la vegada apropa a les persones. No obstant, 

aquestes infraestructures requereixen fortes inversions, que habitualment superen la capacitat 

dels pressupostos públics per afrontar-les. Aquest fet, juntament amb la necessitat de 

promoure mecanismes contractuals que generin una millor eficiència social, han portat a 

l’Administració pública a impulsar diferents models de col·laboració entre el sector públic i el 

sector privat per finançar aquests projectes. 

Un dels mecanismes de col·laboració público-privada més utilitzats en els darrers anys és el 

sistema de peatge a l’ombra, que consisteix a fer que la iniciativa privada s’encarregui de 

finançar el projecte, a canvi del pagament d’un cànon per part de l’Administració en funció del 

trànsit que registri la via durant el període de concessió de la infraestructura.  

Aquest model de finançament ha generat un ampli debat polític i econòmic sobre la seva 

utilitat, ja que són molts els que creuen que gràcies a aquest sistema les empreses 

concessionàries s’enriqueixen de forma desmesurada, a partir dels cànons que se’ls hi paga. 

També hi ha la percepció que utilitzant el peatge a l’ombra per finançar les infraestructures, 

l’Administració acaba pagant molt més que si fos ella mateixa qui financés aquestes obres. 

Però s’ha de tenir en compte que en la conjuntura actual de crisi i amb la manca de recursos 

pressupostaris, les administracions corresponents haurien de recórrer al deute públic per 

poder executar aquestes infraestructures, i per tant, també s’acabaria inflant la factura final 

d’aquestes inversions, degut als costos financers ocasionats. A més, s’ha de considerar que 

actualment el nostre país pateix unes fortes limitacions del deute públic imposades per les 

autoritats, i que molt probablement no es podria ampliar amb inversions d’aquesta magnitud. 

Així doncs, l’Administració es troba en un escenari on, o bé descarta realitzar aquestes 

infraestructures, o recorre a una col·laboració publico-privada, com el peatge a l’ombra per 

poder-les finançar. És en aquest punt on s’ha de considerar si els beneficis que aportaria 

aquesta inversió serien superiors,o no, als costos que genera. 

En el cas de Catalunya s’han finançat últimament moltes infraestructures importants seguint 

aquest model de peatge a l’ombra, entre elles, l’Eix Diagonal, la C-16 (entre Puig-Reig i Berga), 

el desdoblament de l’Eix Transversal o el desdoblament i millora de l’Eix Vic-Ripoll. 

Així, la present tesina analitzarà l’evolució dels diferents models de finançament 

d’infraestructures, per determinar quines han estat les causes d’aquest ús tan habitual del 

sistema de peatge a l’ombra al nostre país. 

També s’estudiarà l’impacte socioeconòmic que genera la construcció d’aquestes 

infraestructures sobre un territori. Analitzarem aquests impactes en la construcció dels eixos 

Vic-Ripoll i Transversal, centrant-nos en la repercussió que tenen sobre la comarca d’Osona.  
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Per l’anàlisi que es presenta en aquesta tesina, s’han considerat les dades socioeconòmiques 

del període en el qual van tenir lloc les obres, per així donar-li sentit i realitat als impactes que 

es mostren en els resultats. 

A més, s’ha elaborat un estudi comparatiu entre els costos que hauria generat la construcció 

d’aquestes infraestructures si haguessin estat finançades per l’Administració, i els costos que 

genera l’alternativa privada, o concessió amb peatge a l’ombra. Per aquest anàlisi s’han 

considerat totes les dades reals disponibles fins a finals de l’any 2013. 

Així doncs, tot i que alguns han estat mencionats de forma indirecta, els objectius de la present 

tesina són els següents: 

� Conèixer els diferents models de finançament, públics i privats, que s’utilitzen i s’han 

utilitzat per finançar les infraestructures de transport.  

� Aprofundir en els efectes econòmics que provoca la inversió en infraestructures de 

transport. 

� Explicar les característiques principals dels projectes que han estat objecte d’anàlisi en 

aquesta tesina: Eix Vic-Ripoll i Eix Transversal. 

� Determinar la diferència de cost que suposa l’execució de les infraestructures 

analitzades, mitjançant el finançament públic (via deute públic) o privat (via concessió 

amb peatge a l’ombra). 

� Analitzar la sensibilitat que presenten aquests costos a les condicions financeres que  

sigui capaç d’aconseguir l’Administració.  

� Estudiar els impactes socials i econòmics sobre la comarca d’Osona com a 

conseqüència de la construcció d’aquests dos eixos viaris.  

� Exposar els avantatges i inconvenients que suposa la utilització del sistema de 

finançament de peatge a l’ombra. 
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2. MODELS DE FINANÇAMENT D’INFRAESTRUCTURES 

 

2.1 INTRODUCCIÓ 

La necessitat d’infraestructures i de modernització d’aquestes està exigint a tots els països 

esforços inversors molt importants, en un moment en que els seus respectius governs estan 

portant a terme polítiques de contenció del dèficit i endeutament públic. Per fer compatibles 

aquestes polítiques amb la demanda social de més i millors serveis s’han posat en marxa noves 

fórmules de finançament i de gestió de les infraestructures, generalment basades en la 

participació del sector privat, que permeten seguir mantenint el ritme d’inversió. 

Aquestes nous sistemes de finançament permeten atenuar l’esforç pressupostari que suposa 

la construcció d’una infraestructura, mitjançant fórmules, més o menys sofisticades, que 

pretenen aconseguir bàsicament dos objectius: 

• Allargar el període de pagament de les administracions públiques fins uns terminis més 

propers al de la vida útil de la infraestructura. D’aquesta manera, es redueix la pressió sobre 

els pressupostos públics dels primers anys, amb la qual cosa es poden iniciar i executar més 

projectes, i també es reparteix l’esforç en un període més dilatat. D’aquesta manera l’esforç 

pressupostari repercuteix entre totes les generacions usuàries  de la infraestructura i no 

només sobre la que la construeix. 

• Repartir la càrrega financera del projecte, en un grau més o menys elevat, entre els usuaris 

de la infraestructura. D’aquesta manera, també es redueix la pressió sobre els pressupostos 

públics en fer que siguin els usuaris que utilitzen directament la infraestructura els que la 

financin (totalment o en part), en comptes de repercutir-la en  tots els contribuents. 

 

2.2 CLASSIFICACIÓ DELS SISTEMES DE FINANÇAMENT 

Existeix un ampli ventall de sistemes de finançament i gestió d’obra pública, i 

d’infraestructures de transport en particular. Si ens fixem en la procedència final dels recursos, 

els diferents models existents poden classificar-se en tres grans grups: i) basats en la 

finançament públic, tant pressupostari com extra pressupostari, que incorporen fórmules 

d’ajornament del pagament; ii) basats en el finançament estrictament privat, és a dir, els 

sistemes concessionals purs; i per últim iii) de finançament mixt, (Vasallo i Izquierdo, 2010). 

 

2.2.1 MODELS DE FINANÇAMENT PÚBLIC PRESSUPOSTARI 

En aquests models el cost de la inversió recau en últim terme sobre els contribuents, a través 

d’impostos i d’endeutament. S’utilitzen les partides pressupostàries de les diferents 

administracions públiques com a instrument de finançament de la infraestructura. 
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2.2.1.1 Contracte d’obra amb abonament de certificacions 

Aquest és el sistema tradicional de finançament públic pressupostari aplicat en molts països. 

Els abonaments de les certificacions que l’Administració expedeix periòdicament en concepte 

de pagament per l’obra executada es realitzen, normalment, a càrrec del Pressupost de 

l’Administració pública corresponent, computant com en la comptabilitat nacional com dèficit 

públic. 

Un cop construïdes les infraestructures solen ser gestionades directament per l’Administració 

pública, i el seu manteniment pot ser finançat pels pressupostos públics, o bé, mitjançant 

l’aplicació de peatges públics o taxes per la seva utilització, en aquests casos són els usuaris qui 

paguen el manteniment de la infraestructura i no pas els contribuents. 

 

2.2.1.2 Aportacions a ens públics i Societats Estatals 

Les administracions públiques poden finançar una infraestructura de forma indirecta, per mitjà 

d’aportacions econòmiques transferides a altres agents públics, generalment creats per la 

gestió o realització d’un determinat projecte que la pròpia Administració prefereix atorgar-los 

per motius d’eficiència, flexibilitat o perquè les aportacions esmentades no tinguin incidència 

immediata en el dèficit públic. Aquestes poden ser transferències per a inversions, 

subvencions a l’explotació, o bé contribucions al capital dels citats agents públics. 

En l’àmbit financer, aquests societats havien ofert l’avantatge de permetre diferir el cost cap a 

anys futurs, sense haver d’augmentar el deute públic de l’Administració de la qual depenien, 

però amb l’entrada en vigor de la normativa comptable SEC 95 han perdut aquesta 

funcionalitat, ja que han passat a ser considerades com administració pública.  

És el cas de les societats creades per les comunitats autònomes, de les quals GISA de la 

Generalitat de Catalunya va ser pionera, i a la qual van seguir ARPEGIO (Comunitat de Madrid) 

i GICALSA (Comunitat de Castella i Lleó). 

 

2.2.1.3 Models amb ajornament i/o fraccionament del pagament 

Els següents models estan basats en que l’Administració sigui capaç de mobilitzar capital 

privat, ja sigui de forma directa a través d’una societat concessionària o de forma indirecta, per 

mitjà d’un agent públic amb capacitat d’endeutament per construir i gestionar una 

infraestructura. Els costos i les despeses que es generen els anirà pagant la pròpia 

Administració a càrrec de  futures consignacions pressupostàries, és a dir, traslladant el deute 

a generacions futures, al no gravar els pressupostos durant els anys de construcció. 

Els sistemes que poden aplicar-se són els següents: 
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a) Model alemany (Contracte d’obra amb abonament total del preu) que equival a un 

contracte de compra d’obra acabada o de claus en mà. En aquest sistema l’adjudicatari 

de l’obra es fa càrrec de la construcció de la infraestructura i del seu finançament fins 

que la posa a disposició de l’administració. Un cop feta la recepció de l’obra acabada 

l’Administració reemborsa el cost total, és a dir, el cost de la construcció i el cost 

financer. El principal avantatge per l’Administració és l’ajornament del pagament 

durant tot el període de construcció. L’inconvenient d’aquest model és la reducció de 

la capacitat pressupostària en els exercicis futurs i el cost més elevat del finançament 

respecte al deute públic. Cal destacar que la capacitat de contractació de 

l’Administració mitjançant aquest sistema sol estar limitada, ja que no es pot superar 

en cada exercici un determinat percentatge de la partida pressupostària  destinada a 

inversió, amb la finalitat d’evitar l’acumulació de compromisos pressupostaris en 

exercicis futurs. 

 

b) Peatge a l’ombra també conegut com a Model anglès és un sistema de concessió en el 

qual el sector privat es compromet a construir, finançar i mantenir una infraestructura, 

i rep a canvi, de part de l’Administració, un peatge indirecte o cànon en funció del 

trànsit o del grau d’utilització puntual de la infraestructura fins a deixar liquidats els 

compromisos financers acordats.  Per tant no és l’usuari del servei qui paga el peatge, 

sinó que és l’Administració pública corresponent que, amb càrrec als pressupostos, 

abona anualment a la societat concessionària la quantitat estipulada, si bé es sol 

establir un límit superior amb la finalitat de limitar el compromís pressupostari. La 

participació privada és més important que no pas en altres sistemes perquè incorpora 

un risc de gestió, de manera que si el grau d’utilització de la infraestructura és baix 

reportarà menys beneficis a l’empresa concessionària. Així doncs es considera que el 

model de peatge a l’ombra respecta el principi d’assumpció de risc per part del 

concessionari i per tant, les partides pressupostàries destinades a aquest sistema es 

consideren com a subvencions als usuaris i no tenen doncs, la consideració de 

despeses de capital. 

 

2.2.2 MODELS DE FINANÇAMENT PÚBLIC NO PRESSUPOSTARI 

En aquests casos el finançament de les infraestructures no procedeix dels pressupostos de 

l’Administració, sinó que es creen entitats públiques empresarials que, d’acord amb la 

legislació pertinent, perceben taxes com a contraprestació per la gestió dels serveis o la 

producció de béns d’interès públic que realitzen i s’apliquen directament al seu finançament. 

És el cas de AENA (Aeroports Espanyols i Navegació Aèria), Ports de l’Estat o l’Empresa 

Nacional d’Autopistes.  

Aquestes taxes tenen caràcter tributari i han de ser aprovades per Llei, encara que a diferència 

dels impostos s’utilitzen exclusivament per finançar el servei del qual provenen. Així per 

exemple les taxes aeroportuàries es dediquen exclusivament al finançament del sistema 

aeroportuari. 
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2.2.3 MODELS DE FINANÇAMENT PRIVAT 

El sistema de finançament privat és aquell que íntimament lligat a la gestió privada no fa cap 

ús d’ajudes o garanties estatals, per tant no grava el pressupost de l’Administració, ni 

repercuteix sobre el dèficit públic. La figura tradicional d’aquest sistema és la concessió d’obra 

pública, sense aportacions ni garanties públiques. 

En aquest model l’Administració atorga a una concessionària la construcció, explotació i 

manteniment d’una obra pública durant el període de concessió. L’adjudicatari rep dels usuaris 

un preu o peatge establert. Cal afegir que la concessionària ha d’assumir tots els riscos 

econòmics derivats de l’execució i explotació de l’obra pública per poder ser considerada una 

concessió.  Tot i això, l’Administració manté en tot moment la titularitat de la infraestructura i 

conserva els poder de policia necessaris per vetllar pel bon funcionament del servei. 

Aquesta fórmula no és fàcilment aplicable a qualsevol obra, ja que són poques les 

infraestructures que ofereixin a priori una rendibilitat financera adequada que faci atractiva la 

participació exclusiva de la iniciativa privada. A més el concessionari ha de tenir prou capacitat 

d’endeutament per obtenir els recursos necessaris acudint als mercats de capitals, i prou 

fortalesa financera per aportar recursos propis per resistir fins que s’aconsegueixi el retorn del 

capital i els primers beneficis. 

Existeixen diferents esquemes per a portar a terme el finançament privat en la provisió de 

carreteres, ja sigui a través d’un esquema tradicional amb contractes tipus BOT (Build Operate 

Transfer), els quals s’adjudiquen per a la construcció i operació de la infraestructura fins que 

aquesta es transfereix a l’Administració en acabar el període de concessió; o bé a través de 

tècniques de Project Finance (finançament del propi projecte) que permeten protegir el 

finançament aliè d’un projecte amb el valor del propi projecte, ja que aquest té la capacitat 

suficient de generar fluxos de caixa per pagar el rendiments del capital, el benefici de 

l’explotador i la devolució del capital invertit. 

 

2.2.4 MODELS DE FINANÇAMENT MIXT  

En alguns casos pot passar que hi hagi projectes rendibles des del punt de vista econòmic i 

social, que no es puguin executar per no presentar una rendibilitat financera suficient que faci 

atractiva la participació del sector privat. És en aquests casos quan és justificable l’aplicació 

dels sistemes de finançament mixt, en els que participen tots els agents interessats compartint 

riscos i beneficis. 

Llavors entenem com finançament mixt les diferents formes de cooperació entre les autoritats 

públiques i el món empresarial, l’objectiu de les quals és garantir el finançament, construcció, 

manteniment, renovació o gestió d’una infraestructura, o la prestació d’un servei. En definitiva 

es tracta de compatibilitzar interessos: el de benestar social i prestació d’un servei públic per 

part de l’Administració, i el de la rendibilitat econòmica o financera de la inversió pel que fa a 

la iniciativa privada. 
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Si el projecte d’infraestructura que es pretén construir té una clara utilitat socioeconòmica, la 

combinació de finançament públic i privat aporta una solució satisfactòria a ambdues parts, ja 

que la iniciativa privada resultarà compensada per una rendibilitat raonable i l’Administració 

recuperarà àmpliament les aportacions fetes gràcies als ingressos provinents dels gravàmens 

impositius sobre els serveis, dels impostos sobre els beneficis de la societat concessionària i 

dels altres ingressos impositius derivats de l’increment de renda generada per l’impacte 

positiu de la infraestructura sobre l’activitat econòmica de la zona d’influència.  

Alguns dels elements característics d’aquestes Participacions Público-Privades (PPP) són: 

- La distribució dels riscos entre el soci públic i el privat en funció de les capacitats respectives. 

- La manera de participació del sector privat en el finançament del projecte. 

- El soci públic defineix els objectius que s’han d’assolir en matèria d’interès públic, la qualitat 

del servei proposat i política de preus, a més de regular i controlar el compliment d’aquests 

objectius.  

- La llarga durada de la relació, que implica la cooperació entre els socis en diferents aspectes 

del projecte. 
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3. EFECTES ECONÒMICS DE LA INVERSIÓ EN INFRAESTRUCTURES 

 

3.1 INTRODUCCIÓ 

En aquest apartat tractarem els efectes que produeixen les infraestructures en l’activitat 

econòmica i la seva contribució al creixement. Considerem com infraestructures el suport físic 

sobre el que es produeixen les activitats directament relacionades amb l’economia (Bel, 2001). 

Per començar, és important destacar que existeix unanimitat en la literatura pel que fa a 

l’existència d’una relació entre el transport i el creixement econòmic.  Tot i això, es tracta d’un 

tema que genera molta controvèrsia i existeix molta discussió al respecte, fins al punt que 

alguns estudis conclouen que l’impacte en el creixement i els llocs de treball causat per la 

inversió en infraestructures pot tenir una magnitud inferior a l’esperada, o fins i tot tenir un 

impacte negatiu a nivell regional. 

Així doncs, si bé és cert que la inversió en infraestructures de transport no garanteix per si sola 

el creixement econòmic i regional, si que és necessària perquè aquest pugui succeir (Anegón, 

2000). A més, les infraestructures són també un important instrument de cohesió econòmica i 

social, de vertebració del territori i de millora de l’accessibilitat. 

Per altra banda, aquestes inversions són necessàries per poder absorbir no només el trànsit 

actual de persones i mercaderies, sinó també el fort creixement del trànsit degut als processos 

de liberalització dels mercats i de la globalització de l’economia. De la mateixa manera, l’efecte 

“arrossegament” que pot exercir sobre l’economia nacional, mitjançant l’efecte multiplicador, 

converteix la inversió en infraestructures en un instrument de política anticíclica durant 

èpoques de crisi, de gran utilitat per contribuir al creixement sostingut de l’economia. 

Per estudiar la relació existent entre inversió en infraestructures i activitat econòmica és 

convenient distingir els impactes econòmics originats en la fase de construcció dels que 

sorgeixen durant la fase d’utilització de la infraestructura. Aquesta diferenciació obeeix a la 

separació dels efectes a curt i llarg termini (Izquierdo, 2010). 

 

3.2 EFECTES DURANT LA FASE DE CONSTRUCCIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA 

Aquests efectes es relacionen amb la demanda agregada i son conseqüència de les decisions 

del sector públic, tant pel que fa a la política d’inversió pública com a la de finançament, via 

impostos o endeutament. Dins d’aquesta tipologia, els efectes a curt termini produïts per la 

construcció poden ser efectes macroeconòmics, deguts a l’actuació expansiva de la demanda 

agregada, o efectes sectorials, deguts a l’efecte “arrossegament” que el procés de construcció 

provoca en altres sectors de l’activitat econòmica.  
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3.2.1 EFECTES MACROECONÒMICS 

Tradicionalment la política fiscal ha estat utilitzada pels governs per rellançar l’economia quan 

aquesta es troba en una etapa de depressió. L’instrument sol ser un increment de la inversió 

pública, en el nostre cas d’inversió en infraestructures, que produeix un efecte expansionista 

de la demanda agregada i dóna lloc a un increment de la producció i dels llocs de treball, així 

com un augment dels ingressos fiscals procedents dels impostos que graven les rentes 

generades. Tots aquests impactes positius van ser predits per Keynes (1924), que va establir 

que per superar una situació de crisi econòmica s’havia d’estimular la demanda agregada a 

curt termini. 

El que no va reconèixer Keynes en el seu moment és el creixement de la inflació i de la taxa 

d’interès que pot provocar l’augment de la demanda agregada, derivada del increment de la 

inversió pública. Aquest fet pot donar lloc a un sèrie d’efectes negatius com: la pèrdua de 

competitivitat deguda a la pujada de preus dels béns de consum o una disminució de la 

inversió del sector privat com a conseqüència de la pujada dels tipus d’interès, que fan que les 

taxes de retorn siguin més baixes, fenomen conegut amb el nom de “crowding out”. 

S’han utilitzat diferents models per estudiar aquests efectes descrits, un dels més destacables 

és el que es va utilitzar en el “Plan Director de Infraestructuras 1993-2007”, on es va realitzar 

una simulació suposant un augment de la despesa pública en inversió de l’1% del PIB finançat 

amb deute públic. Entre els efectes positius es trobava, en primer lloc, que la taxa de variació 

del PIB real augmenta per sobre del 0.6% durant el primer quinquenni respecte els valors de 

referència. També es va determinar que augmenten els llocs de treball durant tot el període. 

Inicialment l’increment de llocs de treball és del 0.5%, arriba al 0.7% al segon any i a 

continuació es redueix el ritme de creixement. 

 

 

 

 

Font:  Plan Director de Infraestructuras  (PDI 2000) 

 

3.2.2 EFECTES SECTORIALS 

El procés de la construcció produeix a curt termini un increment de la demanda per molts 

sectors de l’activitat econòmica. Aquest efecte “arrossegament” està àmpliament contrastat i 

la seva transcendència econòmica és molt important, especialment en èpoques d’apatia 

econòmica. 

Taula 3.1 Efectes macroeconòmics d’un augment de la inversió pública 

equivalent a l’1% del PIB, finançat amb deute públic 
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Per analitzar aquest fenomen s’utilitza la tècnica de les taules input-output, que permet 

avaluar els efectes produïts per la inversió pública en els diferents sectors de l’activitat 

econòmica, diferenciant els efectes segons el tipus d’inversió. A més, també ens ofereix la 

possibilitat de calcular l’efecte multiplicador que la inversió produeix sobre l’economia 

general. 

Aquest efecte multiplicador, que en el cas del sector de la construcció a Espanya pot estar 

entre 1,8 i 2,0, dóna lloc a que una inversió en infraestructures origini en el sector productiu 

rendes d’una quantitat aproximada del doble de la inversió. 

Altra vegada, durant la preparació del “Plan Director de Infraestructuras” (PDI) es van realitzar 

simulacions per conèixer els efectes que la inversió pública produeix sobre els diferents sectors 

econòmics. Entre els quals podem destacar l’afirmació que amb una inversió de 600 milions 

d’euros en ferrocarril o carretera es podia generar a nivell nacional al voltant de 21.000 llocs 

de treball i un valor afegit de 520 milions d’euros. I una altra de les conclusions més 

significatives que se’n va poder extreure és que la construcció i l’obra civil tenen un efecte 

impuls (1,04) i estrangulament (1,35) superiors a la mitja. Aquesta dada és absolutament 

significativa ja que mostra les conseqüències negatives que podria tenir per l’economia que la  

construcció no tingui un creixement uniforme al dels altres sectors. Només hem de pensar en 

els efectes que podria tenir sobre el creixement econòmic disposar d’unes infraestructures de 

transport inadequades per absorbir les demandes de la resta de sectors productius. Així doncs 

els factors d’impuls i estrangulament ens donen una idea sobre la rellevància del sector de la 

construcció en l’economia. 

Malgrat tot, aquesta metodologia presenta el problema de que els quadres input-output es 

publiquen amb un retard de fins a 5 anys, per tant la informació de la que es parteix per 

analitzar els efectes de les noves inversions no és vigent, fet que resta fiabilitat als resultats 

obtinguts. 

 

3.2.3 EFECTES SOBRE EL CICLE ECONÒMIC 

L’anàlisi econòmica ha considerat tradicionalment la inversió pública com un instrument de 

política anticíclica capaç d’estabilitzar la demanda agregada, de forma que els governs puguin 

augmentar la inversió pública en fases de desacceleració econòmica, per tal de mantenir els 

nivells de renda i treball. 

Però la realitat ha estat una altra, ja que, degut a la restricció financera, conseqüència del fort 

increment de les despeses socials i del creiexement de l’endeutament públic, ha fet que la 

inversió pública es comporti de forma contrària. En fases de desacceleració econòmica han 

disminuït els ingressos pressupostaris i la necessitat de contenció del dèficit públic ha portat a 

la disminució de la inversió pública. D’aquesta manera s’aconsegueix que la inversió pública 

hagi actuat com a instrument de política procíclica, allargant el cicle econòmic. Aquesta és una 

de les actuacions de l’executiu que poden tenir conseqüències negatives en l’economia. Una 

altra és la utilització de la inversió pública com a variable d’ajustament i estabilització, aquest 
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tipus de pràctiques són cada cop més usuals dins la gestió pressupostària. L’acumulació 

d’obligacions en l’àmbit de les despeses socials o l’elevat endeutament públic han alterat 

substancialment els paràmetres de la política d’estabilització, i per tant, que la inversió pública 

es converteixi en variable d’ajustament provoca parades i arrancades sobtades en el sector de 

la construcció, fet que impedeix una òptima planificació a mig i llarg termini. 

 

3.3 EFECTES DURANT LA FASE DE UTILITZACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA 

Al contrari que els efectes a curt termini vistos fins ara, l’ús de les infraestructures de transport 

poden tenir altres efectes macroeconòmics a mig i llarg termini, durant la seva fase 

d’explotació i utilització. Aquests efectes estan relacionats amb l’oferta agregada i es 

canalitzen d’acord amb els mecanismes de la iniciativa privada que veu millorada la seva 

productivitat per l’existència de noves infraestructures. Tot i tenir més importància que els 

anteriors no han estat tan estudiats. 

Els nous models pretenen comprovar i establir els possibles efectes de la infraestructura de 

transport sobre la productivitat del sector privat i sobre el territori. Ambdós impactes, que a 

diferència dels anteriors són conseqüència de decisions i actuacions del sector privat, 

determinen, en gran mesura, el grau de competitivitat de l’economia. 

Els efectes a llarg termini, generats per l’ús de les infraestructures, s’agrupen en dos blocs: el 

primer es refereix als efectes regionals, íntimament relacionats amb la vertebració del territori, 

l’accessibilitat i l’equilibri regional dins d’un marc de política eficient d’ordenació del territori; i 

el segon es refereix a l’impacte del capital públic sobre la productivitat del capital privat que es 

reflexa en la millora de competitivitat. 

 

3.3.1 EFECTES REGIONALS 

És innegable que les infraestructures tenen una gran incidència en el territori i constitueixen 

un factor fonamental per incrementar el potencial de desenvolupament de les regions. 

L’existència d’un conjunt d’infraestructures adequades produeix una millora de la productivitat 

de la inversió privada, i fa que la regió que disposa d’aquestes característiques millori la seva 

productivitat, renda i treball en relació a les regions que no disposen d’un stock adequat 

d’infraestructures.  

Existeixen diferents estudis sobre els efectes regionals produïts per les infraestructures, entre 

els quals destaca el realitzat per Biehl (1986), informe preparat per a la Comissió Europea, on 

es destaquen els quatre factors essencials per al desenvolupament regional: la localització 

geogràfica, l’aglomeració i estructura de la població, l’estructura sectorial econòmica i la 

provisió d’infraestructures. Encara que, aquests elements han d’anar acompanyats dels factors 

de productivitat tradicionals (treball i capital) per possibilitar el desenvolupament regional 

desitjat.  
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L’efecte que per una regió pot tenir una dotació adequada d’infraestructures és la capacitat 

per atreure capital i treball que optimitzen l’estructura sectorial i l’aproximen al seu 

desenvolupament potencial. La mobilitat de capitals i recursos humans, així com el 

desenvolupament de noves tecnologies exerciran un efecte multiplicador del procés. 

L’anàlisi anterior es va fer des de la perspectiva d’una inversió pública eficient, però és 

necessari  considerar que, des d’un punt de vista territorial, les infraestructures han d’afavorir 

una redistribució equilibrada de la despesa pública.  Així doncs, la necessitat de combinar 

equitat i eficiència subratlla la importància de considerar mecanismes com la participació 

público-privada (PPP) per afrontar el finançament de noves infraestructures de transport. 

 

3.3.2 EFECTES SOBRE LA PRODUCTIVITAT DEL SECTOR PRIVAT  

L’ús de les infraestructures de transport afecta a llarg termini la productivitat dels factors de 

producció i, per tant, influeix en la competitivitat de l’economia.  

Els primers estudis de la possible relació entre infraestructura i creixement econòmic es van 

desenvolupar durant la dècada dels noranta, a partir dels models de creixement endogen 

d’Aschauer, (1989 i 1993).  Si bé en un primer moment es pensava que el creixement de la 

despesa pública tenia un efecte negatiu sobre la productivitat, els resultats dels estudis 

realitzats han demostrat que les inversions en infraestructures tenen un efecte marcadament 

positiu. 

Les anàlisis empíriques parteixen de models economètrics basats en funcions de producció 

agregada com la de Cobb-Douglas, a la qual Aschauer (1989) incorpora l’stock de capital públic 

com a factor de producció als clàssics de capital privat i treball: 

�� = �� . (��)
	. (
�)

� . (��)
 

on Y és la producció del sector privat, A és la mesura de l’eficiència tecnològica, L és el treball 

del sector privat, K és l’stock de capital privat, G és l’stock de capital públic, t fa referència al 

període de temps durant el que es realitza l’anàlisi i α, β, γ representen les elasticitats de la 

producció privada en relació al treball, capital privat i capital públic. 

Amb aquesta nova formulació és possible quantificar l’impacte que té el capital públic sobre la 

productivitat de l’economia. Per determinar aquest efecte només és necessari quantificar el 

valor de l’elasticitat del capital públic. La determinació d’aquest paràmetre en diversos estudis 

mostra un ampli rang de valors depenent del país i la seva economia. Concretament en el cas 

d’Espanya, durant la preparació del “Plan Director de Infraestructuras”, l’elasticitat entre la 

productivitat i l’stock de capital públic es va estimar en 0,23. Això suposa que una inversió de 

l’1% sobre l’stock de capital públic comporta un augment de la productivitat privada del 0,23%. 

En el cas d’inversió pública en infraestructures de transport l’elasticitat estimada va ser de 0,18 

(0,16 en el cas de carreteres). Aquest efecte d’afavorir l’activitat privada o provocar una 

(4.1) 
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atracció de la inversió per part d’aquest sector a través de la despesa pública es coneix amb el 

nom de crowding in. 

Tot i això, el model uniequacional de producció exposat ha estat objecte de crítiques per 

efectuar una anàlisi estàtica a partir de les elasticitats, per tractar el capital com públic com 

una variable exògena i per no considerar les seves possibles relacions amb la producció 

privada. És per això que s’han desenvolupat models multiequacionals on si que s’estableixen 

les possibles relacions entre les diferents variables econòmiques. 

Un altre possible enfocament, menys utilitzat, que permet completar l’anterior i avaluar 

l’efecte de la inversió pública sobre l’estructura productiva de l‘empresa i el capital privat, és el 

que es basa en l’estimació i anàlisi de funcions de costos que reflecteixen el comportament 

d’optimització de l’empresa pel que fa a producció i factors a utilitzar. 

 

3.4 ALTRES EFECTES  

Aquests models de producció, tal i com senyala Prud’homme (CEMT, 2001), només avaluen 

l’impacte de les infraestructures de transport sobre el desenvolupament econòmic, però no 

l’impacte que té sobre el transport en general. Per això, resulta interessant afegir a les anàlisis 

tradicionals els efectes que poden provenir de la reorganització i millora del sector del 

transport, de l’aplicació dels avanços de la tecnologia als vehicles, del desenvolupament de la 

intermodalitat, entre altres, com a conseqüència de la millora de la infraestructura. Aquests 

efectes poden classificar-se en tres grans grups: efectes sobre el mercat de transport, efectes 

sobre la qualitat de vida i efectes sobre altres mercats i agents econòmics (Izquierdo, 2010). 

Dins els primers s’inclouen els efectes que poden exercir les infraestructures sobre l’eficiència 

productiva de les empreses dels mercats de transport, tant les dedicades a la provisió 

d’infraestructures com les de prestació de serveis. Els estalvis de temps de viatge, l’augment 

de la velocitat comercial dels vehicles, la millora de la seguretat i comoditat o l’estalvi de 

consum de combustible poden servir de base per l’establiment d’indicadors d’eficiència. Els 

efectes sobre la demanda de transport de viatgers i mercaderies, la seva distribució per 

modes, o el desenvolupament del transport multimodal són altres efectes a tenir en compte. 

Mentre que, pel que fa a l’avaluació dels possibles efectes de les infraestructures sobre la 

qualitat de vida de les persones, es poden utilitzar indicadors com els d’accessibilitat o de 

perifèria, o els impactes externs del transport, com poden ser accidents, congestió o impacte 

mediambiental. 

I per últim, també es poden tenir en compte els efectes de les noves infraestructures sobre 

altres mercats o agents econòmics. Com a exemple d’aquests efectes, podem citar la 

incidència que tenen les infraestructures en la localització de les empreses, en els sistemes de 

producció i en el desenvolupament de noves tècniques logístiques, que ha permès a moltes 

empreses reduir costos i augmentar la seva productivitat gràcies a disposar d’una xarxa de 

transport adequada.  
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3.5 CONSIDERACIONS FINALS 

Es poden obtenir diverses conclusions de l’anàlisi que s’ha realitzat sobre la relació existent 

entre la provisió d’infraestructures de transport i el creixement econòmic. En primer lloc és 

essencial conèixer els diferents efectes econòmics que produïts per la inversió en 

infraestructures, tant els de curt com els de llarg termini, ja que permet una millor planificació 

de la política d’inversió de qualsevol país. 

A més, és possible argumentar que la inversió en infraestructures de transport constitueix un 

important instrument de política econòmica, desencadenant importants efectes econòmics 

que contribueixen al creixement sostingut de l’economia i que en moments de crisi poden 

actuar com a element d’estabilització contracíclica, tot i que com hem comentat,  en molts 

casos hagin actuat més aviat a la inversa, al ser utilitzades com a elements d’ajust 

pressupostari. 

Així també s’ha pogut observar que la inversió pública té una alt efecte multiplicador, via 

demanda, sobre les magnituds macroeconòmiques com PIB, treball i inversió. Si bé, per altra 

banda, té efectes desfavorables pel que fa a dèficit públic, tipus d’interès o saldo exterior.  

I per últim, també podem afirmar que la inversió en infraestructures de transport és la 

possibilitat que suposa una major contribució al increment de la productivitat i, per tant, a la 

millora de la competitivitat de l’economia, entre totes les diferents formes d’inversió de l’stock 

de capital públic. 
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4. INFRAESTRUCTURES ANALITZADES 

 

4.1 INTRODUCCIÓ 

Un cop repassats alguns dels models de finançament més habituals en infraestructures viàries, 

ens centrarem en les autovies finançades mitjançant el peatge a l’ombra i que comporta per 

part de la concessionària adjudicatària, el disseny i construcció de la infraestructura i el 

posterior manteniment i explotació durant el temps que dura la concessió. 

En el cas de les autovies que veurem, la concessionària explota la infraestructura a través del 

cobrament d’uns cànons en funció dels vehicles que transiten per la via (cànon de demanda). 

Aquests imports els abona el Govern que prèviament ha pactat les tarifes i una sèrie 

d’indicadors de qualitat per modular l’import total a pagar.  D’aquesta manera, l’empresa 

concessionària espera que en el total d’anys de concessió recuperi el capital invertit en la 

construcció i manteniment de l’obra i n’obtingui un benefici, ja que un cop finalitzat el període 

d’explotació l’autovia passarà a ser propietat de l’Estat.  

Concretament les autovies que analitzarem seran l’Eix Vic-Ripoll i l’Eix Transversal recentment 

posades en servei i que han estat executades per la concessionària Cedinsa. 

 

4.2 EIX VIC-RIPOLL  

4.2.1 ANTECEDENTS 

L’eix Vic-Ripoll o carretera C-17 (antiga N-152) és la principal via de comunicació del Ripollès i 

Osona amb Barcelona i la resta d’àrea metropolitana. Durant els anys setanta, el tram inicial de 

la carretera –conegut com l’eix del Congost– es va desdoblar i va constituir l’autovia de 

l’Ametlla del Vallès que va fins a la Garriga. Al llarg de les dècades següents, els quatre carrils 

es van acostar fins a Vic, on la nova autovia va permetre eliminar el trànsit del centre de la 

capital d’Osona coincidint amb la inauguració de l’eix Transversal l’any 1997 (ambdues vies 

compartien part del traçat en passar per Vic). Aquest darrer tram va portar l’autovia fins al 

terme de les Masies de Voltregà. 

L’octubre de 2004 es va presentar l’estudi informatiu del desdoblament entre les Masies de 

Voltregà i Ripoll (27,5 km). Es projectava construir la traça paral·lela tant en el primer tram des 

de les Masies fins a Sant Quirze, com en la variant del Bisaura –que des de la dècada dels 

noranta havia eliminat el trànsit de Sant Quirze de Besora i Montesquiu i que s’havia deixat 

preparada per al desdoblament–, mentre que fins a Ripoll era necessària una nova plataforma 

per la carretera en sentit sud (l’actual s’aprofitaria per al trànsit cap al nord). Les previsions 

indicaven l’inici de les obres per al final de 2005 i la inauguració de la infraestructura per al 

segon trimestre de 2008. Val a dir que aquests terminis no es van complir. Mentrestant, la 

redacció del projecte constructiu de la variant de Voltregà (un tram de 8,5 km que eliminava el 

trànsit de l’interior de la Gleva, Sant Hipòlit i les Masies de Voltregà) estava a la recta final. 
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El juny de 2006 la Generalitat va adjudicar la construcció i el manteniment de l’eix Vic-Ripoll a 

l’empresa CEDINSA –participada per FCC (27%), Caixa Catalunya (20%), Comsa, Copisa i 

Copcisa–. Les obres es preveien finançar per mitjà del sistema de “peatge a l’ombra”, pel qual 

la concessionària cobraria al llarg de 33 anys una quantitat basada en el nombre de vehicles 

que hi transitessin. La concessió també incloïa el tram entre la variant del Voltreganès, Vic i 

Centelles, del qual s’assumia la millora per assolir les característiques tècniques d’autovia. Tot 

plegat es valorava amb un pressupost de 312 MEUR. 

El primer tram, la variant de les Masies de 

Voltregà, es va inaugurar el juny de 2008. Tenia 

8,5 quilòmetres i eliminava el trànsit de l’interior 

de la Gleva, Sant Hipòlit i les Masies de Voltregà. 

La via desdoblada tenia una traça paral·lela, per 

l’est, a la via preexistent, que va passar a 

anomenar-se C-17z. 

El segon tram, des de les Masies de Voltregà fins a 

l’enllaç de Sora –al terme municipal de Sant 

Quirze de Besora-, va entrar en servei el juliol de 

2010. Tenia onze quilòmetres i aprofitava el 

traçat de la variant de Bisaura, creada als anys 90 

per eliminar el trànsit dels nuclis urbans de Sant 

Quirze de Besora i Montesquiu. 

Les obres del tercer tram, de 7,8 quilòmetres des 

de Sora fins a Ripoll, van iniciar-se l’any 2008. La 

impossibilitat de desdoblar la carretera existent, 

enganxada al riu Ter, va fer que s’aprofités 

aquesta pels dos carrils en sentit nord i es creés 

una plataforma nova pel sentit sud. La via 

acabaria a l’enllaç de la C-26, a prop de dos 

quilòmetres del nucli urbà de Ripoll, punt on 

s’iniciaria la futura variant est que havia de 

connectar amb l’N-260 direcció Camprodon. 

 

L’estudi informatiu de la variant est de Ripoll, de 4 quilòmetres, va sortir a exposició pública el 

febrer de 2010. Preveia dues alternatives que s’iniciaven a l’encreuament amb la C-26, 

passaven per la riba esquerra del Ter, superaven per l’est el nucli de Ripoll amb els túnels de 

Sant Antoni (355m) i de Sant Bartomeu (1.320m) i arribaven, després de creuar l’N-260a que 

va a Vallfogona de Ripollès, a l’N-260 en direcció Camprodon al polígon industrial els Pintors.  

 

 

 

Figura 4.1 Desdoblament Eix Vic-Ripoll 

Font: Diputació de Barcelona. 
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4.2.2 DESCRIPCIÓ GENERAL 

La via projectada pertany a Xarxa Bàsica Primària, i d’acord amb l’ordre d’estudi s’executa com 

a via preferent de dues calçades de dos carrils cadascuna, amb accessos controlats, 

encreuaments a diferent nivell i amb una velocitat de projecte de 80 km/h. L’autovia en 

qüestió avança de sud a nord passant per les següents poblacions: Centelles, Hostalets de 

Balenyà, Sant Miquel de Balenyà, Tona, Malla, Vic, Gurb, Manlleu, Masies de Voltregà, Torelló, 

Orís, Borgonyà, Sant Quirze de Besora, Montesquiu i Ripoll. 

La nova autovia té una longitud de 49,4 Km (23,6 de millora i 25,8 de desdoblament), disposa 

de 9 enllaços a diferent nivell, 14 viaductes amb una longitud total de 1.444 m i 9 túnels que 

sumen 4.249 m. La calçada està formada per dos carrils de 3,5 metres d’amplada per sentit de 

circulació i uns vorals exteriors de 2,5 metres. Una mitjana de 3 metres i un voral interior de 1 

metre separen els dos sentits.  

En les obres de desdoblament es distingeixen 5 trams: 

• Variant de les Masies de Voltregà (8,1 quilòmetres)  

La variant s’inicia al terme municipal de 

Manlleu, a l’enllaç entre la C-17, l’accés a 

Manlleu i la C-37 cap a Torelló i Olot. A 

partir d’aquest punt la carretera creua el 

riu Ter amb un viaducte fins arribar a la 

zona on es trobava la C-17. Enllaça amb la 

carretera existent i s’ubica l’accés de Sant 

Hipòlit de Voltregà. A continuació 

l’autovia transcorre entre la carretera 

existent i el riu Ter, fins a arribar a les 

Vinyoles d’Orís on es torna a connectar 

amb la C-17. En aquesta zona trobem un 

enllaç amb la BV-5225, carretera d’accés a 

Torelló. 

• Final de la variant de les Masies de 

Voltregà – inici de la variant de Sant 

Quirze de Besora (5,3 quilòmetres)  

 Es manté la plataforma existent i els 

desdoblaments són efectuats per un 

costat o un altre en funció de la 

morfologia del terreny. Es faciliten les 

connexions amb la xarxa de camins i amb 

la zona propera a la carretera mitjançant 

un enllaç a Can Branques. El projecte 

també inclou enllaços a Torelló, 

Figura 4.2 Trams del desdoblament Eix Vic-Ripoll 

Font: Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 



 
 

26 
 

IMPACTE SOCIECONÒMIC DEL PEATGE A L’OMBRA          

EL CAS DE L’EIX TRANSVERSAL I L’EIX VIC RIPOLL 

Gerard Ochogavias Arumí — ETSECCPB 2013/2014 

Borgonyà, a l’Espona i a Can Bajalou. El túnel situat a l’entrada de Sant Quirze de Besora es 

desdobla i s’amplien dos viaductes sobre el Ter. 

• Variant de Sant Quirze de Besora i Montesquiu (4,9 quilòmetres) 

Aquest tram correspon al desdoblament de la variant de Sant Quirze de Besora i Montesquiu. 

Les obres inclouen l’ampliació dels enllaços existents de Sant Quirze de Besora amb la BP-4654 

cap a Sant Agustí del Lluçanès, i de Montesquiu amb la BP-4655 cap a Alpens. 

• Final de la variant a la Farga de Bebié – entrada del túnel de Terradelles (5,3 quilòmetres) 

Es desdobla el túnel existent de la Farga i es construeix un segon túnel de 420 metres de 

longitud que travessa el Turó de Bellavista. Aquest túnel nou constitueix el desdoblament en 

sentit Masies de Voltregà, mentre que en sentit Ripoll s’amplia la traça existent. D’altra banda, 

els viaductes sobre el Ter es desdoblen. Entre l’últim d’aquests viaductes i la connexió amb 

l’antiga N-152a es formen dues calçades laterals per recollir el trànsit dels camins i accessos 

existents i incorporar-lo a la C-17. La connectivitat de l’autovia es facilita mitjançant els 

enllaços de la Farga de Bebié, el de la depuradora de Ripoll i els accessos al Camí d’Aguilera i a 

Can Terradelles (N-152a).  

• Túnel de Terradelles – Ripoll (2,9 quilòmetres) 

La impossibilitat de desdoblar la carretera existent, enganxada al riu Ter, fa que s’aprofiti 

aquesta pels dos carrils en sentit nord i es creï una plataforma nova pel sentit sud. La via acaba 

a l’enllaç de la C-26 cap a Berga, que permet també l’accés a la depuradora i, mitjançant unes 

calçades laterals, a la Colònia de Santa Maria i a Cal Rovelló. A l’enllaç, a dos quilòmetres del 

nucli urbà de Ripoll és on s’inicia la futura variant est que connecta amb l’N-260 direcció 

Camprodon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 Enllaç i futura variant de Ripoll 

Font: Territori (Observatori de projectes de Catalunya). 
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4.3 EIX TRANSVERSAL  

4.3.1 ANTECEDENTS 

La carretera C-25, també coneguda com l’Eix Transversal, uneix Cervera (Segarra) i Riudellots 

de la Selva (la Selva), comunicant així la plana de Lleida, el Bages, Osona, la Selva i el Gironès, 

amb un recorregut total de 153 Km. Va ser inaugurada l’any 1997 i immediatament va 

esdevenir la primera gran infraestructura viària que connectava l’interior de Catalunya sense 

passar per Barcelona. 

Abans del desdoblament, la via disposava d’un sol carril per sentit excepte en tres trams de 10 

quilòmetres en total que tenien característiques d’autovia i algun tram amb un tercer carril per 

facilitar l’avançament. Per l’eix Transversal hi transita una gran quantitat de vehicles pesants, 

els quals recorren l’eix de punta a punta com a alternativa a les autopistes, de recorregut més 

llarg i amb peatges. Per contra, la majoria de turismes utilitzen l’eix per moure’s entre 

localitats properes, especialment en la meitat oriental, més poblada. 

Segons dades del Servei Català de Trànsit, el percentatge de vehicles pesants s’havia 

mantingut pràcticament inalterat des de la inauguració de la carretera, entre el 22% i el 26%. 

Però, en canvi, el nombre total de vehicles lleugers havia augmentat considerablement i, si bé 

el 1998 hi passaven 6.380 vehicles diaris de mitjana, l’any 2008 n’hi passaven gairebé el doble, 

10.902 (amb una oscil·lació entre 8.000 i 17.000 vehicles segons el dia). 

Com a conseqüència de l’alta intensitat del trànsit, especialment de vehicles pesants, en els 

trams d’un sol carril per sentit els turismes tenien grans dificultats per avançar als camions i 

sovint hi havia retencions de trànsit. El Departament de Política Territorial i Obres Públiques 

(DPTOP) volia desdoblar la via per tal de reduir l’accidentalitat, augmentar la velocitat i 

millorar d’aquesta manera la connexió intercomarcal i les connexions de llarg recorregut entre 

Lleida i Girona (i, per tant, amb França). 

L’any 2004 el Govern català va anunciar la seva voluntat de desdoblar l'eix i es licitaren els 

estudis d'impacte ambiental i informatius dels trams Artés-Vic i les Oluges-Manresa i al 2006 el 

DPTOP va presentar i sotmetre a informació pública el projecte de desdoblament de la C-25. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 Desdoblament de l’Eix Transversal 

Font: SCOT (Societat Catalana d’Observació del Territori). 
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El tram entre Cervera i les Oluges (la Segarra), de quasi 5 km, ja estava desdoblat i només 

s’havia de fer el reforçament del ferm, canvi de les barreres, actuacions en estructures, 

substitució de senyalització i neteja de les cunetes, a l’igual que les circumval·lacions de 

Manresa (Bages) i Vic (Osona). Eren els tres únics trams de la via que tenien característiques 

d’autovia. En total es desdoblarien 142’8 km de carretera i es construiria un nou tram de 2 km 

d’autovia (des de l’AP-7 fins a connectar amb l’N-II a Caldes de Malavella, la Selva).  

El maig de 2007 la Generalitat va anunciar que adjudicava a Cedinsa Concessionària SA , una 

societat participada majoritàriament per Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) i Caixa 

Catalunya, el desdoblament de la C-25 i la seva posterior concessió durant 33 anys. Aquesta es 

faria a través del mètode de peatge a l’ombra: la concessionària assumeix el cost de l’obra 

però durant el període de concessió la Generalitat li pagarà un cànon en funció dels vehicles 

que hi transitin. 

La previsió inicial era que les obres s’iniciessin a finals d’aquell mateix any o a principis del 

següent i que es finalitzessin entre el 2010 o 2011, però això no va ser així, i fins al 2008 no es 

van iniciar les obres.   

Al 2009 la crisi econòmica i financera va impedir que Cedinsa Concessionària pogués disposar 

de prou crèdit per part de CatalunyaCaixa, cosa que contribuí en bona part als endarreriments 

que va patir l’obra. Aquest fet va comportar que s’hagués d’ajornar la data d’inauguració de 

l’obra fins al 2013. 

A mitjans del 2010 Cedinsa es va trobar necessitada d’un nou crèdit, d’uns 600 milions d’euros, 

alhora que amb la crisi havia caigut bruscament el tràfic, molt especialment el de camions, i 

això penalitzava a la concessionària a l’hora de signar els crèdits ja que la rendibilitat de la 

inversió ja no era tant clara. Igualment, el fet que l’obra hagués estat adjudicada sobre l’estudi 

informatiu i no sobre el projecte constructiu, que va modificar alguns trams, podria acabar 

encarint-la amb la qual cosa va entrar a negociar amb la Generalitat el reequilibri financer que 

havia de facilitar la concessió dels crèdits necessaris. El principal eix de negociació amb la 

Generalitat era la revisió de la tarifa. Amb tot, des de la Generalitat es manifestà que no es 

produirien canvis en el termini de la concessió i que el pressupost adjudicat de l’obra no tindria 

alteracions destacables. Finalment al mes de setembre, un cop assegurat que la Generalitat 

assumiria més garanties de les inicialment previstes per al peatge a l’ombra, Cedinsa va 

obtenir un crèdit per valor de 572 milions d’euros, amb el que es van reactivar les obres entre 

Gurb i Caldes de Malavella, tram que havia estat assumit per les constructores que formaven 

part de Cedinsa. 

A principis d’octubre del 2011 CaixaBank anunciava que contribuiria al finançament de Cedinsa 

mitjançant l’aportació de 30 milions d’euros dels 64 que el Banc Europeu d’Inversions (BEI) 

havia concedit a l’entitat bancària. 

Finalment i després de gairebé 4 anys d’obres, el 4 de gener de 2013 es va inaugurar el 

desdoblament de l’Eix Transversal al viaducte de Sant Sadurní d’Osormort (Osona).  
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4.3.2 DESCRIPCIÓ GENERAL 

La via projectada pertany a Xarxa Bàsica Primària, i d’acord amb l’ordre d’estudi s’executa  com 

a via preferent de dues calçades de dos carrils cadascuna, amb accessos controlats, 

encreuaments a diferent nivell i amb una velocitat de projecte de 100 km/h. L’autovia en 

qüestió avança d’oest a est passant per nuclis tant importants com: Cervera, Calaf, Manresa, 

Vic o Santa Coloma de Farners. 

La nova autovia té una longitud de 153 quilòmetres, dels quals 142,8 han estat desdoblats i 2 

quilòmetres són de nova construcció, (des de l’AP-7, fins a connectar amb l’A-2 a Caldes de 

Malavella). La resta pertanyen als trams que ja tenien quatre carrils on només han calgut obres 

per a la millora i adequació (Cervera - Les Olugues i les circumval·lacions de Manresa i Vic). 

La via està formada per dues calçades amb dos carrils de 3,5 metres per sentit, els vorals 

exteriors tenen 2,5 metres d’amplada i els interiors 1,5, i queden separats per una mitjana 

d’amplada variable, d’entre 5 i 8 metres. A les zones de més volum de trànsit hi ha trams amb 

tres carrils per sentit, com és el cas del pas per Manresa o de la intersecció amb la C-17. Als 

trams amb més pendent, com és el cas del Coll de Revell (entre la Selva i Osona), s’habiliten 

tres carrils de pujada i dos de baixada. 

El desdoblament de l’Eix Transversal comença al PK 82+800 (Cervera) i acaba al 235+800 

(Riudellots de la Selva) i està dividit en tres grans trams: 

• Cervera – Manresa 

Aquest tram consta de  49,6 quilòmetres, 13 enllaços i 20 viaductes. Com ja hem comentat 

anteriorment, al inici del tram la C-25 ja estava desdoblada entre Cervera i Les Oluges. A partir 

d’aquest punt, el traçat de la nova calçada segueix el de la carretera existent, a excepció d’un 

punt, al municipi de Rajadell (Bages), on s’ha construït una petita variant, d’uns 900 metres per  

conservar les restes de la vila romana de Sant Amanç que la construcció de la C-25 al 1995 ja 

va posar al descobert. Els enllaços existents s’han adaptat al desdoblament. 

• Manresa – Vic 

Tram de 46 quilòmetres de longitud amb 13 enllaços, 12 viaductes i 5 túnels. El traçat segueix 

la carretera existent, que s’eixampla alternativament a un costat o un altre. Cal destacar la 

construcció d’un nou túnel a la zona de Fontfreda de 668 metres, i els viaductes de la riera de 

la Gavarresa, de Pere Riera, Pla del Roure i de Sant Bartomeu. Els enllaços s’han adaptat a 

l’ampliació de la calçada. 

• Vic – Caldes de Malavella 

La complicada orografia d’aquest tram de 57,4 quilòmetres ha comportat la construcció de 18 

viaductes i 12 túnels, entre els quals destaquen el túnel de Joanet amb una longitud de 1.440 

metres, el més llarg de tot l’eix, i els viaductes d’Osormort i les Fosses on s’han duplicat les 

estructures existents. Fins a l’AP-7 s’ha desdoblat seguint la traça existent, i a partir d’aquest 

punt la C-25 existent s’ha configurat com a ramal cap a l’aeroport de Girona, i des de 
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l’autopista s’han construït 2 quilòmetres nous d’autovia fins a connectar amb la A-2. Els 

enllaços existents s’han adaptat a la nova via,  a excepció de l’enllaç de Sant Hilari Sacalm on 

s’ha remodelat el ramal de sortida de l’autovia provinent de Vic.  

 

4.3.3 L’EIX TRANSVERSAL I L’ENTORN 

A més de tot el descrit fins ara, cal destacar també la especial cura que s’ha tingut en el disseny 

i execució del desdoblament en la seva integració en l’entorn, atès l’abast territorial de l’Eix 

Transversal i l’orografia per la qual transcorre. En aquest sentit cal remarcar les actuacions que 

s’han portat a terme per tal d’evitar l’efecte 

barrera de la infraestructura pel que fa al pas 

d’animals amb la formació o creació de passos 

de fauna.  

Aquestes mesures s’han complementat amb 

l’adequació de les estructures de drenatge i 

obres de fàbrica, amb el tancament cinegètic i 

les plantacions. 

D’altra banda, es preveu la plantació i 

hidrosembres de talussos per evitar l’erosió i 

garantir la integració paisatgística amb 

l’entorn. Així, s’ha tingut especial cura també 

durant l’execució dels embocaments dels 

túnels, de la reposició de rius i rieres, dels 

abassegaments de terres i de les zones 

d’excavació. 

També s’han previst diferents tractaments de 

bioenginyeria per assegurar la integració de 

Figura 4.5 Trams del desdoblament Eix Transversal 

Figura  4.6 Pas de fauna a Sant Julià de Vilatorta 

Font: Cedinsa 

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat. 
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talussos de major pendent i major complexitat, és el cas de murs verds, així com altres 

plantacions i alineacions d’arbres. També cal remarcar les mesures que s’han aplicat per 

disminuir l’impacte acústic, mitjançant la instal·lació de pantalles acústiques i de paviment 

fonoreductor.  

 

4.4 MILLORES APORTADES PER LES NOVES AUTOVIES. 

Tant l’Eix Vic-Ripoll com l’Eix Transversal han aportat al territori per on passen una millora 

important en les comunicacions, fet que aporta noves oportunitats econòmiques als municipis 

afectats. En el cas de l’Eix Transversal es pot veure clara l’aposta de la Generalitat per trencar 

la radialitat viària del país i generar oportunitats al conjunt del territori, parant especial atenció 

en cinc grans nuclis urbans i les seves àrees d’influència: Lleida, Cervera, Manresa, Vic i Girona. 

De fet, la indústria de la zona comença a notar els efectes del desdoblament que veu com es 

multipliquen les seves oportunitats de negoci i els permet encarrilar la sortida de la crisi. Un 

altre dels sectors que es comencen a veure beneficiats per la posada en servei d’aquestes 

infraestructures és el turisme, ja que els nous eixos acosten indrets de gran riquesa ambiental i 

geogràfica de Catalunya. 

A part d’aquesta millora en les connexions interiors, és fins i tot més important la porta de 

sortida al món que ofereix sobretot l’Eix Transversal. Juntament amb l’autopista AP-2 i 

l’autovia A-2, constitueixen l’anomenat corredor de l’Ebre, que uneix les comarques interiors 

de Catalunya amb el Mediterrani, amb l’interior de la península i la cornisa cantàbrica. I 

mitjançant l’AP-7 també millora la connexió amb França. 

La millora en la fluïdesa del trànsit i en el temps de viatge és un altre gran avantatge dels 

desdoblaments analitzats. Amb el disseny actual de les autovies s’han reduït els temps de 

recorregut, en gran part per la descongestió que suposa disposar de dos carrils per sentit en 

tot moment i d’aquesta manera evitar les retencions que originaven els vehicles pesants en els 

trams amb un únic carril per sentit. 

Figura  4.7 Connexions de l’Eix Transversal 

Font: El Periódico. 
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I per últim i més important, l’augment de la seguretat i conseqüentment la reducció de 

l’accidentalitat i la sinistralitat que patien les vies amb la seva configuració anterior. El 

desdoblament de l’Eix Vic-Ripoll i de l’Eix Transversal han fet disminuir de forma significativa el 

número d’accidents i de morts en aquestes carreteres. En el cas de l’Eix Transversal la reducció 

ha estat molt positiva ja que ha passat d’una mitja de 15 víctimes mortals a l’any des del 2000 

a només 1 víctima en els primers 14 mesos des que la infraestructura es va desdoblar. Així com 

també s’han reduït a més de la meitat el número d’accidents respecte l’any anterior a la 

posada en servei. Dades que confirmen la necessitat que tenia la via de ser desdoblada i 

d’aquesta manera atacar un dels punts més negres de les carreteres catalanes. 
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5. ANÀLISI COMPARATIU ENTRE L’ALTERNATIVA PÚBLICA I LA 
PRIVADA  

 

5.1 INTRODUCCIÓ  

En aquest apartat realitzarem una comparació, des d’una perspectiva de cost econòmic, entre 

l’alternativa pública i la privada d’executar i mantenir les infraestructures que hem comentat 

en l’apartat anterior.  Entendrem com a privada (la concessió d’obra pública que s’ha fet a 

l’empresa Cedinsa per a que executi, mantingui i exploti durant un període de temps una 

infraestructura, mitjançant el sistema de peatge a l’ombra).  

L’objectiu d’aquesta anàlisi és construir un comparador que permeti calcular el cost que tindrà 

per l’Administració l’opció escollida (alternativa privada: concessió d’obra) i el cost que tindria 

haver assumit directament la construcció i manteniment de la infraestructura amb 

finançament pressupostari (alternativa pública). Òbviament, l’alternativa pública no exclou 

l’externalització dels processos de construcció i manteniment a través de les figures 

contractuals tradicionals, com poden ser els contractes d’obres i serveis o l’ús d’empreses 

públiques. 

S’ha de tenir en compte que es tracta d’una anàlisi econòmica, en el sentit que es valora 

exclusivament el cost de les diferents alternatives. Una anàlisi més àmplia podria incloure la 

transferència i retenció de riscos en cada una de les alternatives, el cost de no realitzar altres 

infraestructures com a conseqüència de la limitació del endeutament o les diferències 

existents entre el manteniment que sol fer l’alternativa privada i la pública. 

 

5.2 METODOLOGIA 

Per poder comparar els costos que suposa la construcció i manteniment de les dues 

infraestructures que analitzarem, cal tenir en compte que aquests es produeixen en diferents 

moments del temps i que per tant no els podem agregar de la mateixa manera, ja que tenen 

una valoració molt més elevada els costos presents que els futurs. 

D’aquesta manera, per poder equiparar aquests costos hem de realitzar una homogeneïtzació 

prèvia que consisteix en l’actualització al present dels costos que es generaran en els períodes 

futurs. Això es fa mitjançant l’aplicació d’una taxa de descompte positiva (que disminueix la 

importància del flux de costos segons ens allunyem en el temps). Per tant, hem hagut de 

definir un horitzó temporal (en el següent apartat) i una taxa de descompte per actualitzar 

aquests fluxos monetaris futurs. 

La definició d’una taxa de descompte que determini l’equivalència entre els valors presents i 

els valors futurs ens obliga a justificar l’elecció del paràmetre utilitzat en el càlcul, degut a la 

importància que aquest pot tenir sobre el resultat final i a la manca de consens en la literatura 
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existent en avaluació econòmica, ja que es presenten gran varietat de valors recomanats per 

diverses agències i institucions especialitzades1. 

En alguns casos es considera la taxa social de descompte com el cost d’oportunitat del capital 

destinat al finançament de projectes d’inversió en infraestructures. Si ens trobéssim en 

condicions de competència perfecta es correspondria amb el tipus d’interès real del mercat de 

capitals, associable a alguns referents del tipus d’interès a llarg termini.  

La consideració anterior no té en compte els criteris socials amb els quals els individus valoren 

l’equivalència del consum futur respecte al consum present. Per això en molts casos s’opta per 

definir una taxa marginal de preferència temporal que posi de manifest aquestes preferències. 

Però degut a les dificultats que comporta el càlcul d’aquests models, generalment s’opta per 

escollir una taxa de descompte recomanada per alguna agència o institució especialitzada en 

l’avaluació de projectes públics, la qual tot i no basar-se estrictament en la teoria econòmica 

reflecteix la voluntat política envers els diferents projectes possibles. A més, aquests valors 

difereixen substancialment entre països, segons la consideració que facin del valor a llarg 

termini i del risc que hauran d’assumir en el projecte. 

 

 

 

 

Taula 5.1 Taxes socials de descompte aplicades a diferents països 
 

 

 

        País 

 

 

 

Vida útil del projecte 

 

 

 

Taxa de descompte (%) 

Alemanya  30 3 

Austràlia  30 7,4 

Canadà  30 10 

Dinamarca  30 6 

Espanya  30 6 

Estats Units  40 7,5 

Finlàndia  30 6 

França  n.d. 8 

Països Baixos  30 4 

Irlanda  30 diverses 

Israel  15 7 

Noruega  25 7 

Nova Zelanda  25 10 

Portugal  20 8 

Regne Unit  30 8 

Suècia  40 4 

Sud-àfrica  30 15 
 

 

 

 

Font: Banister i Berechman (2000). 

 

                                                           
1
 Veure per exemple Banister, D.; Berecham,J. Transport investment and economic development, Londres UCL, 2000, on es fa un 

exhaustiu anàlisi de taxes de descompte utilitzades en diversos països i institucions. 
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En la taula 5.1 es resumeixen els valors de referència utilitzats en els diferents països, de la que 

podem destacar la diversitat dels valors per a un mateix paràmetre. Així, destaca el cas 

d’Alemanya per la preferència que fa dels efectes a llarg a termini amb la taxa de descompte 

més baixa de totes (3%), en contraposició al cas d’Estats Units amb una taxa del 7,5% per 

projectes d’una vida útil de 40 anys, on es dóna més importància als valors més actuals. 

En el cas que d’Espanya, que és el que ens ocupa en el nostre estudi, el Ministeri d’Obres 

Públiques, Transport i Medi Ambient al 1993 va recomanar una taxa de descompte del 6% per 

l’avaluació econòmica de projectes, que des d’aleshores no ha estat modificada. Anys després, 

la Comissió Europea2 també recomanava una taxa de descompte del 6% afegint la possibilitat 

de modificar-la en projectes concrets. Mentre que, institucions com el Banc Mundial i el Banc 

Europeu per la Reconstrucció i el Desenvolupament (EBRD) utilitzen una taxa social de 

descompte del 10%, tot i que es justifica aquesta xifra més elevada degut als projectes que 

solen participar aquestes institucions, on es tracta generalment amb països en vies de 

desenvolupament o amb grans necessitats en matèria d’infraestructures, i per tant amb costos 

d’oportunitat molt més elevats. 

Així doncs, un cop analitzades totes aquestes recomanacions i tenint en compte el tipus de 

projectes que estudiarem, podem considerar adient l’elecció d’una taxa de descompte del 6%. 

Un altre aspecte que hem de tenir en compte, pel que fa a la metodologia de l’anàlisi, és la 

comptabilització d’aquests costos en termes reals, utilitzant els preus de referència de l’any 

inicial en cada cas, i ignorant la inflació futura, ja que en el cas del peatge a l’ombra que es 

paga a Cedinsa, el preu pagat per vehicle lleuger i pesat no s’inflaciona.  

I per últim, hem de definir quins són els costos que suposa cada una de les alternatives. Així, 

en el cas de l’alternativa pública, els costos que es generarien per l’Administració serien els 

següents:  

· Costos de construcció: s’han estimat aquests costos a partir del pressupost base de 

licitació que inclou el preu del projecte, de l’obra i de les expropiacions. A més, s’hi ha 

inclòs com a sobrecost l’import de les modificacions aprovades per l’Administració i el 

valor final de les expropiacions a partir de les dades disponibles. Per altra banda, s’han 

descomptat les instal·lacions de trànsit, ja que aquestes no serien necessàries en el cas 

de l’alternativa pública. 

· Costos de manteniment i de reinversió: aquests s’han calculat considerant els  

imports pressupostats per al manteniment i reinversió que ha presentat la 

concessionària. Considerem, per a efectes del present anàlisi, que el manteniment que 

faria de les infraestructures l’Administració seria de la mateixa qualitat, i per tant de 

cost semblant, al de l’alternativa privada. A més, s’han comparat aquests costos de 

reinversió i manteniment amb els estàndards de qualitat del Col·legi de Camins amb 

l’objectiu de comprovar la seva sinceritat i fiabilitat en l’àmbit públic.  

                                                           
2
 Considera que aquesta es una taxa adecuada pel període 2000-06. European Comission, “A guide to cost-benefit analisys of 

investment projects” Luxemburg, 2006. 
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· Costos financers: aquests són els deguts al finançament via deute públic, ja que ens 

trobem en el supòsit que l’Administració no té capacitat de finançar aquestes 

inversions mitjançant els pressupostos, degut a les exigents restriccions 

pressupostàries imposades per les autoritats, i que per tant, l’Administració hauria de 

recórrer al mercat de capitals per aconseguir aquests fons i conseqüentment retornar-

los amb els interessos pertinents. Per a aquests costos s’han considerat diferents taxes 

d’interès, ja que tenen gran influència en el resultat final. 

I per altra banda, el costos que genera per l’Administració l’execució i explotació de la 

infraestructura mitjançant l’alternativa privada, a través del sistema de peatge a l’ombra, són 

els següents: 

· Cànon de demanda: són els pagaments que ha de fer l’Administració en concepte de 

peatge a l’ombra, és a dir, pagament per número de vehicles lleugers i pesants que 

circulen per les vies que analitzem. Fins al desembre de 2013 s’han considerat dades 

reals. A partir del mes següent hem realitzat una estimació basada en les hipòtesis de 

trànsit de l’Administració i la concessionària, corregides per l’evolució real del trànsit 

fins al moment. Per tant, hem corregit les previsions de trànsit durant tota la vida de 

concessió en funció del trànsit real registrat els últims anys. 

· Subvencions: són uns pagaments que realitza l’Administració en concepte de 

participació público-privada, per fer més atractiva la inversió i que el sector privat s’hi 

pugui veure interessat. A més, també permeten assolir un equilibri econòmico-financer 

per part de l’alternativa privada. Aquestes es paguen durant el període d’explotació en 

una de les infraestructures i durant els anys de construcció i primers anys d’explotació 

en l’altra, les podrem veure amb més detall en les anàlisis comparatives que es 

mostren a continuació. 

 

5.3 ANÀLISI COMPARATIU ENTRE ALTERNATIVA PÚBLICA I PRIVADA: EL CAS DE 
L’EIX VIC-RIPOLL 

 

5.3.1 CONSIDERACIONS PRÈVIES 

En aquest apartat es desglossarà tota la informació que s’ha utilitzat per poder obtenir la 

comparativa de costos entre l’alternativa pública i la privada de construir el desdoblament de 

l’Eix Vic-Ripoll, i se’n presentaran els resultats. D’aquesta manera es podrà valorar quina de les 

dues és la més convenient per l’Administració, i conseqüentment per tots els contribuents. 

La informació i dades presentades en els apartats previs als resultats tenen com a objectiu 

facilitar l’enteniment d’aquests i demostrar la fiabilitat i sinceritat dels resultats presentats. 
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5.3.2 ALTERNATIVA PÚBLICA 

L’alternativa pública, tal i com hem comentat abans, presenta un sèrie de costos de diferent 

índole, és aquí on presentarem aquests costos i es justificaran degudament. 

 Taula 5.2 Costos Alternativa Pública Eix Vic-Ripoll 

Construcció  312 .000.000 € 

Manteniment  70.811.553 € 

Reinversions 80.375.066 € 

TOTAL 463.186.619 € 
 

 

 

                                            Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la concessionària. 

Tal i com hem comentat en la metodologia, s’ha estimat el cost de construcció (312 milions 

d’euros) a partir del preu final que ha pagat per l’execució de les obres la concessionària, 

descomptant les instal·lacions de trànsit i les inversions per al control d’aquest. 

Com a costos de manteniment i reinversions s’han utilitzat els que ha pressupostat la mateixa 

concessionària descomptant als costos de manteniment, els d’explotació i els costos 

d’estructura de la concessió, que representaven aproximadament un 20%. Hem considerat que 

l’Administració pagaria els costos de manteniment a través dels pressupostos generals, com a 

partides del Departament pertinent, mentre que les reinversions es finançarien mitjançant 

deute públic, i per tant, generant uns costos financers. Hem establert un model de 

finançament per a cada una de les reinversions (considerant períodes de 5 anys per les 

primeres reinversions i de 10 anys per les reinversions que es porten a terme els últims anys 

de la concessió, quan la infraestructura ha de revertir a l’Administració), amb una taxa 

d’interès mitja del 5% i a retornar fins al final de la concessió. 

I per últim, els costos financers, que són conseqüència dels interessos generats pel sistema de 

finançament de la infraestructura via deute públic, i que depenen de la taxa d’interès i del 

termini de retorn que considerem. Per al nostre cas s’ha plantejat un termini per tornar el 

préstec de 33 anys, coincidint d’aquesta manera amb el període de concessió pel qual 

l’Administració abonaria el cànon de demanda a l’empresa concessionària en el cas de 

l’alternativa privada. Degut a la importància sobre el resultat final que té la taxa d’interès, 

s’han considerat dues possibilitats que s’ajusten a la realitat del mercat de capitals, 5% i 6%. 

D’aquesta manera, els costos financers que es generen són els següents: 

Taula 5.3 Costos financers Alternativa Pública 

Taxa d’interès Costos financers 

5% 365.248.964 € 

6% 452.960.365 € 
   

 

   

  Font: Elaboració pròpia. 
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Per tant, l’Administració acabaria pagant per al desdoblament de l’Eix Vic-Ripoll, 

aproximadament 828 milions d’euros (si es considera una taxa d’interès del 5%), o gairebé 916 

milions d’euros si la taxa fos del 6%. 

 

5.3.3 ALTERNATIVA PRIVADA 

El volum important dels costos que genera per l’Administració l’execució de les obres 

mitjançant l’alternativa privada és el pagament del cànon de demanda. Aquest es determina a 

partir de l’establiment d’un preu per usuari que utilitzi la infraestructura, es sol diferenciar 

entre vehicles lleugers i pesants. Així, els preus per l’Eix Vic Ripoll són els següents: 

Taula 5.4 Preus Eix Vic-Ripoll 

Tipus de vehicle Preu (/veh/km) 

Lleugers 0,03402 

Pesants 0,04763 
                                           

 

  

           Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la concessionària. 

A partir d’aquests preus i de les intensitats mitjanes diàries (IMD) de la carretera es pot 

determinar l’import total que es paga en concepte de cànon de demanda. 

Per al nostre anàlisi, s’han utilitzat les IMD reals fins al desembre de 2013 i les IMD previstes 

(amb les correccions pertinents)3 fins al final de la concessió per determinar els pagaments que 

farà l’Administració a la concessionària. 

Cal considerar també, que l’Administració té establert un cànon de demanda màxim, aquest 

coincideix amb les previsions de trànsit presentades en el pla econòmic financer de la 

concessionària. Així doncs, en cas que la demanda superés aquestes previsions, l’empresa 

concessionària no veuria incrementats els seus ingressos, ja que rebria l’import establert per 

aquest topall de trànsit. 

L’altre cost que suposa l’alternativa privada són les subvencions que hem comentat. En el cas 

de l’Eix Vic-Ripoll, l’Administració aporta una subvenció anual a la concessionària de 2 milions 

d’euros des de l’inici de l’explotació (any 2009) fins al final d’aquesta (any 2039). 

En definitiva tots aquests costos sumen uns 748 milions d’euros, i generen uns fluxos4, que són 

els que s’han de considerar i actualitzar per poder fer la comparació entre alternatives. 

 

 

 

                                                           
3
 Veure Annex 1; Previsions de trànsit i previsions corregides per l’Eix Vic-Ripoll. 

4
 Veure Annex 2; Costos que genera l’alternativa privada, desdoblament de l’Eix Vic-Ripoll. 
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5.3.4 RESULTATS 

Utilitzant les hipòtesis que hem comentat, la informació anterior i el mètode del VAN (Valor 

Actual Net) per als diferents fluxos de costos que es generen tenim els següents resultats: 

Taula 5.5 Comparador alternativa pública i privada (Taxa interés 5%) 

 Eix Vic-Ripoll 

VAN Alternativa Privada 296.315.826,98 € 

VAN Alternativa Pública (5%) 334.138.125,60 € 

Diferència -37.822.298,62 € 
 

 

                     Font: Elaboració pròpia. 

 

Taula 5.6 Comparador alternativa pública i privada (Taxa interés 6%) 

 Eix Vic-Ripoll 

VAN Alternativa Privada 296.315.826,98 € 

VAN Alternativa Pública (6%) 370,526,986.71 € 

Diferència -74.211.159,73 € 
 

 

                                                          Font: Elaboració pròpia. 

Així doncs, observant els resultats del comparador podem concloure que l’alternativa privada 

resulta econòmicament més favorable per al finançament de l’Eix Vic-Ripoll. De totes maneres, 

aquests resultats s’han d’interpretar amb prudència, ja que són molt susceptibles al canvi 

d’alguna de les hipòtesis que hem considerat.  

A més, en els resultats mostrats té una influència decisiva la desfavorable evolució del trànsit 

que ha patit la infraestructura en aquests primers anys de servei, ja que aquest trànsit, com a 

conseqüència de la crisi econòmica que afecta al país, ha estat inferior a les previsions que la 

concessionària havia inclòs en els seus plans econòmico-financers. Unes previsions que es van 

realitzar entre els anys 2005-2006, en un context encara de fort creixement immobiliari. 

Tot i així, els resultats mostrats també podrien variar si, per exemple, les condicions financeres 

que obtingués l’Administració diferissin de les plantejades, suposant taxes d’interès més baixes 

o terminis de retorn d’aquest deute més llargs, es podria donar la situació que fos l’alternativa 

pública la que resultés més viable econòmicament. Per contra, en el cas que la demanda de 

trànsit seguís sent inferior a la prevista, l’alternativa privada encara resultaria més favorable 

econòmicament respecte l’alternativa pública, que en els resultats presentats.  

Després d’aquesta anàlisi, observem que l’alternativa privada ofereix un resultat obert, ja que 

depèn de la demanda de trànsit, i que per tant s’hauria de realitzar una evolució periòdica dels 

pagaments que s’anessin realitzant en aquesta alternativa fins al final de la concessió. 
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5.4 ANÀLISI COMPARATIU ENTRE ALTERNATIVA PÚBLICA I PRIVADA: EL CAS DE 
L’EIX TRANSVERSAL 

5.4.1 CONSIDERACIONS PRÈVIES 

En aquest apartat s’inclou tota la informació que s’ha utilitzat per poder obtenir la comparativa 

de costos entre l’alternativa pública i la privada de construir el desdoblament de l’Eix 

Transversal, i es presenten els resultats. D’aquesta manera podrem valorar quina de les dues 

és la més convenient per l’Administració. 

La informació i dades presentades en els apartats previs als resultats tenen com a objectiu 

facilitar l’enteniment d’aquests i demostrar la fiabilitat i sinceritat dels resultats presentats. 

5.4.2 ALTERNATIVA PÚBLICA 

Els costos que presenta l’alternativa pública per les obres del desdoblament de l’Eix 

Transversal, s’exposen i es justifiquen a continuació: 

 Taula 5.7 Costos Alternativa Pública Eix Transversal 

Construcció  752.400.000 € 

Manteniment  153.937.658 € 

Reinversions 197.192.910 € 

TOTAL 1.103.530.568 € 
 

 

 

                                             Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la concessionària. 

Tal i com hem comentat en la metodologia, el cost de construcció (752,4 milions d’euros) surt 

del preu final que ha pagat la concessionària per l’execució de les obres, descomptant les 

instal·lacions de trànsit i les inversions per al control d’aquest. 

Pel que fa als costos de manteniment i reinversions hem utilitzat els pressupostats per la 

concessionària, descomptant els costos d’explotació i els costos d’estructura de la concessió, 

que representaven aproximadament un 20% sobre els costos de manteniment. Hem 

considerat, com en el cas de l’Eix Vic-Ripoll, que l’Administració pagaria els costos de 

manteniment a través dels pressupostos generals. Mentre que, les reinversions es finançarien 

mitjançant deute públic, i per tant, generant uns costos financers. Hem establert el mateix 

model de finançament que en l’anàlisi anterior.  

I per últim, els costos financers que, com hem dit, són conseqüència de l’exercici de finançar la 

inversió de les obres amb deute públic. Per al cas del desdoblament de l’Eix Transversal hem 

considerat les mateixes condicions que per al desdoblament de l’Eix Vic-Ripoll. Degut a la 

importància sobre el resultat final que té la taxa d’interès, s’han considerat també dues 

possibilitats. Així els costos financers que es generen són els següents: 
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Taula 5.8 Costos financers Alternativa Pública 

Taxa d’interès Costos financers 

5% 874.772.270 € 

6% 1.084.790.965 € 
   

 

  Font: Elaboració pròpia. 

D’aquesta manera, l’Administració acabaria pagant per al desdoblament de l’Eix Transversal 

aproximadament 1.978 milions d’euros (si es considera una taxa d’interès del 5%), o gairebé 

2.190 milions d’euros si la taxa fos del 6%. 

 

5.4.3 ALTERNATIVA PRIVADA 

Els costos principals que genera per l’Administració l’alternativa privada és el pagament del 

cànon de demanda. Aquest queda determinat per l’establiment d’un preu per usuari que 

utilitzi la infraestructura, es sol diferenciar entre vehicles lleugers i pesants. Així, els preus per 

l’Eix Transversal són els següents: 

Taula 5.9 Preus Eix Transversal 

Tipus de vehicle Preu (/veh/km) 

Lleugers 0,05991 

Pesants 0,08387 
                                           

 

  

           Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la concessionària. 

A partir d’aquests preus i de les intensitats mitjanes diàries (IMD) de la infraestructura es 

poden determinar els pagaments en concepte de cànon de demanda. 

Per al nostre anàlisi, s’han utilitzat les IMD reals fins al desembre de 2013 i les previsions 

d’intensitat mitja diària (amb les correccions pertinents)5 fins al final de la concessió, per 

determinar els pagaments que rep la concessionària. 

En aquest cas, l’Administració també té establert uns màxims en el contracte de concessió, que 

coincideixen també amb les previsions de trànsit presentades en pla econòmic financer de la 

oferta. Així doncs, en cas que la demanda superés aquestes previsions, l’empresa 

concessionària no veuria incrementats els seus ingressos, ja que rebria l’import establert per 

aquest topall de trànsit. 

A més del cànon de demanda, l’Administració aporta, en el cas de l’Eix Transversal, una 

subvenció d’aproximadament 140 milions d’euros, durant els anys de construcció, i una altra 

de 40 milions d’euros anuals, durant els tres primers anys d’explotació. Aquestes subvencions 

queden desglossades de la següent manera: 

 

                                                           
5
 Veure Annex 1; Previsions de trànsit i previsions corregides per l’Eix Transversal. 
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Taula 5.10 Subvencions de l’Administració al desdoblament de l’Eix Transversal 

 Any Subvenció 

Fase de 
Construcció 

2009 12 M€ 

2010 52,4 M€ 

2011 29,8 M€ 

2012 40 M€ 

Fase 
d’explotació 

2013 40 M€ 

2014 40 M€ 

2015 40 M€ 

TOTAL 2009-15 254,2 M€ 
                       

 

 

                                                                                                                                                                                                              Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la concessionària. 

En definitiva, tots aquests costos sumen una quantitat d’aproximadament 1.950 milions 

d’euros, i generen uns fluxos6 que són els que s’han de considerar i actualitzar per poder fer la 

comparació entre alternatives. 

 

5.4.4 RESULTATS 

De manera que, si fem cas a les hipòtesis mencionades i a la informació anterior, mitjançant el 

mètode del VAN per actualitzar els diferents fluxos de costos que es generen, obtenim els 

següents resultats: 

Taula 5.11 Comparador alternativa pública i privada (Taxa interés 5%) 

 Eix Transversal 

VAN Alternativa Privada 816,763,319.06 € 

VAN Alternativa Pública (5%) 795,027,588.04 € 

Diferència +21.735.731,02 € 
 

 

                    Font: Elaboració pròpia. 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Veure Annex 2; Costos que genera l’alternativa privada, desdoblament de l’Eix Transversal. 
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Taula 5.12 Comparador alternativa pública i privada (Taxa interés 6%) 

 Eix Transversal 

VAN Alternativa Privada 816,763,319.06 € 

VAN Alternativa Pública (6%) 882,212,096.69 € 

Diferència -65.448.777,63 
 

                                                          Font: Elaboració pròpia. 

Així doncs, si ens fixem en els resultats del comparador veiem que, depenent de quines 

condicions de finançament del deute públic obtingui l’Administració és més convenient una 

alternativa o l’altra.  

En el cas d’un interès simple amb una taxa del 5%, hauria resultat més favorable l’alternativa 

pública, mentre que si l’Administració hagués de finançar el deute amb uns interessos del 6% 

l’alternativa que passaria a ser econòmicament més profitosa seria la privada.  

D’aquesta manera observem que les condicions financeres juguen un paper molt destacat en 

la viabilitat de l’alternativa pública respecte la privada. És per això que hem realitzat un anàlisi 

de sensibilitat d’aquestes condicions financeres (Taula 5.11) per poder determinar en quins 

casos seria millor una alternativa o altra. En aquesta taula es mostren directament les 

diferències amb valor actualitzat entre les dues alternatives possibles. (Amb vermell es 

mostren els resultats que determinen favorable l’alternativa privada, i amb verd els que 

indiquen que l’alternativa pública hauria resultat econòmicament millor). 

La taula de doble entrada presenta diferents tipus d’interès i diversos terminis per al retorn del 

capital sol·licitat. 
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Taula 5.13 Anàlisi de sensibilitat de les condicions financeres de l’alternativa pública pel desdoblament de l’Eix Transversal 

  

ANYS 

  
15 20 25 30 33 35 40 

TA
X

A
 D

'IN
TE

R
ÈS

 

3.0% +49,977,766.21 -24,576,112.72 -90,740,791.40 -146,786,483.14 -175,206,520.36 -186,161,768.14 -210,875,500.78 

3.5% +72,327,662.06 +2,568,324.98 -59,518,542.41 -112,070,213.66 -138,628,793.28 -148,428,725.77 -170,517,811.03 

4.0% +95,098,046.59 +30,362,636.95 -27,413,698.76 -76,248,937.97 -100,821,448.50 -109,387,545.98 -128,673,665.28 

4.5% +118,282,596.18 +58,793,154.10 +5,548,490.56 -39,364,279.40 -61,838,310.13 -69,101,158.60 -85,431,960.11 

5.0% +141,874,697.62 +87,845,450.75 +39,341,345.94 -1,460,024.35 -21,735,731.02 -27,635,194.38 -40,884,314.45 

5.5% +165,867,472.73 +117,504,434.02 +73,936,997.49 +37,418,403.18 +19,428,185.37 +14,942,998.76 +4,876,558.23 

6.0% +190,253,802.95 +147,754,432.90 +109,306,621.70 +77,224,447.77 +65,448,777.63 +58,565,274.38 +51,758,310.79 

6.5% +215,026,353.78 +178,579,286.42 +145,420,671.34 +117,910,901.02 +104,703,226.78 +103,163,524.31 +99,670,230.76 

7.0% +240,177,598.97 +209,962,429.91 +182,249,095.88 +159,430,345.62 +148,695,735.93 +148,670,421.97 +148,524,302.92 

7.5% +265,699,844.41 +241,886,978.84 +219,761,550.19 +201,735,560.20 +193,513,514.13 +195,020,065.46 +198,236,064.34 

8.0% +291,585,251.42 +274,335,809.60 +257,927,589.59 +244,779,881.51 +239,099,529.62 +242,148,518.04 +248,725,258.74 
          

 

 

Font: Elaboració pròpia. 
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En la taula anterior es posa de manifest doncs, que són bàsicament les condicions financeres 

les que determinen quina de les dues alternatives és la més adequada econòmicament. Així, 

podem observar que si l’Administració és capaç d’aconseguir taxes d’interès baixes i períodes 

de retorn a llarg termini, l’alternativa que resulta econòmicament més favorable és la pública. 

Si per contra, l’Administració no és capaç d’obtenir unes condicions de crèdit tan beneficioses, 

fet molt probable degut a la situació econòmica del país, és millor que sigui l’alternativa 

privada qui executi, mantingui i exploti la infraestructura durant el període de concessió. 

A més, també cal tenir en compte que ens trobem en una situació on hi ha un forta limitació 

del deute públic, per tant, considerar l’alternativa pública condicionaria molt la capacitat 

d’endeutament de l’Administració, i en inversions importants com les analitzades podrien 

deixar-la pràcticament esgotada, fet que podria tenir conseqüències molt negatives en altres 

àmbits com la sanitat o l’educació. 

En els resultats comparatius presentats fins ara s’han tingut en compte les previsions màximes 

de demanda de trànsit, és a dir, el topall que pagaria l’Administració a l’empresa 

concessionària en cas que es complissin les expectatives de demanda. Però resulta interessant 

analitzar els escenaris en què aquesta demanda no satisfés les previsions, ja que una 

disminució del trànsit de les carreteres analitzades comporta una despesa inferior per 

l’Administració, en concepte de cànon de demanda. És per això que en les taules següents es 

presenten les anàlisis de sensibilitat corresponents a reduccions del 5% i del 10% en la 

demanda de trànsit de l’Eix Transversal. 

D’aquesta manera si ens fixem en els resultats que mostren les taules, veiem com els escenaris 

on resulta més econòmica l’alternativa pública van disminuint, apareixent només en els casos 

on tenim unes taxes d’interès molt baixes, que són pràcticament impossibles d’aconseguir en 

l’actual mercat de capitals.  

Per tant, podem concloure que estem davant d’una situació on plantejar l’alternativa privada 

per mitjà d’una concessió amb sistema de peatge a l’ombra no és un mal negoci per 

l’Administració, ja que, tal i com mostren els resultats, s’haurien d’aconseguir unes condicions 

de finançament excepcionalment bones perquè l’alternativa pública fos millor que la privada. 

Tot això sense considerar el costos inherents de l’assumpció de riscos que comporta l’execució 

de les obres o els sobrecostos que es podrien generar en la fase de construcció si la gestió anés 

a càrrec de l’Administració. 

Com en el cas de l’Eix Vic-Ripoll, l’alternativa privada per al desdoblament de l’Eix Transversal 

hem vist que presenta un resultat obert com a conseqüència de la seva dependència de la 

demanda de trànsit, és per això que caldria realitzar una evolució periòdica dels pagaments 

fins al final de la concessió. 
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Taula 5.14 Anàlisi de sensibilitat de les condicions financeres de l’alternativa pública pel desdoblament de l’Eix Transversal (Reducció del trànsit 5%) 

          

  

ANYS 

  
15 20 25 30 33 35 40 

TA
X

A
 D

'IN
TE

R
ÈS

 

3.0% +85,082,883.69 +10,529,004.76 -55,635,673.91 -111,681,365.65 -140,101,402.88 -151,056,650.66 -175,770,383.29 

3.5% +107,432,779.55 +37,673,442.47 -24,413,424.92 -76,965,096.17 -103,523,675.80 -113,323,608.28 -135,412,693.55 

4.0% +130,203,164.08 +65,467,754.44 +7,691,418.72 -41,143,820.49 -65,716,331.02 -74,282,428.49 -93,568,547.79 

4.5% +153,387,713.67 +93,898,271.59 +40,653,608.05 -4,259,161.91 -26,733,192.65 -33,996,041.11 -50,326,842.62 

5.0% +176,979,815.11 +122,950,568.24 +74,446,463.43 +33,645,093.14 +13,369,386.46 +7,469,923.11 -5,779,196.96 

5.5% +200,972,590.22 +152,609,551.50 +109,042,114.98 +72,523,520.67 +54,533,302.85 +50,048,116.25 +39,981,675.71 

6.0% +225,358,920.44 +182,859,550.38 +144,411,739.18 +112,329,565.26 +100,553,895.12 +93,670,391.86 +86,863,428.28 

6.5% +250,131,471.26 +213,684,403.91 +180,525,788.82 +153,016,018.50 +139,808,344.26 +138,268,641.79 +134,775,348.25 

7.0% +275,282,716.46 +245,067,547.40 +217,354,213.37 +194,535,463.10 +183,800,853.42 +183,775,539.46 +183,629,420.41 

7.5% +300,804,961.89 +276,992,096.32 +254,866,667.67 +236,840,677.69 +228,618,631.62 +230,125,182.95 +233,341,181.82 

8.0% +326,690,368.91 +309,440,927.08 +293,032,707.07 +279,884,999.00 +274,204,647.11 +277,253,635.52 +283,830,376.23 
 

 

 Font: Elaboració pròpia. 

Els resultats mostren les diferències amb valor actualitzat entre l’alternativa pública i la privada, en el cas d’una reducció del 5% de la demanda de trànsit. 
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Taula 5.15 Anàlisi de sensibilitat de les condicions financeres de l’alternativa pública pel desdoblament de l’Eix Transversal (Reducció del trànsit 10%) 

          

  
ANYS 

  
15 20 25 30 33 35 40 

TA
X

A
 D
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R
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3.0% 120,188,001.18 45,634,122.25 -20,530,556.42 -76,576,248.17 -104,996,285.39 -115,951,533.17 -140,665,265.81 

3.5% 142,537,897.03 72,778,559.95 10,691,692.56 -41,859,978.69 -68,418,558.31 -78,218,490.80 -100,307,576.06 

4.0% 165,308,281.57 100,572,871.93 42,796,536.21 -6,038,703.00 -30,611,213.53 -39,177,311.01 -58,463,430.31 

4.5% 188,492,831.15 129,003,389.07 75,758,725.53 30,845,955.58 8,371,924.84 1,109,076.38 -15,221,725.14 

5.0% 212,084,932.59 158,055,685.73 109,551,580.91 68,750,210.62 48,474,503.95 42,575,040.60 29,325,920.52 

5.5% 236,077,707.71 187,714,668.99 144,147,232.46 107,628,638.15 89,638,420.34 85,153,233.73 75,086,793.20 

6.0% 260,464,037.92 217,964,667.87 179,516,856.67 147,434,682.74 135,659,012.61 128,775,509.35 121,968,545.77 

6.5% 285,236,588.75 248,789,521.39 215,630,906.31 188,121,135.99 174,913,461.75 173,373,759.28 169,880,465.73 

7.0% 310,387,833.94 280,172,664.88 252,459,330.85 229,640,580.59 218,905,970.91 218,880,656.95 218,734,537.90 

7.5% 335,910,079.38 312,097,213.81 289,971,785.16 271,945,795.17 263,723,749.10 265,230,300.44 268,446,299.31 

8.0% 361,795,486.39 344,546,044.57 328,137,824.56 314,990,116.48 309,309,764.59 312,358,753.01 318,935,493.72 
 

 

 Font: Elaboració pròpia. 

Els resultats mostren les diferències amb valor actualitzat entre l’alternativa pública i la privada, en el cas d’una reducció del 10% de la demanda de trànsit.
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5.5 CONSIDERACIONS FINALS 

Així doncs, després de tots els resultats presentats, podem concloure que l’alternativa privada 

suposa per a l’Administració una opció a considerar, ja que mostra resultats fins i tot més 

favorables que la pròpia alternativa pública en alguns casos.  

També cal destacar la prudència amb que s’han d’analitzar aquests resultats, ja que com hem 

vist, les condicions financeres juguen un paper molt important a l’hora de determinar quina de 

les dues alternatives resulta econòmicament més favorable, i desconeixem completament 

quines condicions hauria estat capaç d’aconseguir l’Administració si s’hagués plantejat 

construir i mantenir ella mateixa aquestes obres.  

Com a conseqüència de l’anàlisi, es posa de manifest que amb variacions molt petites 

d’aquesta taxa d’interès els resultats poden canviar de forma substancial, tal i com hem 

observat en el cas del desdoblament de l’Eix Transversal. 

Afegir també, que en tot l’anàlisi realitzat no s’han tingut en compte els costos d’estructura 

que tindria l’Administració si les infraestructures analitzades fossin titularitat seva. Aquests 

tenen una incidència molt petita en el resultat final, però suposarien una despesa afegida a 

l’alternativa pública. 

I per acabar, només afegir que tot i la mala consideració que es té en alguns sectors del 

sistema de peatge a l’ombra, els resultats anteriors demostren que no es tracta d’una mala 

opció per l’erari públic, sempre que es compleixin una sèrie de condicions i no s’apliquin 

polítiques abusives d’aquest mètode. 
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6. IMPACTE DE LA CONSTRUCCIÓ SOBRE L’ECONOMIA LOCAL 

 

6.1 INTRODUCCIÓ 

L’objectiu d’aquest apartat és posar de relleu i quantificar els impactes que es generen sobre 

l’economia local d’una regió com a conseqüència de la construcció d’una infraestructura. En el 

nostre cas aquesta regió és Osona i analitzarem l’impacte econòmic que ha generat la 

construcció de dues infraestructures, el desdoblament de l’Eix Vic-Ripoll i el desdoblament de 

l’Eix Transversal, ambdues obres finançades amb el sistema de peatge a l’ombra, a través de la 

concessionària Cedinsa. Aquestes dues vies són de gran importància per la vertebració interior 

de la comarca i la millora de comunicacions amb l’exterior.   

 

6.2 METODOLOGIA 

Per avaluar l’impacte que té sobre l’economia la construcció d’una infraestructura utilitzarem 

l’anàlisi input-output. Escollim aquest mètode quantitatiu, ideat per W. Leontief7, degut a que 

permet quantificar els efectes econòmics generats per una nova activitat productiva, o per una 

nova infraestructura, i al mateix temps diferenciar les repercussions que es produeixen en els 

diferents sectors productius. Per determinar aquests efectes econòmics el model distingeix 

entre: 

· Efectes directes: que són tots aquells que es deriven directament del propi procés de 

construcció de la infraestructura. 

· Efectes indirectes: són els que es poden observar com l’increment de l’activitat econòmica en 

sectors o activitats complementàries degut a la inversió en la infraestructura. En són alguns 

exemples els efectes en hotels i restaurants de la zona, en comerços propers a les obres o fins i 

tot en empreses de materials per a la construcció. 

· Efectes induïts: són aquells ocasionats per l’augment de l’activitat econòmica generada per la 

despesa de les persones vinculades directa o indirectament al projecte. A més també, s’ha 

constatat com a efecte induït de la construcció d’una nova infraestructura, la localització de 

noves empreses. 

Les taules input-output (TIO) consisteixen en una representació esquemàtica d’un sistema 

econòmic i mesuren les relacions existents entre els sectors productius d’una economia. 

Aquestes interrelacions es presenten en una matriu o quadre de doble entrada, on es recullen 

els valors dels fluxos de béns i serveis d’una economia dins un territori determinat. Aquestes 

taules s’estructuren en tres subtaules diferents: taula de consums intermedis, taula de 

demanda final i una taula d’inputs primaris i de recursos, (veure descripció a l’Annex 3). 

                                                           
7
 Leontief, W. Input-Output Analysis, Scientific American, 1965 
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Així doncs podem considerar les TIO com un instrument comptable, ja que realitzen una 

representació del conjunt de l’activitat econòmica agrupada en branques d’activitat, 

quantificant les transaccions que es produeixen entre elles, la producció que cada una destina 

a la demanda final i la utilització que es fa dels recursos primaris. Però, a més, aquestes taules 

constitueixen un potent instrument de simulació i projecció, que permet analitzar els efectes 

que es produeixen com a conseqüència de variacions en la demanda d’una branca sobre la 

resta.  

Per últim és convenient recordar, que com tot model que pretén reflectir la realitat 

econòmica, les taules input-output es fonamenten en un conjunt d’hipòtesis que permeten 

simplificar el model. Concretament, en el nostre anàlisi s’han utilitzat les següents hipòtesis: 

· Hipòtesi d’homogeneïtat, que implica que els grups de productes que s’engloben en cada una 

de les branques productives són substitutius i/o produïts amb tècniques semblants. 

· Hipòtesi de proporcionalitat, que implica assumir que davant d’increments en la producció 

d’una branca es generen increments proporcionals en el nivell d’inputs utilitzats. 

· Hipòtesi d’additivitat, que suposa que les relacions de producció i distribució que es recullen 

en les taules resulten de la simple agregació de les mateixes, sense que existeixin altres tipus 

de relació d’interdependència. 

Utilitzant aquesta metodologia pretenem analitzar les conseqüències econòmiques de la 

inversió realitzada a l’Eix Vic-Ripoll i a l’Eix Transversal sobre la comarca d’Osona. 

 

6.3 CONTEXT ECONÒMIC D’OSONA 

6.3.1 ESTRUCTURA TERRITORIAL 

Osona és la més oriental de les comarques centrals de Catalunya. Situada al nord-est de la 

depressió central catalana, envoltada pel pre-pirineu, i per les serralades transversal i 

prelitoral. Limita al Nord amb el Ripollès, la Garrotxa i el Berguedà, a l'Oest amb el Bages, a 

l'Est amb la Selva i al Sud amb el Vallès Oriental. Té una superfície de 1.260 km2 i, segons 

dades de l’any 2013, una població de més de 155.069 habitants. 

Administrativament, la comarca es divideix en 51 municipis, 3 d’ells pertanyen a la província de 

Girona (Espinelves, Vidrà i Viladrau) i els 48 restants a la província de Barcelona. 

Osona mostra una complexa orografia que ha condicionat el seu poblament. El nucli central de 

la comarca és constituït per la plana de Vic, una depressió d'uns 30 km de llargada, que segueix 

la direcció Nord-Sud, està estructurada al voltant del curs del riu Ter i ocupa poc més d’una 

quarta part de la superfície comarcal. És un territori amb una forta concentració demogràfica i 

productiva i amb una història marcada pel seu desenvolupament industrial. 
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Aquesta plana està envoltada d’una sèrie de terres altes que la rodegen quasi totalment: la vall 

del Ges, Orís i Bisaura, el Cabrerès, les Guilleries, el Montseny i el Lluçanès. Geogràficament, es 

tracta de zones heterogènies tant a escala orogràfica com a nivell de paisatge, però que es 

caracteritzen per una economia bàsicament agrícola, ramadera i forestal i per un baix 

poblament, molt més dispers i aïllat en contraposició a la plana. 

Per tant, tot i que la comarca és molt diversa, en aquest treball s’ha optat per fer una sola 

divisió, distingint entre la Plana de Vic i les zones que l’envolten, que al llarg de l’estudi hem 

anomenat Terres Altes d'Osona.  

Vic, amb més de 40.000 habitants, és la capital comarcal, i la ciutat més poblada seguida de 

Manlleu, amb uns 20.000 habitants, i Torelló, amb pràcticament 14.000. Sobre aquest mateix 

eix nord-sud que vertebra la comarca se situen un segon grup de quatre municipis de més de 

6.000 habitants -Tona, Centelles, Taradell i Roda de Ter- i un tercer format per altres nou 

municipis d'entre 2.000/3.500 habitants que, sumats als anteriors, concentren sobre la Plana 

de Vic un total de 124.320 persones, més del 80% de la població comarcal.  

 

Figura 6.1 Distribució de la població 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Estudi Impacte Econòmic de l’Activitat Turística a Osona 
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En canvi, les Terres Altes d'Osona tenen menys del 20% de la població, però ocupen un 73% 

del territori, amb nuclis de població de molt menor dimensió. 

Aquesta morfologia de la comarca també ha condicionat el disseny de les principals 

infraestructures de transport. La C-17, que segueix la traça marcada per la Plana de Vic, ha 

estat tradicionalment la via de comunicació bàsica, ja que la uneix amb Barcelona i la Regió 

Metropolitana en direcció sud i amb el Ripollès en direcció nord, amb una traça força semblant 

a la via del ferrocarril. A més des del 2009, a través del túnel de Bracons i la carretera C-37, 

també es comunica amb la Garrotxa. Aquesta estructura viària, es va complementar el 1997 

amb la construcció de la C-25, l'Eix Transversal, que permet la relació directa d'Osona amb l’eix 

Lleida-Manresa-Girona sense haver de passar per la regió de Barcelona.  

 

6.3.2 EVOLUCIÓ DEMOGRÀFICA RECENT 

Al llarg del segle XX, Osona ha mantingut un creixement demogràfic global del 0,75% anual de mitjana, 

passant dels 60.000 habitants que tenia l'any 1900 als 126.000 del 2000. Un creixement suau, si es 

compara amb el que va ser l’evolució en molts indrets de Catalunya, especialment els més propers a 

Barcelona, però molt sostingut.
8
  

Figura 6.2 Evolució demogràfica           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Estudi Impacte Econòmic de l’Activitat Turística a Osona 

                                                           
8
 Així per exemple, durant la dècada dels seixanta, mentre la població de Catalunya creixia un 2,7% anual de mitjana, la província 

de Barcelona un 3,2% o la veïna comarca del Vallès Oriental un 5,6%, a Osona, la taxa anual de creixement no va superar l'1,5% 
anual. 
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A partir de l’inici del segle XXI , com a conseqüència de l'impuls de la indústria càrnia i la 

immobiliària, es va iniciar un cicle de creixement demogràfic més accelerat, amb l’arribada 

d’una forta onada d’immigració no comunitària. D’aquesta manera, entre el 2000 i el 2008, la 

població d'Osona va créixer un 2,1% anual, un ritme per tant superior al dels moments més 

àlgids del segle XX. 

Aquesta evolució ha estat molt semblant en el cas de Vic. Els cicles són similars, però d’una 

major intensitat en la capital d’Osona si es prenen en termes percentuals. En aquest sentit, Vic 

mostra una major dinàmica en la que hi influeix la seva capacitat d’ocupació en la industria 

càrnia sobre altres zones de la comarca. Així, en el període 2000-2008, Vic creix a un ritme del 

2,7% anual, passant de 31.500 habitants a pràcticament 40.000 habitants en només 8 anys.   

La conjuntura recessiva que es viu a Catalunya des de l’any 2008 ha frenat el ritme de 

creixement demogràfic, que tot i així encara es positiu tant a la globalitat d'Osona (un 0,9% de 

creixement anual entre el 2008 i el 2011), com a Vic (un 1,6% anual en el mateix període). 

 

6.3.3 BASE PRODUCTIVA 

L’economia d'Osona representava el 20119 al voltant de l'1,8% del PIB català. Aquest pes 

econòmic és molt semblant al seu pes demogràfic, que concentra un 2% de la població de 

Catalunya, al dels llocs de treball ubicats a la comarca, un 1,9%, o sobre el nivell de renda, ja 

que els residents a Osona obtenen, en conjunt, un 1,8% de la renda total catalana. 

Taula 6.1 Principals magnituds econòmiques 2011 
 

 
 

*Índex Catalunya=100 

Font: Dades de Caixa Catalunya i de l’Idescat 

 

Si bé el terciari és el sector principal ja que s’estima que aporta un 56% de la riquesa de la comarca, la 

comparança amb la distribució global catalana mostra l’especialització industrial d'Osona, activitat que 

                                                           
9
 Considerem dades fins al 2011, ja que per  avaluar l’impacte de la construcció ens hem de referir a les magnituds econòmiques 

dels anys en que va tenir lloc aquesta construcció d’infraestructures, i no pas a valors actuals, que farien que els resultats 
manquessin de sentit. 

Osona % Catalunya Catalunya

Població 2011 (habitants) 154.204 2,0% 7.539.618

Territori (km2) 1.260,20 3,9% 32.170

Llocs de treball 55.383,00 1,9% 2.884.485

PIB total (milions €) 3.423,74 1,8% 193.885

Productivitat (€/lloc de treball) 61.819,32 92,0% 67.217

PIB primari (milions€) 203,37 6,0% 1.840

PIB industrial (milions €) 1.006,24 2,7% 39.361

PIB construcció (milions €) 289,65 2,1% 20.516
PIB serveis (milions €) 1.924,48 1,5% 132.169

* 
3.427,14 194.708 
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aporta al voltant del 30% del PIB total, i agrícola i ramadera, què triplica el pes de la mitjana de 

Catalunya.  

Gràfic 6.1 Comparació de la distribució del PIB per grans sectors - 2011 

Font: Dades de Caixa Catalunya i de l’Idescat 

Aquestes dades encaixen amb la tradició industrial de la comarca, i cal tenir en compte que la seva 

importància en l’estructura productiva és encara més gran, considerant que una part important del 

sector serveis local està relacionat amb aquesta base industrial. 

D’altra banda, el sector primari aporta pràcticament un 6% del PIB. La seva importància radica, a més, 

en que nodreix de matèria primera local la indústria alimentària de la comarca, configurant un clúster en 

aquest àmbit que és una de les peces claus de l’economia d’Osona.   

Gràfic 6.2 Evolució del PIB d'Osona i les seves comarques veïnes (2001 - 2011) 

 (% de creixement en termes reals) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Font: Anuari Econòmic Comarcal 2011 de Caixa Catalunya. 
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En el gràfic anterior podem observar com l’evolució econòmica recent mostra una economia que, de 

manera continuada en tot el període, ha crescut per sota de la mitjana catalana, tant en el cicle 

expansiu, com en la intensitat en què l’ha afectada la crisi.  

Aquest comportament es posa de manifest també si es compara amb una sèrie de comarques properes 

com el Bages, el Berguedà, el Ripollès o la Garrotxa.
10

 Tot i que les diferències entre elles no són massa 

importants, sí que es mostra el menor dinamisme d'Osona, tant en el període 2000-07 marcat per 

l’expansió econòmica, com en el 2008-11 protagonitzat per la crisi.  

Gràfic 6.3 Mitjana de creixement anual del PIB 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Font: Dades de l’Anuari Econòmic Comarcal 2011 de Caixa Catalunya  

En termes quantitatius, mentre entre el 2000 i el 2007 l’economia d'Osona creixia a un ritme del 2,7% 

anual, entre el 2008 i el 2011 el retrocés ha estat de l'1,8% anual, de manera que la comarca ha perdut 

un 6% del seu PIB. 

L’especialització industrial d'Osona pot haver afectat l’evolució de l’economia durant aquest període, a 

l’igual que en el cas del Bages. Val a dir que el PIB industrial d'Osona ha caigut a un ritme del 4,9% anual 

de mitjana entre el 2008 i el 2011, mentre la construcció ho ha fet a un ritme del 4,8%. En canvi, el 

primari i els serveis han tingut un millor comportament. 

Dins la indústria, destaca l'agroalimentari, que representa una tercera part del total del sector, 

i el metall, que aporta un 20% addicional. Aquests dos sectors s’han anat consolidant al llarg de 

la darrera dècada.11 En canvi, el tèxtil, que havia estat el tercer gran pilar industrial de la 

comarca, ha caigut de manera important, seguint la tònica general del sector a Catalunya. 

Igual que la resta, Osona va registrar un fort boom immobiliari que es posa en relleu en el 

gràfic adjunt, on s’observa el pic de més de 3.500 habitatges iniciats el 2006, i la forta caiguda 

dels darrers anys. De fet, l’activitat constructiva va arribar a representar el 2006 gairebé un 

13% del PIB de la comarca, fet que posa en evidència el predomini del sector en l’economia 

local en aquest darrer període, i ajuda també a explicar la intensitat de la crisi d’aquests 

darrers anys.  

                                                           
10

 Són comarques que es poden utilitzar com a referència degut a la proximitat i per característiques i similituds productives.  
11

 Una anàlisi detallada de l’estructura industrial de Vic i la formació del microclúster carni. Vegeu, Gabinet Estudis Econòmics, 

“Programa d’Actuació Urbanística Municipal de Vic. Anàlisi socio-econòmica”, Ajuntament de Vic, UPC, 2004. 
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Gràfic 6.4 Evolució dels habitatges iniciats i acabats (1992 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d'IDESCAT.
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Evolució dels habitatges iniciats i acabats (1992 - 2011) 

les dades d'IDESCAT. 

L'impacte de la crisi s’ha deixat sentir de manera important sobre l’atur, que afecta a unes 

12.600 persones, quan el 2007 era de poc més de 5.000 persones. La taxa d’atur està

per sobre la mitjana catalana i la construcció i el tèxtil són els sectors més afectats. 

Gràfic 6.5 Evolució de la taxa d'atur 2006-2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Observatori pel desenvolupament local. Consell Comarcal d'Osona. 

 
Gràfic 6.6 Taxa d’atur i atur del sector de la construcció 2011 

 

a partir de les dades d'IDESCAT i del Departament d’Empresa i Ocupació.  
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L'impacte de la crisi s’ha deixat sentir de manera important sobre l’atur, que afecta a unes 

12.600 persones, quan el 2007 era de poc més de 5.000 persones. La taxa d’atur està un punt 

trucció i el tèxtil són els sectors més afectats.  
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Veiem doncs, que un 14,6% de l’atur a Osona recau directament sobre el sector de la 

construcció, xifra que representa aproximadament, unes 1.800 persones. 

La comarca disposa d’uns 55.400 llocs de treball, que segueixen uns criteris de distribució 

similars als de la pròpia activitat productiva, ja que la indústria aplega un 31% dels llocs de 

treball, i els serveis un 58%. 

Igual que passa en altres comarques de l'interior de Catalunya, destaca l'important pes dels 

autònoms, que representen un 27% del total dels llocs de treball, mentre la mitjana catalana 

és del 18%. Igualment, l’estructura productiva es basa en empreses petites i mitjanes, i un 50% 

dels assalariats se situa en empreses de menys de 25 empleats. 

Taula 6.2 Principals característiques i perfil empresarial d'Osona 2011 

(les xifres de treballadors es refereixen a treballadors assalariats) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

*El percentatge està calculat sobre el nombre d’empreses. 

Font: Departament d’Empresa i Ocupació 

La major part de les empreses estan concentrades a l’eix nord-sud de la comarca, destacant Vic 

(35% del total de les iniciatives empresarials de la comarca), Manlleu (11%), Torelló (7%), així 

com Taradell, Seva, Tona i Centelles (4%). 

 

Perfil sectorial Empreses Treballadors %

Comerç i reparacions 1.181 7.497 18,4%
AAPP sanitat i ensenyament 459 6.416 15,8%
Aliments beguda i tabac 6 5.306 13,1%
Altres serveis socials i altres 504 3.931 9,7%
Metal.lurgia i productes metàl.lics 241 2.527 6,2%
Construcció 612 2.075 5,1%
Transports i comunicacions 482 2.068 5,1%
Immobles i serveis a les empreses 583 1.890 4,6%
Maquinària i equipaments mecànics 135 1.730 4,3%
Hoteleria i restauració 453 1.721 4,2%
Ind. Manufactureres diverses 97 832 2,0%
Tèxtil, cuir i calçat 76 763 1,9%
Primari 447 756 1,9%
Equipaments elèctrics, electrònics i òptics 28 558 1,4%
Energia, aigua i extractives 27 550 1,4%
Resta (<1%) 299 2.028 5,0%

5.630 40.648 100,0%

Tamany Empreses Treballadors %

<25 treballadors 5.374 19.394 47,7%
de 26 a 30 50 1.385 3,4%
de 31 a 50 102 4.059 10,0%
de 51 a 100 59 4.062 10,0%
de 101 a 250 38 5.823 14,3%
de 251 a 500 2 641 1,6%
de 501 a 750 3 1.670 4,1%
de751 a 2000 1 1.243 3,1%
>2000 treballadors 1 2.371 5,8%
Total 5.630 40.648 100,0%
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6.3.4 PIB I NIVELL DE RENDA 

El PIB d'Osona se situa un 14% per sota de la mitjana catalana, el que reflecteix dos 

components que es superposen. D'una banda, la menor productivitat de la base productiva 

local. Efectivament, les estadístiques indiquen que la productivitat aparent de la comarca és un 

8% inferior a la que es dóna globalment a Catalunya. 

Gràfic 6.7 Índex del PIB per càpita en base a Catalunya, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d'IDESCAT. 

L’altra fet que influeix en el menor PIB per càpita local són els fluxos de mobilitat. Com 

s’observa en el gràfic, i com ha passat de manera generalitzada, l’economia catalana és cada 

cop més integrada, i la millora de les comunicacions i del transport han permès un increment 

de la mobilitat. Així, el saldo laboral intercomarcal global és negatiu, com a conseqüència 

bàsicament de l’atracció de Barcelona i la resta de la Regió Metropolitana.  

Figura 6.3 Evolució de la mobilitat laboral intercomarcal 

 

 

Font: Estudi Impacte Econòmic de l’Activitat Turística a Osona 

La comarca ha experimentat durant els darrers 20 anys un procés de mobilitat laboral creixent, 

amb un increment important del número de sortides de residents que es desplacen a treballar 

fora de la comarca, amb un saldo cada cop més negatiu. Es pot estimar que, diàriament, surten 
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d'Osona prop de 12.000 persones que treballen fora, i que poc més de 7.000 fan el camí invers. 

Es tracta, per tant, d’uns 19.000 desplaçaments diaris exclusivament per mobilitat laboral. 

Aquesta residencialització d'Osona explica parcialment el comportament del PIB i la renda per 

càpita. 

Una reflexió similar es podria fer en el cas de Vic, on el saldo de mobilitat positiu, especialment 

amb la resta de  municipis de la comarca, ajuda a explicar que sigui el municipi amb un PIB per 

càpita més elevat.  

Segons dades de la base Hermes de la Diputació de Barcelona, la renda per càpita d'Osona se 

situa en 14.940 euros, una xifra que és un 2% inferior a la mitjana de la província de Barcelona 

i també de la catalana. La seva evolució recent ha estat força semblant a la que s’ha produït de 

manera global a la província de Barcelona i també en comarques properes com el Bages, el 

Vallès Oriental o el Vallès Occidental. 

Gràfic 6.8 Evolució renta per càpita 2000-2010 

 

 

Font: Base de dades Hermes i IDESCAT  

El gràfic també posa en relleu la intensitat de la crisi, que es reflecteix en una caiguda 

important de la renda per habitant, que va disminuir pràcticament un 5% entre el 2008 i el 

2009, un percentatge superior al que es dóna globalment a Catalunya, però per sota del que 

s’ha donat al Bages, què té un tarannà més específicament industrial. 

 

 

 

 

 

 

Osona

Província Barcelona

Bages

Vallès Occidental
Vallès Oriental

10.000

11.000

12.000

13.000

14.000

15.000

16.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Euros



 
 

 

IMPACTE SOCIECONÒMIC DEL PEATGE A L’OMBRA

EL CAS DE L’EIX TRANSVERSAL I L’EIX VIC 

Gerard Ochogavias Arumí — ETSECCPB 2013/

6.4 RESULTATS   

6.4.1 IMPACTE DE LA CONSTR

Com ja hem comentat a l’apartat 4 de la present tesina, les obres de l’Eix Vic

consisteixen en el desdoblament de la carretera existent per convertir

dues calçades. La inversió que requereix la construcció d’aquesta infraestruct

milions d’euros, els quals considerarem que afecten íntegrament a la comarca d’Osona.

Per poder calcular els efectes que ha tingut la construcció de l’Eix Vic

d’Osona ha resultat necessari fer un anàlisi dels mitjans 

subcontractistes, etc,  que es van utilitzar 

A partir de la informació12 proporcionad

podem presentar les següents dades referents a l’ús 

Gràfic 6.9 Percentatge d’inversió amb mitjans locals a l’Eix Vic

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia.  

Com podem veure al gràfic, per la construcció de l’Eix Vic

realitzar amb mitjans locals. Aquestes

input-output, dels efectes directes, indirectes i 

Per poder utilitzar el mètode input

de fer una estimació de quina part de les activitats

la comarca d’Osona. Aquesta metodologia

local que fos capaç de diferenciar entre fluxos locals, fluxos amb l’economia c

amb l’exterior. Això s’ha fet a partir del pes de cada un dels sectors productius de la comarca 

d’Osona en l’activitat econòmica de Catalunya. S’ha considerat també, que el consum de 

productes intermedis locals és superior al pes que repre

 

                                                          
12

 Llistat de les empreses que van participar en el procés constructiu de
13

 Aquest sistema s’havia desenvolupat també

Vic-Olot, que forma part del llibre El nou Eix Vic
Catalunya 2009. 
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RESTA D'ESPANYA
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IMPACTE DE LA CONSTRUCCIÓ DE L’EIX VIC-RIPOLL SOBRE L’ECONO

Com ja hem comentat a l’apartat 4 de la present tesina, les obres de l’Eix Vic

consisteixen en el desdoblament de la carretera existent per convertir-la en una autovia de 

dues calçades. La inversió que requereix la construcció d’aquesta infraestruct

’euros, els quals considerarem que afecten íntegrament a la comarca d’Osona.

Per poder calcular els efectes que ha tingut la construcció de l’Eix Vic-Ripoll sobre l’economia 

d’Osona ha resultat necessari fer un anàlisi dels mitjans locals, mà d’obra, maquinària, 

subcontractistes, etc,  que es van utilitzar en el procés constructiu de l’obra.  

proporcionada per la direcció d’obra d’aquesta 

podem presentar les següents dades referents a l’ús de mitjans locals: 

Percentatge d’inversió amb mitjans locals a l’Eix Vic-Ripoll 

Com podem veure al gràfic, per la construcció de l’Eix Vic-Ripoll un 25% de la inversió es va 

realitzar amb mitjans locals. Aquestes dades són necessàries per al càlcul, a partir del model 

dels efectes directes, indirectes i induïts que genera la construcció de la via.

Per poder utilitzar el mètode input-output a una escala inferior a la de Catalunya, hem hagut 

estimació de quina part de les activitats indirectes i induïdes podrien recaure sobre 

la comarca d’Osona. Aquesta metodologia13 ha consistit en construir una taula input

local que fos capaç de diferenciar entre fluxos locals, fluxos amb l’economia c

. Això s’ha fet a partir del pes de cada un dels sectors productius de la comarca 

d’Osona en l’activitat econòmica de Catalunya. S’ha considerat també, que el consum de 

productes intermedis locals és superior al pes que representa l’economia de la zona.

                   
Llistat de les empreses que van participar en el procés constructiu de l’Eix Vic-Ripoll, (veure Annex 4). 

sistema s’havia desenvolupat també per un altre treball similar, Pere Lleonart, Àlvar Garola, L’impacte econòmic de l’Eix 

El nou Eix Vic-Olot C-37, Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Generalitat de 

60 

RESTA DE CATALUNYA

RESTA D'ESPANYA

FORA D'ESPANYA

RIPOLL SOBRE L’ECONOMIA LOCAL. 

Com ja hem comentat a l’apartat 4 de la present tesina, les obres de l’Eix Vic-Ripoll 

la en una autovia de 

dues calçades. La inversió que requereix la construcció d’aquesta infraestructura és de 312 

’euros, els quals considerarem que afecten íntegrament a la comarca d’Osona.  

Ripoll sobre l’economia 

locals, mà d’obra, maquinària, 

 

per la direcció d’obra d’aquesta infraestructura, 

Ripoll un 25% de la inversió es va 

, a partir del model 

induïts que genera la construcció de la via. 

output a una escala inferior a la de Catalunya, hem hagut 

induïdes podrien recaure sobre 

ha consistit en construir una taula input-output 

local que fos capaç de diferenciar entre fluxos locals, fluxos amb l’economia catalana i fluxos 

. Això s’ha fet a partir del pes de cada un dels sectors productius de la comarca 

d’Osona en l’activitat econòmica de Catalunya. S’ha considerat també, que el consum de 

senta l’economia de la zona. 

per un altre treball similar, Pere Lleonart, Àlvar Garola, L’impacte econòmic de l’Eix 

, Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Generalitat de 
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Gràfic 6.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia.  

 

A partir d’aquestes consideracions 

multiplicadors que es generen degut a la inversió realitzada i que es relacionen amb l’activitat 

econòmica global. Aquests efectes es poden calcular sobre el PIB, els llocs de treball o la 

producció. 
Gràfic 6.11 Efectes multiplicadors sobre PIB, llocs de treball i producció

 

 

 

 

 

 
 

Font: Elaboració pròpia.  

Si per exemple observem l’efecte multiplicador sobre la productivitat a Osona, de 1,11, ens 

indica que per cada euro invertit es genera activitat indirecta i induïda per valor d’altres 0,11. 

El mateix raonament s’aplica pe

d’Espanya.  

Podem apreciar que els efectes multiplicadors són més petits a la comarca d’Osona, això és 

degut als anomenats efectes 

tractar-se d’economies obertes. 
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Gràfic 6.10 Pes de la comarca d’Osona en l’economia catalana 

A partir d’aquestes consideracions i utilitzant el model elaborat, podem determinar els efectes 

generen degut a la inversió realitzada i que es relacionen amb l’activitat 

econòmica global. Aquests efectes es poden calcular sobre el PIB, els llocs de treball o la 

Efectes multiplicadors sobre PIB, llocs de treball i producció 

Si per exemple observem l’efecte multiplicador sobre la productivitat a Osona, de 1,11, ens 

indica que per cada euro invertit es genera activitat indirecta i induïda per valor d’altres 0,11. 

aplica pels efectes multiplicadors a la resta de Catalunya i a la resta 

apreciar que els efectes multiplicadors són més petits a la comarca d’Osona, això és 

degut als anomenats efectes spillover, que són els que surten fora de la zona d’inversió, al 

se d’economies obertes.  
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econòmica global. Aquests efectes es poden calcular sobre el PIB, els llocs de treball o la 

 

Si per exemple observem l’efecte multiplicador sobre la productivitat a Osona, de 1,11, ens 

indica que per cada euro invertit es genera activitat indirecta i induïda per valor d’altres 0,11. 

efectes multiplicadors a la resta de Catalunya i a la resta 
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Gràfic 6.12 Activitat directa, indirecta i induïda del desdoblament de l’Eix Vic

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

* Inclou també Osona 

Font: Elaboració pròpia a partir de la metodologia input

A partir del gràfic anterior podem observar que la inversió de 312 milions d’euros realitzada 

per al desdoblament de l’Eix Vic

milions d’euros, repartits entre Catalunya (4

d’euros). 

Considerant la taula input-output i el pes de l’economia de la comarca d’Osona, podem 

determinar que aproximadament un 15% d’aquesta activitat generada repercuteix 

directament sobre la comarca. Mentre un 6

probablement, amb una important repercussió sobre les comarques més properes a la 

infraestructura analitzada.  

Gràfic 6.13 Distribució de l’activitat econòmica generada pel desdoblament de l’Eix Vic

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de la metodologia input

El 22% restant de l’activitat econòmica generada repercuteix a Espanya amb un 18% d’aquesta 

activitat i amb un 4% a l’estranger, possiblement degut a la compra de material i a l’augment

de despesa. 
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Elaboració pròpia a partir de la metodologia input-output.  

A partir del gràfic anterior podem observar que la inversió de 312 milions d’euros realitzada 

per al desdoblament de l’Eix Vic-Ripoll acaba generant activitat econòmica per valor de 

milions d’euros, repartits entre Catalunya (472 milions d’euros) i Espanya (1

output i el pes de l’economia de la comarca d’Osona, podem 

determinar que aproximadament un 15% d’aquesta activitat generada repercuteix 

directament sobre la comarca. Mentre un 63% es queda també en territori català, i molt 

probablement, amb una important repercussió sobre les comarques més properes a la 

Distribució de l’activitat econòmica generada pel desdoblament de l’Eix Vic

Elaboració pròpia a partir de la metodologia input-output.  

El 22% restant de l’activitat econòmica generada repercuteix a Espanya amb un 18% d’aquesta 

activitat i amb un 4% a l’estranger, possiblement degut a la compra de material i a l’augment
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A partir del gràfic anterior podem observar que la inversió de 312 milions d’euros realitzada 

Ripoll acaba generant activitat econòmica per valor de 583 

milions d’euros) i Espanya (111 milions 

output i el pes de l’economia de la comarca d’Osona, podem 

determinar que aproximadament un 15% d’aquesta activitat generada repercuteix 

3% es queda també en territori català, i molt 

probablement, amb una important repercussió sobre les comarques més properes a la 

Distribució de l’activitat econòmica generada pel desdoblament de l’Eix Vic-Ripoll 

El 22% restant de l’activitat econòmica generada repercuteix a Espanya amb un 18% d’aquesta 

activitat i amb un 4% a l’estranger, possiblement degut a la compra de material i a l’augment 
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0,33%

3,4%

2009

Segons les dades del model input

un efecte del 0,92% sobre el PIB de la comarca durant el període de construcció. Aquest és un 

impacte molt important, ja que es tracta d’un creixemen

en un període on la comarca d’Osona va tenir creixements molt petits o fins i tot negatius. 

Considerant el volum d’obra executat en els diferents anys del procés constructiu, l’impacte 

sobre el PIB total i sobre el sect

Gràfic 6.14 Efectes de la construcció de l’Eix Vic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de la metodologia input

Per altra banda, la posada en marxa de

llocs de treball anuals14 a la comarca d’Osona, durant 

Aquesta creació de llocs de treball significa una reducció del nombre d’aturats a la comarca del 

2,6%, una xifra important donat la situació del mercat laboral durant els anys d’execució del 

projecte. 

Gràfic 6.15 Creació de llocs de treball anual degut al desdoblament de l’Eix Vic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Inclou també Osona 

Font: Elaboració pròpia a partir de la metodologia input

                                                          
14

 Aquesta és la mesura habitual per quantificar els efectes sobre l’ocupació. Recull els llocs de treball amb una durada d’un a

independentment del nombre de contractes que es facin.
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2009 2010 2011

Sobre PIB total
Sobre sector construcció

Segons les dades del model input-output, la construcció del desdoblament de l’Eix Vic

un efecte del 0,92% sobre el PIB de la comarca durant el període de construcció. Aquest és un 

impacte molt important, ja que es tracta d’un creixement del PIB d’Osona de gairebé un 1%, 

en un període on la comarca d’Osona va tenir creixements molt petits o fins i tot negatius. 

Considerant el volum d’obra executat en els diferents anys del procés constructiu, l’impacte 

sobre el PIB total i sobre el sector de la construcció és el següent: 

Efectes de la construcció de l’Eix Vic-Ripoll sobre l’economia d’Osona

(en % sobre el PIB) 

Elaboració pròpia a partir de la metodologia input-output.  

a posada en marxa de les obres a l’Eix Vic-Ripoll provoca la creació d’uns 310 

a la comarca d’Osona, durant aquest període de construcció. 

Aquesta creació de llocs de treball significa una reducció del nombre d’aturats a la comarca del 

a important donat la situació del mercat laboral durant els anys d’execució del 

Creació de llocs de treball anual degut al desdoblament de l’Eix Vic

metodologia input-output.  

                   
Aquesta és la mesura habitual per quantificar els efectes sobre l’ocupació. Recull els llocs de treball amb una durada d’un a

independentment del nombre de contractes que es facin. 
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Sobre sector construcció

output, la construcció del desdoblament de l’Eix Vic-Ripoll té 

un efecte del 0,92% sobre el PIB de la comarca durant el període de construcció. Aquest és un 

t del PIB d’Osona de gairebé un 1%, 

en un període on la comarca d’Osona va tenir creixements molt petits o fins i tot negatius.  

Considerant el volum d’obra executat en els diferents anys del procés constructiu, l’impacte 

Ripoll sobre l’economia d’Osona 

Ripoll provoca la creació d’uns 310 

període de construcció.  

Aquesta creació de llocs de treball significa una reducció del nombre d’aturats a la comarca del 

a important donat la situació del mercat laboral durant els anys d’execució del 

Creació de llocs de treball anual degut al desdoblament de l’Eix Vic-Ripoll 

Aquesta és la mesura habitual per quantificar els efectes sobre l’ocupació. Recull els llocs de treball amb una durada d’un any, 
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A més, aquestes obres provoquen la creació d’un total de 1.500 llocs de treball anuals a tot 

Catalunya, que suposen una reducció del 0.3% del número d’aturats. 

Per últim, dins aquest estudi de l’impacte econòmic que suposa la construcció de l’Eix Vic-

Ripoll, també analitzarem la incidència fiscal que provoca l’execució d’aquesta infraestructura.  

Totes les activitats econòmiques, tant directes com complementàries, que es generen com a 

conseqüència de l’execució d’aquest desdoblament tenen uns efectes fiscals que repercutiran 

en forma d’ingressos per a l’administració.  

S’han calculat els ingressos procedents de l’IVA, de l’Impost de Societats, IRPF, Cotitzacions 

socials i s’han afegit els estalvis en forma de subsidi d’atur que té l’Administració si es 

contracten persones que cobraven aquesta prestació.  

En el cas de l’IRPF, les cotitzacions socials i els estalvis en els subsidis d’atur hem hagut 

d’establir una hipòtesi sobre el mercat laboral. La hipòtesi que hem considerat és que el 

mercat de la construcció és molt flexible i que per tant no hi ha subocupació. Això implica que 

els nous llocs de treball creats seran ocupats per persones que es trobaven a l’atur, 

conseqüentment, tots els ingressos que reben són fluxos nous a efectes fiscals. A més, s’ha 

considerat també que una part15 dels aturats cobraven subsidi d’atur, i que per tant deixen de 

fer-ho en el moment que són contractats. 

D’acord amb les anteriors hipòtesis es presenten els següents resultats: 

1. IVA de les activitats indirectes i induïdes16  46 milions d’euros 

2. Estalvi en subsidis d’atur17    36 milions d’euros 

3. IRPF i Cotitzacions socials18    59 milions d’euros 

4. Impost de Societats19    7 milions d’euros 

 

TOTAL      148 milions d’euros 

Retorn fiscal (%sobre la inversió)   48% 

Així doncs, observant aquests càlculs l’Administració pot recuperar per la via impositiva i a 

través de l’estalvi de subsidis d’atur, aproximadament 148 milions d’euros, que suposen prop 

del 48% de la inversió total. 

Aquest percentatge s’ajusta al que diu l’Informe SEOPAN 2010, on es xifrava el retorn fiscal 

d’una inversió en infraestructura al voltant del 50%. 

                                                           
15

 S’ha considerat la mateixa proporció que la mitjana d’aturats que cobren subsidi a Espanya, dades que subministra l’INEM. 
16

 No  s’ha inclòs l’IVA de la inversió directa per evitar la doble comptabilització com a ingrés i despesa pública. 
17

 S’ha fet una estimació conservadora basada en el fet que, un 60% dels nous llocs de treball estan cobrant actualment subsidi 

d’atur. 
18

 Les cotitzacions socials s’han calculat a partir dels tipus d’un contracte fix. I el tipus de l’IRPF s’ha estimat a partir de les 

retencions mitjanes. 
19

 Per les empreses constructores s’ha estimat que els beneficis bruts representen un 3% dels ingressos (“Estrategias del sector de 

la construcción (2007)), per la resta de sectors es considera el 9,8% (Central de Balances del Banco de España (2008)). El tipus 
aplicat ha estat del 20% (Central de Balances del Banco de España (2008)), que correspon al tipus mitjà que paguen les empreses. 
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12%

Aquesta càrrega impositiva és global, ja que no té en compte la seva distribució territorial

quines són les administracions que reben els ingres

mateixes que les que fan la inversió.

6.4.2 IMPACTE DE LA CONSTRUCCIÓ DE L’EIX

LOCAL. 

Per analitzar de manera més real l’impacte que té la construcció del desdoblament de l’Eix 

Transversal sobre l’economia d’Osona, considerarem només la inversió que es realitza en els 

trams que passen per aquesta comarca. 

d’euros a Osona per l’execució d’aquestes obres, en comptes dels 752,4 milions d’euros 

d’inversió que suposen el desdoblament íntegre de l’Eix Transversal.

En aquest cas, també ha calgut fer un anàlisi dels mitjans locals utilitzats en el p

constructiu d’aquests trams que hem comentat. Així, sigui pel tipus d’obra, per la presència 

d’oferta local en el sector de la construcció o per la sensibilitat dels contractistes, aquests 

mitjans locals han variat respecte els que havíem citat en el

següent distribució: 

Gràfic 6.16 Percentatge d’inversió amb mitjans locals a l’Eix Transversal

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia. 

Aquest gràfic ha estat elaborat a partir les dades

desdoblament de l’Eix Transversal. Podem observar que en aquesta obra l’ús de mitjans locals 

és equivalent a un 22% de la inversió.

Com ja hem comentat en el cas de l’Eix Vic

inferior a la de Catalunya, per això farem 

anterior. Considerant el pes dels sectors productius

Catalunya. 

                                                          
20

 Llistat d’empreses que han participat en l’execució dels trams que passen per Osona de l’Eix 
21

 Consisteix en construir una taula input

amb l’exterior, a partir del pes de cada un dels sectors productius de la comarca d’Osona en l’activitat econòmica de Catal
22

 Veure Gràfic 6.10 “Pes de la comarca en l’economia catalana”.

DEL PEATGE A L’OMBRA          

SVERSAL I L’EIX VIC RIPOLL 

ETSECCPB 2013/2014 

22%

65%

12%

1%
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RESTA DE CATALUNYA
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FORA D'ESPANYA

Aquesta càrrega impositiva és global, ja que no té en compte la seva distribució territorial

quines són les administracions que reben els ingressos, que molt probablement no seran les 

mateixes que les que fan la inversió. 

CONSTRUCCIÓ DE L’EIX TRANSVERSAL SOBRE L’

Per analitzar de manera més real l’impacte que té la construcció del desdoblament de l’Eix 

Transversal sobre l’economia d’Osona, considerarem només la inversió que es realitza en els 

trams que passen per aquesta comarca. Així doncs, parlarem d’una inversió

d’euros a Osona per l’execució d’aquestes obres, en comptes dels 752,4 milions d’euros 

d’inversió que suposen el desdoblament íntegre de l’Eix Transversal. 

En aquest cas, també ha calgut fer un anàlisi dels mitjans locals utilitzats en el p

constructiu d’aquests trams que hem comentat. Així, sigui pel tipus d’obra, per la presència 

d’oferta local en el sector de la construcció o per la sensibilitat dels contractistes, aquests 

mitjans locals han variat respecte els que havíem citat en el cas de l’Eix Vic-Ripoll

Percentatge d’inversió amb mitjans locals a l’Eix Transversal

Aquest gràfic ha estat elaborat a partir les dades20 facilitades per la direcció d’obra del 

desdoblament de l’Eix Transversal. Podem observar que en aquesta obra l’ús de mitjans locals 

és equivalent a un 22% de la inversió. 

Com ja hem comentat en el cas de l’Eix Vic-Ripoll, no existeixen taules input

inferior a la de Catalunya, per això farem servir la mateixa metodologia21

anterior. Considerant el pes dels sectors productius22 de la comarca en l’activitat econòmica de 

                   
Llistat d’empreses que han participat en l’execució dels trams que passen per Osona de l’Eix Transversal 

en construir una taula input-output local que sigui capaç de diferenciar entre fluxos locals, amb l’economia catalana i  

partir del pes de cada un dels sectors productius de la comarca d’Osona en l’activitat econòmica de Catal

de la comarca en l’economia catalana”. 
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MITJANS LOCALS

RESTA DE CATALUNYA

RESTA D'ESPANYA

FORA D'ESPANYA

Aquesta càrrega impositiva és global, ja que no té en compte la seva distribució territorial, ni 

sos, que molt probablement no seran les 

TRANSVERSAL SOBRE L’ECONOMIA 

Per analitzar de manera més real l’impacte que té la construcció del desdoblament de l’Eix 

Transversal sobre l’economia d’Osona, considerarem només la inversió que es realitza en els 

Així doncs, parlarem d’una inversió de 362 milions 

d’euros a Osona per l’execució d’aquestes obres, en comptes dels 752,4 milions d’euros 

En aquest cas, també ha calgut fer un anàlisi dels mitjans locals utilitzats en el procés 

constructiu d’aquests trams que hem comentat. Així, sigui pel tipus d’obra, per la presència 

d’oferta local en el sector de la construcció o per la sensibilitat dels contractistes, aquests 

Ripoll, presentant la 

Percentatge d’inversió amb mitjans locals a l’Eix Transversal 

facilitades per la direcció d’obra del 

desdoblament de l’Eix Transversal. Podem observar que en aquesta obra l’ús de mitjans locals 

Ripoll, no existeixen taules input-output a escala 
21 que en l’anàlisi 

de la comarca en l’activitat econòmica de 

Transversal (veure Annex 5). 

capaç de diferenciar entre fluxos locals, amb l’economia catalana i  

partir del pes de cada un dels sectors productius de la comarca d’Osona en l’activitat econòmica de Catalunya. 
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12%

Total Catalunya*

565 
milions €

1,13 1,11 1,12

OSONA

Multiplicador del PIB

Multiplicador llocs de treball

Multipicador de la producció

Així doncs, aplicant aquesta informació al model

multiplicadors que té aquesta inversió sobre l’economia. En aquest cas també, sobre el PIB, els 

llocs de treball i la producció.

Gràfic 6.17 Efectes multiplicadors sobre PIB, llocs de treball i producció

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de la taula input

Podem observar doncs, que si ens centrem, per exemple, en l’efecte sobre la producció a 

Catalunya, per cada euro invertit es genera activitat indirecta i induïda per valor d’altres 0,84. 

O bé, que en el cas d’Osona la construcció d’aquesta infraestructura genera 0,11 llocs de 

treball indirecte o induït per cada lloc de treball directe creat, i que per cada euro de PIB creat 

directament per l’activitat de construir l’autovia se’n creen 0,13 per efectes ind

Com ja hem vist també a l’Eix Vic

Catalunya i Espanya degut també 

Amb l’ajuda d’aquests indicadors podem determinar l’activitat indirecta i induïda qu

genera com a conseqüència de la inversió.

Gràfic 6.18 Activitat directa, indirecta i induïda del desdoblament de l’Eix Transversal

 

 

 

 

 

 

 

* Inclou també Osona 

Font: Elaboració pròpia a partir de la metodologia input

                                                          
23

 Diem que tenim efectes Spillover quan les infraestructures de transport produeixen efectes que desborden els límits de les 

regions o països on són construïdes, beneficiant (o perjudicant) també als territoris veïns.
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89% 41%

8% 46%
3% 13%

OSONA Resta Espanya

induïts

indirectes

96 
114

milions €

1,93

2,30

1,77 1,84

Resta Catalunya Resta Espanya

Multiplicador llocs de treball

Multipicador de la producció

doncs, aplicant aquesta informació al model creat, podem determinar els efectes 

multiplicadors que té aquesta inversió sobre l’economia. En aquest cas també, sobre el PIB, els 

llocs de treball i la producció. 

Efectes multiplicadors sobre PIB, llocs de treball i producció 

Elaboració pròpia a partir de la taula input-output. 

Podem observar doncs, que si ens centrem, per exemple, en l’efecte sobre la producció a 

, per cada euro invertit es genera activitat indirecta i induïda per valor d’altres 0,84. 

cas d’Osona la construcció d’aquesta infraestructura genera 0,11 llocs de 

treball indirecte o induït per cada lloc de treball directe creat, i que per cada euro de PIB creat 

directament per l’activitat de construir l’autovia se’n creen 0,13 per efectes ind

Com ja hem vist també a l’Eix Vic-Ripoll els efectes multiplicadors a Osona són inferiors als de 

també als efectes spillover
23. 

Amb l’ajuda d’aquests indicadors podem determinar l’activitat indirecta i induïda qu

genera com a conseqüència de la inversió. 

Activitat directa, indirecta i induïda del desdoblament de l’Eix Transversal

(€ constants del 2011) 

Elaboració pròpia a partir de la metodologia input-output.  

                   
quan les infraestructures de transport produeixen efectes que desborden els límits de les 

regions o països on són construïdes, beneficiant (o perjudicant) també als territoris veïns. 
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induïts

indirectes

1,85

2,44

Resta Espanya

, podem determinar els efectes 

multiplicadors que té aquesta inversió sobre l’economia. En aquest cas també, sobre el PIB, els 

 

Podem observar doncs, que si ens centrem, per exemple, en l’efecte sobre la producció a 

, per cada euro invertit es genera activitat indirecta i induïda per valor d’altres 0,84. 

cas d’Osona la construcció d’aquesta infraestructura genera 0,11 llocs de 

treball indirecte o induït per cada lloc de treball directe creat, i que per cada euro de PIB creat 

directament per l’activitat de construir l’autovia se’n creen 0,13 per efectes indirectes i induïts. 

Ripoll els efectes multiplicadors a Osona són inferiors als de 

Amb l’ajuda d’aquests indicadors podem determinar l’activitat indirecta i induïda que es 

Activitat directa, indirecta i induïda del desdoblament de l’Eix Transversal 

quan les infraestructures de transport produeixen efectes que desborden els límits de les 
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0,12%

1,3%

2009

Així doncs, una inversió de 362 milions d’euros sobre la comarca d’Osona, pel desdoblament 

de l’Eix Transversal, acaben significant una activitat econòmica per val

d’euros (565 milions d’euros generats a Catalunya i 1

Gràfic 6.19 Distribució de l’activitat econòmica generada pel desdoblament de l’Eix Transversal

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de la metodologia input

A partir de les taules input-output podem generar el gràfic anterior, on veiem com un 14% 

d’aquesta activitat generada a partir de la construcció de l’obra es queda a Osona i un 66% a la 

resta de Catalunya, previsiblement amb

aquesta infraestructura. Mentre que el 20% restant

l’activitat generada i a l’estranger amb un 4% d’aquesta.

A més, el desdoblament de l’Eix Transversal comporta un creixement del PIB de 0,95

el període en què duren les obres. Es tracta d’una xifra 

context en el que la comarca d’Osona 

tot negatius.  

Si considerem el període en el qual es van des

presenten es resumeixen en el següent gràfic.

Gràfic 6.20 Efectes de la construcció de l’Eix Transversal sobre l’economia d’Osona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de la metodologia input
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2010 2011 2012

Sobre PIB total

Sobre sector construcció

Així doncs, una inversió de 362 milions d’euros sobre la comarca d’Osona, pel desdoblament 

de l’Eix Transversal, acaben significant una activitat econòmica per valor de 679

milions d’euros generats a Catalunya i 114 milions d’euros a Espanya).

Distribució de l’activitat econòmica generada pel desdoblament de l’Eix Transversal

Elaboració pròpia a partir de la metodologia input-output.  

output podem generar el gràfic anterior, on veiem com un 14% 

d’aquesta activitat generada a partir de la construcció de l’obra es queda a Osona i un 66% a la 

previsiblement amb especial consonància en les comarques per on passa 

Mentre que el 20% restant, repercuteix a Espanya amb un 16% de 

l’activitat generada i a l’estranger amb un 4% d’aquesta. 

l’Eix Transversal comporta un creixement del PIB de 0,95

el període en què duren les obres. Es tracta d’una xifra molt significativa, 

la comarca d’Osona va tenir uns creixements econòmics molt dèbils o fins i 

Si considerem el període en el qual es van desenvolupar les obres, els efectes anuals que 

presenten es resumeixen en el següent gràfic. 

Efectes de la construcció de l’Eix Transversal sobre l’economia d’Osona

(en % sobre el PIB) 

metodologia input-output.  
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Sobre sector construcció

Així doncs, una inversió de 362 milions d’euros sobre la comarca d’Osona, pel desdoblament 

or de 679 milions 

spanya). 

Distribució de l’activitat econòmica generada pel desdoblament de l’Eix Transversal 

output podem generar el gràfic anterior, on veiem com un 14% 

d’aquesta activitat generada a partir de la construcció de l’obra es queda a Osona i un 66% a la 

marques per on passa 

repercuteix a Espanya amb un 16% de 

l’Eix Transversal comporta un creixement del PIB de 0,95 punts en 

significativa, sobretot en un 

s molt dèbils o fins i 

envolupar les obres, els efectes anuals que 

Efectes de la construcció de l’Eix Transversal sobre l’economia d’Osona 
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Catalunya*

 

 

 

Seguint amb l’anàlisi de les taules input

desdoblament de l’Eix Transversal, en els trams que discorren per Osona, provoquen la creació 

d’uns 315 llocs de treball anuals a la comarca 

Que representen una reducció del número d’aturats del 2,6% i del 0,3% respectivament. Un 

efecte gens menyspreable, sobretot en el 

durant l’execució d’aquestes 

Gràfic 6.21 Creació de llocs de treball anual degut al desdoblament de l’Eix 

 

 

 

 

 
 

* Inclou també Osona 

Font: Elaboració pròpia a partir de la metodologia input

I per acabar aquest anàlisi de l’impacte econòmic de la construcció 

Transversal analitzarem, com hem fet en 

d’aquesta obra. 

Calcularem els ingressos deguts a l’IVA d’activit

Societats, IRPF, Cotitzacions socials i l’estalvi de subsidis d’atur.

Establim les mateixes hipòtesis comentades en l’anàlisi anterior i obtenim la següent 

incidència fiscal: 

1. IVA de les activitats indirectes i 

2. Estalvi en subsidis d’atur

3. IRPF i Cotitzacions socials

4. Impost de Societats

 

TOTAL  

Retorn fiscal (%sobre la inversió)

Així doncs, l’Administració és capaç de recuperar

subsidis d’atur, aproximadament 1

de la inversió total. 

Aquest percentatge s’ajusta també a 

el retorn fiscal d’una inversió 
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1.790

315

Catalunya* Osona

Seguint amb l’anàlisi de les taules input-output, podem concloure que l’execució 

desdoblament de l’Eix Transversal, en els trams que discorren per Osona, provoquen la creació 

d’uns 315 llocs de treball anuals a la comarca i d’uns 1.790 llocs de treball anuals a Catalunya. 

Que representen una reducció del número d’aturats del 2,6% i del 0,3% respectivament. Un 

efecte gens menyspreable, sobretot en el context del mercat laboral en que ens trobàvem 

 obres. 

Creació de llocs de treball anual degut al desdoblament de l’Eix Transversal

Elaboració pròpia a partir de la metodologia input-output.  

I per acabar aquest anàlisi de l’impacte econòmic de la construcció del desdoblament de l’E

com hem fet en l’Eix Vic-Ripoll, la incidència fiscal que té l’execució 

Calcularem els ingressos deguts a l’IVA d’activitats directes i complementàries, l’Impost de 

Societats, IRPF, Cotitzacions socials i l’estalvi de subsidis d’atur. 

Establim les mateixes hipòtesis comentades en l’anàlisi anterior i obtenim la següent 

IVA de les activitats indirectes i induïdes  53 milions d’euros

Estalvi en subsidis d’atur    43 milions d’euros

IRPF i Cotitzacions socials    68 milions d’euros

Impost de Societats     8 milions d’euros

     172 milions d’euros

fiscal (%sobre la inversió)   47.5% 

és capaç de recuperar per la via impositiva i a través de l’estalvi de 

subsidis d’atur, aproximadament 172 milions d’euros, que suposen aproximadament el 47.5

també a l’Informe SEOPAN 2010, que com hem comentat,

una inversió al voltant del 50%. 

68 

output, podem concloure que l’execució del 

desdoblament de l’Eix Transversal, en els trams que discorren per Osona, provoquen la creació 

i d’uns 1.790 llocs de treball anuals a Catalunya. 

Que representen una reducció del número d’aturats del 2,6% i del 0,3% respectivament. Un 

context del mercat laboral en que ens trobàvem 

Transversal 

del desdoblament de l’Eix 

Ripoll, la incidència fiscal que té l’execució 

ats directes i complementàries, l’Impost de 

Establim les mateixes hipòtesis comentades en l’anàlisi anterior i obtenim la següent 

milions d’euros 

milions d’euros 

milions d’euros 

milions d’euros 

milions d’euros 

per la via impositiva i a través de l’estalvi de 

euros, que suposen aproximadament el 47.5% 

que com hem comentat, xifrava 
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Igual que en l’anàlisi fiscal fet a l’Eix Vic-Ripoll, aquesta càrrega impositiva és global i no té en 

compte la seva distribució territorial ni quines són les administracions que reben els ingressos. 

 

6.5 CONCLUSIONS  

En aquest apartat s’ha fet una quantificació dels efectes de la fase de construcció del 

desdoblament de l’Eix Vic-Ripoll i del desdoblament de l’Eix Transversal sobre l’economia 

d’Osona. Aquest anàlisi es considera de gran importància sobretot per la conjuntura del 

període en que es va realitzar les obres, marcada per la situació de crisi i la necessitat 

d’impulsar polítiques d’arrel keynesiana que serveixin per reactivar la demanda. 

En els casos analitzats hem pogut observar com, a més de la inversió directa dels projectes, 

aquests tenen un considerable efecte multiplicador, ja que amb unes inversions sobre la 

comarca d’Osona de 312 milions d’euros per l’Eix Vic-Ripoll i 362 milions d’euros per l’Eix 

Transversal, es genera una activitat econòmica global de 583 milions d’euros degut a la 

construcció del primer, i de 679 milions d’euros com a conseqüència del segon. 

A més, fixant-nos en els resultats de les taules input-output, podem argumentar que 

aproximadament un 15% d’aquesta activitat generada es quedarà a Osona. Per l’obtenció 

d’aquest càlcul no s’ha considerat cap mesura específica d’impuls local ni cap política que 

incentivi l’ús de mitjans locals, tot i que són mesures que s’adopten habitualment en territoris 

que es troben afectats per la crisi. 

La construcció de cada una d’aquestes infraestructures, tal i com hem vist en els resultats, 

significa un creixement durant l’extensió de les obres d’aproximadament un 1% del PIB de la 

comarca. I també suposa la creació d’uns 300 llocs de treball anuals a Osona, fet que provoca 

una reducció del 2,6% del número d’aturats i serveix per canalitzar part dels aturats derivats 

de la crisi del sector de la construcció residencial.  

I per últim, que la inversió realitzada en les dues autovies genera uns impactes fiscals que 
podrien arribar als 320 milions d’euros, obtenint doncs un retorn fiscal d’aproximadament el 
48% de la inversió. 

Per tant, ens trobem davant d’unes obres que permeten actuar a curt termini sobre una 
economia local en crisi i elevat nivell d’atur, i que a més compleixen amb la necessitat de 
descongestionar una via com l’eix Transversal i potenciar un eix vertebrador per a la comarca 
com és l’Eix Vic-Ripoll. Així, aquesta conjunció entre efectes a curt i llarg termini és el que 
s’hauria de prioritzar en les inversions en infraestructures.  
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7. IMPACTE DE L’EXISTÈNCIA DE LES INFRAESTRUCTURES 

 

7.1 INTRODUCCIÓ 

En aquest apartat s’analitzaran els impactes socials i econòmics deguts al funcionament de les 

dues infraestructures que hem estudiat. Al tractar-se d’unes autovies tan recents, l’escassa 

existència i/o disponibilitat d’algunes dades condicionarà en gran part la naturalesa d’aquest 

anàlisi.  

És per aquest motiu que en el present capítol s’inclouran tots aquells efectes que s’han pogut 

comptabilitzar des de la posada en servei de les infraestructures i també les sensacions24 que 

es desprenen dels possibles efectes del funcionament d’aquestes dues carreteres. 

S’ha de considerar també, que alguns d’aquests efectes de que es parlarà estan fortament 

condicionats per la crisi econòmica que travessa el país, i que en part o totalment n’alteren el 

resultat. 

 

7.2 IMPACTES ECONÒMICS 

Els impactes econòmics produïts per una infraestructura quan entra en funcionament tenen 

una incidència notablement superior, ja que els avantatges competitius i de qualitat de vida 

que aporta són permanents, o si més no de llarga durada. 

Així, entre els efectes que pot provocar l’entrada en funcionament d’una infraestructura de 

transport destaquen: l’augment de la productivitat de les empreses, com a conseqüència de la 

reducció de costos i millora de les comunicacions; estímuls a la localització de noves indústries; 

o bé la creació de noves àrees de negoci com polígons industrials, que s’instal·len 

estratègicament per poder gaudir dels avantatges que aporta la nova infraestructura. 

La posada en servei de les infraestructures de transport influeix directament en la 

productivitat de les empreses, que veuen augmentada la seva competitivitat degut a la 

disminució de costos, provocada per l’increment d’eficiència de les cadenes de provisió, 

emmagatzematge i distribució dels productes. D’aquesta manera moltes indústries de la zona 

han vist com els seus desplaçaments han millorat ostensiblement amb el desdoblament de les 

infraestructures que hem analitzat, i han ofert la possibilitat d’explorar nous mercats.  

També es pot comprovar que l’existència d’infraestructures provoca canvis en la localització de 

les activitats econòmiques, generant un augment de demanda d’aquestes per situar-se prop 

de les noves carreteres, per així poder-se beneficiar d’una millor accessibilitat. Generalment 

els municipis on es troben els accessos a les noves vies són els que més veuen incrementada 

                                                           
24

 Veure entrevista realitzada al President de la Cambra de Comerç d’Osona, apartat 7.4. 
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aquesta demanda, demostrant que l’entrada en funcionament d’una infraestructura viària 

accelera el procés d’implantació industrial i comercial. 

En aquest sentit, els avantatges de les empreses que ocupin aquesta nova localització són els 

guanys de temps, la simplificació dels trajectes, l’augment de la seguretat, i per tant guanys en 

la productivitat. A més, també suposa una millora de la logística i un augment de la zona 

d’influència per a nous intercanvis comercials.   

 

7.3 IMPACTES SOCIALS 

La posada en marxa d’una nova via de comunicació genera un gran nombre de beneficis, a part 

dels comentats en els paràgrafs anteriors. En aquest apartat es tractaran els impactes socials 

més rellevants de l’entrada en servei de les infraestructures que hem analitzat. 

En primer lloc, l’estalvi de temps que suposa realitzar els desplaçaments per les noves 

infraestructures. Tant en el cas de l’Eix Vic-Ripoll com en l’Eix Transversal s’ha reduït de forma 

considerable el temps que es destinava per arribar als mateixos indrets quan no s’havien 

executat les obres de desdoblament. Així, l’impacte d’estalvi de temps ha estat de gran 

importància en aquestes vies de comunicació, i suposa uns beneficis que es poden valorar en 

termes monetaris si assignem un valor al temps de viatge. Aquest valor es determina en funció 

del cost d’oportunitat de l’ús d’aquest temps, i varia segons el motiu de viatge, que pot ser 

laboral o d’oci. 

Un altre és la disminució d’accidents, que és conseqüència de la millora en la seguretat i la 

reducció de la congestió que presenten les noves infraestructures. En els casos que hem 

analitzat, aquest impacte té una magnitud enorme, ja que en el cas de l’Eix Transversal només 

en els últims 5 anys s’havien registrat 394 accidents amb 49 víctimes mortals. Una xifra molt 

elevada, i més si es compara amb la reducció que ha sofert des de que s’han acabat les obres, 

un mort amb un any i 3 mesos de funcionament de la via. A part de la importància social que 

suposa aquest augment de la seguretat i conseqüent reducció de la sinistralitat, també s’ha de 

considerar els estalvis que suposen per l’Administració la reducció d’aquest número de morts. 

Així l’impacte social de la disminució d’accidents també es pot valorar econòmicament, tot i les 

dificultats que comporta, degut al fet d’haver de valorar un bé tan intangible i emocional com 

la vida humana o els danys físics. Per afrontar aquestes valoracions existeixen dues 

metodologies, una que utilitza el cost de l’accidentalitat segons les indemnitzacions, i una altra 

que utilitza el cost de restitució.  

Taula 7.1 Costos de l’accidentalitat segons la metodologia de les indemnitzacions 

 

 

 

 

 

             Font: “El sistema de peatge a Catalunya”, Estudi Llotja. 
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Taula 7.2 Costos de l’accidentalitat segons la metodologia del cost de restitució 

 

 

 
 

              

              Font: “El sistema de peatge a Catalunya”, Estudi Llotja. 

També suposa un impacte la reducció dels costos de funcionament dels vehicles, gràcies a la 

variació de la longitud dels traçats i a les millores de disseny que comporta una carretera més 

moderna. Així, en aquest aspecte la construcció de l’Eix Vic-Ripoll i de l’Eix Transversal també 

contribueixen a la reducció d’una sèrie de costos propis del funcionament dels vehicles, com 

poden ser: el consum de combustible, el consum d’oli, el desgast dels pneumàtics, les 

despeses de conservació del vehicle i l’amortització del vehicle. En aquest sentit, seguint uns 

criteris establerts pel Ministeri, també es pot quantificar aquesta reducció de costos com a 

conseqüència de la construcció de les noves vies de comunicació. 

I per últim la reducció de la contaminació ambiental, deguda a una reducció de les distàncies 

de viatge, i a una conducció més estable amb velocitats més adequades per les noves 

infraestructures. Aquests efectes també es poden valorar determinant el cost social que 

comporta l’efecte contaminant de les emissions. Per tant, té sentit que es consideri com a 

impacte social la reducció de la contaminació ambiental que suposa la posada en 

funcionament de l’Eix Vic-Ripoll i de l’Eix Transversal, ja que sobretot en aquest últim, té un 

efecte destacat, degut a que amb el desdoblament s’han eliminat gairebé per complet les 

retencions que solia haver-hi, i que provocaven gran quantitat d’emissions. 

 

7.4 ELS  IMPACTES A LA COMARCA D’OSONA 

Tal i com hem comentat a la introducció d’aquest apartat, els impactes de l’existència de les 

infraestructures són de difícil valoració degut al poc temps que aquestes porten en servei. És 

per això, que per tancar aquest anàlisi s’ha contactat amb la Cambra de Comerç d’Osona, 

perquè aporti totes aquelles dades i sensacions a nivell empresarial que posin de manifest 

l’impacte que han tingut en el desenvolupament econòmic de la comarca, el desdoblament de 

l’Eix Vic-Ripoll i el desdoblament de l’Eix Transversal.  

A continuació es presenta l’entrevista realitzada amb el Sr. Josep Pujadas, president de la 

Cambra de Comerç d’Osona. 
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Amb motiu de l’anàlisi de l’impacte econòmic que suposa l’existència dels nous eixos, 

Transversal i Vic-Ripoll, per a la comarca d’Osona, vaig sol·licitar una entrevista amb el Sr. 

Josep Pujadas i Gil, actual President de la Cambra de Comerç d’Osona. Entrevista que va 

acceptar molt amablement i que va tenir lloc el dia 3 d’abril de 2014, i de la qual se’n 

desprenen els següents paràgrafs. 

Després d’exposar-li les principals línies d’investigació de la present Tesina, sobre l’impacte 

socioeconòmic de les infraestructures finançades amb peatge a l’ombra a la comarca d’Osona, 

ens vam centrar en el què a l’estudi d’aquest apartat es referia, l’impacte de l’existència 

d’aquestes, és a dir el benefici o millora a la societat i a l’economia de la comarca que aquestes 

estan provocant. En són alguns exemples la reducció de temps de viatge, l’augment de la 

seguretat a la carretera, la creació de noves empreses, l’augment de demanda als polígons, 

l’impacte sobre el comerç, etc. 

El que primer de tot em va remarcar el Sr. Pujadas va ser que lamentablement, degut a que 

són infraestructures que s’han posat en servei molt recentment, no em podia oferir dades ni 

resultats sobre aquest impacte que és objecte d’estudi en aquest apartat, ja que encara no 

s’havia realitzat cap estudi a la pròpia Cambra, i que per tant a títol propi i en nom de la 

Cambra només em podria parlar de sensacions. 

Unes sensacions que ell com a President de la Cambra de Comerç d’Osona ha pogut captar 

d’empresaris de la comarca,  i dels propis habitants d’Osona. 

Per començar el Sr. Pujadas es referia a aquestes recents infraestructures com “una millora de 

les comunicacions molt important per a la comarca, però que han tardat molt a arribar”, ja que 

segons ell, “històricament la comarca d’Osona no ha estat gaire ben comunicada amb la resta 

del territori català”, posant fins i tot l’exemple que “s’ha tardat molts anys a tenir una autovia 

que comuniqui directament amb Barcelona”. Tot i aquesta mancança d’infraestructures s’han 

desenvolupat alguns sectors especialment potents dins l’economia com poden ser la indústria 

alimentària o metal·lúrgica.  

En el següent punt de l’entrevista, es va tractar l’augment de demanda als polígons, la creació 

o establiment de noves empreses i les millores en el comerç de la comarca causades per la 

millora de les comunicacions. És en aquest punt on no es disposen de dades fiables que puguin 

fer referència a aquest impacte que estem estudiant i segons paraules del President Josep 

Pujadas, “aquest impacte és molt difícilment valorable ara mateix, en part degut a ser unes 

infraestructures que s’han posat en servei fa molt poc temps, però sobretot perquè han hagut 

de conviure amb un factor negatiu i de més importància ara mateix, com ha estat la crisi 

econòmica global que estem patint.” Aquestes reflexions surten sobretot de les moltes 

empreses que han hagut de tancar els seus negocis o bé que han hagut d’acomiadar molts 

treballadors. Per tant quan intentem establir la connexió entre l’impacte de les noves 

infraestructures i la creació de noves empreses o llocs de treball, ens trobem amb una realitat 

que s’oposa al creixement que aquestes haurien de suposar. És per això que el Sr. Pujadas 

s’expressa de la següent manera per referir-se a aquest tema: “en aquests moments no podem 

afirmar que l’existència de les infraestructures estigui generant un impacte positiu sobre 

l’economia de la comarca, però som molt conscients que quan sortim d’aquest període de crisi 
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seran molt importants per potenciar les activitats econòmiques d’Osona, i de ben segur que 

contribuiran a aquest creixement i a la millora de la situació actual. Ja que unes 

infraestructures d’aquesta envergadura han de tenir una gran importància per la comarca.” 

Així doncs, el President de la Cambra de Comerç d’Osona es mostra confiat de què un cop 

superades les dificultats actuals de l’economia les dues noves autovies que tenen gran part del 

seu recorregut a la comarca, seran un important potenciador de les activitats econòmiques i 

de ben segur serviran perquè moltes empreses es vulguin establir en polígons de la comarca, al 

disposar aquesta d’unes comunicacions gairebé immillorables. Ja que, com remarca el propi 

President “ara mateix tenim la possibilitat de comunicar-nos amb Barcelona cap al sud i amb el 

Ripollès cap al nord via autovia, amb les terres de Lleida i Girona per l’Eix Transversal i amb la 

Garrotxa amb la connexió que surt en diagonal des de la mateixa comarca. A més de les 

millores que s’han fet també en la carretera direcció Berga que passa pel Lluçanès.”   

Per últim, també va merèixer la importància pertinent les millores en la comoditat i sobretot 

en la seguretat que han aportat les noves infraestructures als habitants de la comarca. El Sr. 

Pujadas es mostra molt satisfet i animat pel que fa a les dades de sinistralitat des que s’han 

posat en servei les autovies, amb especial menció a l’Eix Transversal, “en això si que no hi ha 

dubtes de la importància i de l’impacte positiu que tindran aquestes infraestructures per tots, 

perquè no tenir aquest desdoblament de l’Eix Transversal fins al 2013 ens ha sortit molt car”, 

referint-nos a les víctimes mortals que s’hi ha registrat, “ja que hi ha hagut 196 morts en tots 

aquests anys i des que s’ha posat en servei només 1, i pel que sembla per causes no 

relacionades amb la infraestructura”. 

D’aquesta manera podem concloure que, tot i la falta de dades i haver parlat bàsicament de 

sensacions, en alguns aspectes de la societat aquestes infraestructures ja estan tenint un gran 

impacte positiu, que es converteix en millora de qualitat de vida, reducció de temps de viatge, 

millora de confort i seguretat en aquests viatges i augment de la connectivitat amb gairebé tot 

el territori català. Mentre que, pel que fa a impacte més purament econòmic o d’activitat 

econòmica generada, des de la pròpia Cambra es manifesten unes expectatives molt bones 

derivades de l’existència d’aquests dos eixos que vertebren la comarca. Malgrat, ara mateix, 

aquests efectes no puguin ser fàcilment valorables. 
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8. CONCLUSIONS 

 

Un dels objectius principals d’aquesta tesina era calcular la diferència de cost que suposava 

per l’Administració finançar els desdoblaments de l’Eix Vic-Ripoll i de l’Eix Transversal 

mitjançant l’alternativa pública o la privada, que és la que s’ha portat a terme a la realitat, via 

concessió amb peatge a l’ombra. Per així, poder determinar si ha estat una bona fórmula, o bé 

un negoci pèssim. 

A la vista dels resultats exposats podem concloure doncs, que el sistema de peatge a l’ombra 

ha resultat un molt bon mètode per l’Administració, contràriament al que es publica en moltes 

ocasions a la premsa, ja que com hem observat, en la majoria dels casos l’alternativa privada 

resulta més econòmica que no pas el finançament públic (via deute públic). 

Però no ens podem basar només en l’anàlisi aïllat del finançament d’un parell 

d’infraestructures per determinar si aquest sistema és beneficiós per l’Administració, ja que el 

problema que presenta el peatge a l’ombra no és el mètode per si sol, sinó l’abús que se n’ha 

fet, ja que aquest condiciona fortament els pressupostos d’inversió en infraestructures dels 

pròxims anys. Així, ens trobem en una situació on la meitat del pressupost del Departament de 

Territori i Sostenibilitat es destina al pagament d’obra executada mitjançant aquest sistema. 

D’aquesta manera, el principal problema d’aquest mètode és que genera obligacions futures 

que comprometen els pressupostos dels anys posteriors, reduint el marge de que disposarà 

l’Administració per afrontar noves inversions i atendre les necessitats que puguin sorgir. Per 

tant, aquest sistema té el perill que incentiva als polítics a invertir avui per sobre de les 

possibilitats reals, ja que el peatge a l’ombra permet inaugurar obres sense que aquestes 

inversions afectin al deute públic a curt termini. No obstant, aquestes càrregues recauran 

sobre les generacions futures. 

En definitiva, veiem com el peatge a l’ombra pot ser fàcilment utilitzat de forma errònia pels 

que prenen les decisions, com a mitjà per construir sense tenir diners, conduint a executar 

inversions socialment no rendibles i comprometent els pressupostos futurs. 

Per evitar aquests efectes perversos, s’haurien d’establir doncs una sèrie de límits a aquests 

compromisos pressupostaris diferits, derivats d’inversions en concessions d’obres públiques. I 

a més, s’hauria de prioritzar i executar només aquelles inversions en infraestructures que 

ofereixin rendibilitat econòmica i social, i que comportin un pagament de les contraprestacions 

sostenible per als pressupostos públics futurs. Només així podrem disposar d’una oferta 

eficient d’infraestructures de transport, que no hipotequi les generacions futures, i permeti 

potenciar i desenvolupar l’economia del nostre país. 

Per aconseguir-ho, cal que les administracions promoguin processos rigorosos i objectius 

d’avaluació que permetin comparar les diferents possibilitats d’inversió, tenint en compte 

criteris socials i econòmics, per poder decidir amb criteri tècnic. 
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D’aquesta manera, una anàlisi com la plantejada en la present tesina ens pot servir per obtenir 

aquestes dades necessàries per determinar la rendibilitat socioeconòmica del projecte, i per 

escollir quina és la millor alternativa de finançament.  

Per altra banda, hem pogut constatar els importants efectes que té la construcció de les dues 

autovies analitzades sobre l’economia de la comarca d’Osona, tant pel que fa a creixement 

econòmic com pel que fa a creació de llocs de treball, i fins i tot, la incidència fiscal que tenen 

aquestes obres per l’Administració. 

Així doncs, s’ha vist que la inversió en infraestructures de transport té un efecte dinamitzador 

de l’economia molt important, i per tant s’han de tenir en compte tots aquests impactes 

positius que genera la construcció d’una carretera a l’hora de considerar la possibilitat 

d’invertir en una infraestructura, ja que, tot i suposar una despesa molt important per 

l’Administració pot provocar uns beneficis encara més grans pel territori. 

Aquests efectes porten a plantejar-se  si és més lògic esperar a tenir els diners per afrontar la 

infraestructura, o bé és millor beneficiar-se d’aquesta com més aviat millor i recórrer al 

finançament privat. Tal i com hem discutit en el algun apartat d’aquesta tesina, es considera 

una molt bona opció invertir en infraestructures de transport en períodes de recessió 

econòmica, ja que aquestes són un instrument de política anticíclica, i provoquen un important 

efecte multiplicador que contribueix al creixement sostingut de l’economia. 

És per això que ens trobem davant la incertesa de què és més convenient per la societat, 

invertir en infraestructures anant a buscar el finançament de privats i comprometent 

pressupostos futurs, o bé esperar a tenir els diners o la possibilitat de finançament propi per 

construir aquestes infraestructures. La resposta a aquest dilema va en la mateixa línia que el 

que s’ha plantejat ja anteriorment, no es poden desenvolupar aquelles obres que no són 

necessàries, sinó que s’ha de prioritzar aquelles que tinguin un retorn socioeconòmic 

important.  

D’aquesta manera, podem concloure que la inversió realitzada en les infraestructures que hem 

analitzat en la present tesina, presenten una alta rendibilitat socioeconòmica, a la vista dels 

resultats d’impacte econòmic sobre la comarca d’Osona. A més de ser, sobretot, l’Eix 

Transversal una carretera molt necessària pel país, degut a la millora de les comunicacions 

internes que provoca, per la vertebració del país que trenca amb el model radial, per la 

important millora de la seguretat i reducció de la sinistralitat que ha comportat i perquè era 

una carretera que suposava uns costos socials altíssims, com a conseqüència de la seva 

perillositat.  

És per tots aquests motius que es pot afirmar doncs, que els beneficis que han aportat la 

construcció d’aquestes infraestructures, i els que aportaran durant la seva fase de 

funcionament són molt importants pel país, i que suposen unes inversions amb un alt retorn 

socioeconòmic, que és el que s’ha de prioritzar de cara a futures inversions. 

Per últim, comentar que tot i haver utilitzat el model de peatge a l’ombra per finançar algunes 

infraestructures amb alta rendibilitat socioeconòmica, l’abús que s’ha fet d’aquest sistema ha 
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provocat que els departaments corresponents hagin d’estudiar algunes solucions per poder 

recuperar part de la gran quantitat de diners que se’n van dels pressupostos degut als 

pagaments diferits de peatge a l’ombra. 

Una d’aquestes opcions, és l’implantació de l’Eurovinyeta en algunes infraestructures com l’Eix 

Transversal, d’aquesta manera es pretén assolir un sistema més just socialment, on qui utilitzi 

la infraestructura la pagui. Tot i que es distingeix entre els usuaris de la mobilitat intercomarcal 

i els usuaris de vehicles pesants de llarg recorregut, als quals se’ls hi podria imposar un preu 

per l’ús. A més, l’implantació d’aquesta taxa permetria aconseguir una aportació de fons per 

pensar en inversions necessàries a curt i mitjà termini. Com també, per obtenir un sistema 

estable en el finançament d’aquestes infraestructures viàries. 

Una altra solució que s’ha comentat en alguna ocasió des del Departament de Territori i 

Sostenibilitat, és la creació de fons de rescat de peatges, que consisteix en destinar els 

beneficis provinents dels impostos que generen les concessions de peatges explícits per pagar 

els peatges a l’ombra. D’aquesta manera, la Generalitat podria fer front a aquestes despeses 

en els pròxims anys. 

En el cas que aquestes mesures no s’apliquessin o no fossin suficients, en algunes de les 

infraestructures finançades amb el model de peatge a l’ombra, ja es va incloure en el plec de 

clàusules de licitació la possibilitat d’incorporar mecanismes de peatge explícit, que poguessin 

contribuir a fer més suportable el cost del finançament del peatge a l’ombra. Aquestes 

mesures van ser aplicades com a conseqüència de la situació de dificultats financeres en que 

ens trobàvem en aquell moment, que farien que el pes del deute fos molt notable. 

 

Així doncs, ha quedat clar que degut a l’abús que s’ha pogut fer del mètode de peatge a 

l’ombra i a la situació econòmica del nostre país, cal a partir d’ara prendre consciència de cada 

una de les inversions que es realitzin, i analitzar amb processos rigorosos i objectius quines són 

les actuacions prioritàries atenent a criteris de rendibilitat socioeconòmica, utilitzant tots els 

mitjans que tenim al nostre abast. Ja que només d’aquesta manera podrem disposar d’una 

oferta eficient d’infraestructures de transport.  
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Annex 1 

Previsions de demanda de trànsit originals i corregides 

(Eix Vic-Ripoll i Eix Transversal) 

 



Previsions de demanda de trànsit de l'Eix Vic-Ripoll

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

IMD's

IMD Lleugers 21,285 22,057 22,702 23,347 23,989 26,518 29,266 30,608 31,427 32,244 32,888 33,533

IMD Pesats 2,751 2,912 3,067 3,227 3,392 3,739 4,116 4,402 4,624 4,854 4,997 5,144

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

IMD's

IMD Lleugers 34,182 34,833 35,487 36,132 36,780 37,431 38,086 40,078 41,512 42,159 42,810 43,464

IMD Pesats 5,293 5,445 5,600 5,759 5,920 6,085 6,253 6,424 6,572 6,723 6,877 7,033

2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

IMD's

IMD Lleugers 44,122 44,784 45,450 46,120 46,795 47,474 48,158 48,847 49,541 50,241

IMD Pesats 7,191 7,353 7,517 7,683 7,853 8,025 8,201 8,379 8,560 8,745



Previsions de demanda de trànsit de l'Eix Vic-Ripoll CORREGIDES Previsions 

Demanda Real

Previsions de Demanda corregides

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

IMD's

IMD Lleugers 21,285 22,057 22,702 26,454 24,931 21,799 20,123 20,520 21,264 21,886 22,508 23,127

IMD Pesats 2,751 2,912 3,067 2,955 2,832 2,378 2,075 2,012 2,130 2,243 2,360 2,481

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

IMD's

IMD Lleugers 25,565 28,214 29,508 30,297 31,085 31,706 32,328 32,953 33,581 34,212 34,833 35,458

IMD Pesats 2,735 3,010 3,219 3,382 3,550 3,655 3,762 3,871 3,982 4,096 4,212 4,330

2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

IMD's

IMD Lleugers 36,086 36,717 38,638 40,020 40,644 41,271 41,902 42,536 43,174 43,816

IMD Pesats 4,450 4,573 4,698 4,807 4,917 5,030 5,144 5,259 5,378 5,498IMD Pesats 4,450 4,573 4,698 4,807 4,917 5,030 5,144 5,259 5,378 5,498

Correció de les previsions de demanda de trànsit a partir de la demanda real de 2013
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Previsions de demanda de trànsit de l'Eix Transversal

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

IMD's

IMD Lleugers 7,966 8,072 8,174 8,628 9,187 9,908 10,442 11,037 11,276 11,497 11,712

IMD Pesats 2,780 2,740 2,733 2,792 2,906 3,077 3,291 3,510 3,654 3,783 3,904

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

IMD's

IMD Lleugers 11,921 12,593 13,265 13,937 14,609 15,281 15,503 15,717 15,921 16,115 16,299

IMD Pesats 4,026 4,323 4,620 4,918 5,215 5,513 5,638 5,758 5,873 5,982 6,086

2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

IMD's

IMD Lleugers 16,473 16,636 16,788 16,928 17,057 17,173 17,277 17,368 17,447 17,512IMD Lleugers 16,473 16,636 16,788 16,928 17,057 17,173 17,277 17,368 17,447 17,512

IMD Pesats 6,183 6,274 6,357 6,433 6,502 6,562 6,614 6,658 6,693 6,720



Previsions de demanda de trànsit de l'Eix Transversal CORREGIDES Previsions 

Demanda Real

Previsions de Demanda corregides

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

IMD's

IMD Lleugers 7,966 8,072 7,295 6,375 8,167 8,649 9,147 9,689 9,944 10,178 10,402

IMD Pesats 2,780 2,740 2,432 2,125 2,727 2,888 3,054 3,235 3,320 3,398 3,473

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

IMD's

IMD Lleugers 10,621 11,267 11,913 12,559 13,205 13,850 14,082 14,303 14,516 14,718 14,910

IMD Pesats 3,547 3,762 3,978 4,193 4,409 4,625 4,702 4,776 4,847 4,915 4,979

2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

IMD's

IMD Lleugers 15,091 15,260 15,416 15,561 15,692 15,810 15,914 16,004 16,079 16,140IMD Lleugers 15,091 15,260 15,416 15,561 15,692 15,810 15,914 16,004 16,079 16,140

IMD Pesats 5,039 5,095 5,148 5,196 5,240 5,279 5,314 5,344 5,369 5,389

Correció de les previsions de demanda de trànsit a partir de la demanda real de 2013
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Annex 2 

Costos que genera l’Alternativa Privada 

(Eix Vic-Ripoll i Eix Transversal) 

 



COSTOS QUE GENERA L'ALTERNATIVA PRIVADA PER L'EIX VIC-RIPOLL

    CÀNON DE DEMANDA I SUBVENCIONS

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

PAGAMENT PER LLEUGERS 7,897,420.72 € 15,104,198.71 € 13,206,707.62 € 12,191,319.67 € 12,431,838.17 € 12,882,736.89 € 13,259,459.26 € 13,636,181.62 € 14,011,151.80 € 15,488,253.92 € 17,093,266.43 €

PAGAMENT PER PESANTS 1,261,711.43 € 2,402,135.56 € 2,017,047.45 € 1,760,039.30 € 1,706,601.96 € 1,806,479.43 € 1,902,634.76 € 2,001,891.87 € 2,104,250.76 € 2,319,514.63 € 2,553,389.19 €

SUBVENCIONS 2,000,000.00 € 2,000,000.00 € 2,000,000.00 € 2,000,000.00 € 2,000,000.00 € 2,000,000.00 € 2,000,000.00 € 2,000,000.00 € 2,000,000.00 € 2,000,000.00 € 2,000,000.00 €

TOTALS 11,159,132.16 € 19,506,334.27 € 17,223,755.07 € 15,951,358.97 € 16,138,440.14 € 16,689,216.32 € 17,162,094.01 € 17,638,073.49 € 18,115,402.56 € 19,807,768.55 € 21,646,655.63 €

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

PAGAMENT PER LLEUGERS 17,877,082.59 € 18,355,432.39 € 18,832,614.05 € 19,208,752.36 € 19,585,474.72 € 19,964,533.36 € 20,344,760.12 € 20,726,739.08 € 21,103,461.45 € 21,481,936.01 € 21,862,162.78 €

PAGAMENT PER PESANTS 2,730,811.28 € 2,868,530.52 € 3,011,212.62 € 3,099,923.66 € 3,191,116.14 € 3,283,549.32 € 3,377,843.58 € 3,473,998.90 € 3,572,635.66 € 3,672,513.13 € 3,774,872.02 €

SUBVENCIONS 2,000,000.00 € 2,000,000.00 € 2,000,000.00 € 2,000,000.00 € 2,000,000.00 € 2,000,000.00 € 2,000,000.00 € 2,000,000.00 € 2,000,000.00 € 2,000,000.00 € 2,000,000.00 €

TOTALS 22,607,893.87 € 23,223,962.91 € 23,843,826.67 € 24,308,676.02 € 24,776,590.86 € 25,248,082.68 € 25,722,603.70 € 26,200,737.98 € 26,676,097.11 € 27,154,449.14 € 27,637,034.80 €

2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

PAGAMENT PER LLEUGERS 22,244,725.80 € 23,408,184.65 € 24,245,734.85 € 24,623,625.35 € 25,003,852.11 € 25,385,831.07 € 25,770,146.30 € 26,156,797.78 € 26,545,785.53 €

PAGAMENT PER PESANTS 3,879,091.99 € 3,985,173.03 € 4,076,985.86 € 4,170,659.76 € 4,266,194.73 € 4,362,970.41 € 4,460,986.81 € 4,561,484.63 € 4,663,223.17 €

SUBVENCIONS 2,000,000.00 € 2,000,000.00 € 2,000,000.00 € 2,000,000.00 € 2,000,000.00 € 2,000,000.00 € 2,000,000.00 € 2,000,000.00 € 2,000,000.00 €

TOTALS 28,123,817.79 € 29,393,357.68 € 30,322,720.71 € 30,794,285.11 € 31,270,046.84 € 31,748,801.48 € 32,231,133.10 € 32,718,282.42 € 33,209,008.70 €

748,249,640.74 €PAGAMENT TOTAL 



COSTOS QUE GENERA L'ALTERNATIVA PRIVADA PER L'EIX TRANSVERSAL

    CÀNON DE DEMANDA I SUBVENCIONS

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

PAGAMENT PER LLEUGERS - - - - 26,966,941.12 € 28,558,649.53 € 30,203,768.50 € 31,991,845.67 € 32,834,199.37 € 33,606,173.65 € 34,345,157.57 €

PAGAMENT PER PESANTS - - - - 12,605,544.00 € 13,349,579.09 € 14,118,580.64 € 14,954,407.19 € 15,348,160.66 € 15,709,015.67 € 16,054,449.52 €

SUBVENCIONS CONSTRUCCIÓ 12,000,000.00 € 52,400,000.00 € 29,800,000.00 € 40,000,000.00 € - - - - - - -

SUBVENCIONS EXPLOTACIÓ - - - - 40,000,000.00 € 40,000,000.00 € 40,000,000.00 € - - - -

TOTALS 12,000,000.00 € 52,400,000.00 € 29,800,000.00 € 40,000,000.00 € 79,572,485.12 € 81,908,228.62 € 84,322,349.14 € 46,946,252.87 € 48,182,360.03 € 49,315,189.32 € 50,399,607.09 €

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

PAGAMENT PER LLEUGERS 35,070,945.35 € 37,204,321.56 € 39,335,498.41 € 41,468,874.62 € 43,602,250.82 € 45,733,427.67 € 46,496,604.52 € 47,228,990.37 € 47,930,585.23 € 48,599,189.73 € 49,232,604.52 €

PAGAMENT PER PESANTS 16,393,714.91 € 17,390,949.55 € 18,387,156.10 € 19,384,390.74 € 20,381,625.37 € 21,377,831.93 € 21,734,574.62 € 22,076,924.25 € 22,404,880.79 € 22,717,416.18 € 23,013,502.34 €

SUBVENCIONS - - - - - - - - - - -

TOTALS 51,464,660.27 € 54,595,271.11 € 57,722,654.51 € 60,853,265.35 € 63,983,876.19 € 67,111,259.60 € 68,231,179.15 € 69,305,914.62 € 70,335,466.02 € 71,316,605.91 € 72,246,106.86 €

2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

PAGAMENT PER LLEUGERS 49,828,630.25 € 50,387,266.90 € 50,904,115.78 € 51,381,376.23 € 51,814,649.54 € 52,203,935.71 € 52,547,035.39 € 52,843,948.58 € 53,092,475.91 € 53,294,816.74 €

PAGAMENT PER PESANTS 23,292,111.19 € 23,553,242.73 € 23,794,840.82 € 24,017,933.51 € 24,220,464.67 € 24,402,434.29 € 24,562,814.29 € 24,701,604.68 € 24,817,777.37 € 24,912,360.45 €

SUBVENCIONS - - - - - - - - - -

TOTALS 73,120,741.44 € 73,940,509.64 € 74,698,956.59 € 75,399,309.74 € 76,035,114.21 € 76,606,370.00 € 77,109,849.68 € 77,545,553.25 € 77,910,253.28 € 78,207,177.19 €

PAGAMENT TOTAL 1,948,386,566.82 €



 

 

 

 

Annex 3 

Metodologia anàlisi input-output 

 



 BRANQUES USOS FINALS

TAULA I TAULA II

BRANQUES TAULA DE TAULA TOTAL
CONSUMS D'USOS USOS

INTERMEDIS FINALS

TAULA III

INPUTS TAULA
PRIMARIS D'INPUTS

PRIMARIS

TOTAL
RECURSOS

RECURSOS USOS
(columnes) (files)

1. Inputs intermedis 1. Outputs intermedis
2. Valor afegit brut

2. Consum final
3. Producció efectiva (3=1+2) 3. Formació bruta de capital
4. Importacions (Comptables) 4. Exportacions

5. Usos finals
(5=2+3+4)

5. TOTAL RECURSOS 6. TOTAL USOS
(5=3+4) (6=1+5)

Descripció esquemàtica d’una taula Input-Output 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El contingut de la taula admet dues lectures: per una part, la lectura en vertical, o de les 

columnes, reflecteix l’estructura de producció de cada branca productiva, és a dir, les seves 

necessitats d’inputs d’altres branques productives i de factors primaris (bàsicament capital i 

treball).  

En sentit horitzontal, les files registren els diferents usos que ha tingut la producció de cada 

sector, que poden ésser intermediaris o finals. Els primers identifiquen la quantitat de 

producció d’un determinat bé emprada en cadascun dels altres sectors productius, mentre que 

els usos finals (demanda final) indiquen el consum final d’aquest bé, així com la seva aportació 

a la formació bruta de capital (inversió) i a les exportacions. Al final de cada fila tindríem, 

doncs, al total d’usos de cada sector productiu, que és la suma dels usos intermedis i dels usos 

finals. 

La taula dels consums intermedis representa els recursos que s’han hagut de comprar de cada 

branca productiva. I la segona, la dels inputs primaris, reflecteix els diferents elements del 

valor afegit brut de cada branca i les importacions. Aquestes columnes mostren com 

s’adquireixen els recursos disponibles per cada sector productiu dins de l’àmbit territorial que 

es tracta. 

El bloc de consums intermedis recull les transaccions efectuades entre empreses, és a dir, tots 

els subministraments d’inputs destinats a ser incorporats en l’activitat de les unitats de 

producció. Per tant, cada una de les cel·les xij d’aquest bloc presenta els consums que la 



branca corresponent a la columna “j” realitza de la branca corresponent a la fila “i”, o el que és 

el mateix, les vendes que fa la branca de la fila “i” a la de la columna “j” per tal que aquesta 

darrera pugui desenvolupar la seva activitat productiva.  

El bloc dels usos finals registra les produccions de cada branca productiva que van destinades 

al consum privat, el consum públic, la inversió, la variació d’existències i les exportacions. La 

suma de la demanda final i de les demandes o consums intermedis permet obtenir la utilització 

total dels recursos per a cada una de les branques productives. 

El bloc dels inputs primaris inclou la utilització dels factors primaris (capital i treball) per cada 

una de les branques productives. Aquest concepte correspon fonamentalment a la 

remuneració dels assalariats i a l’excedent brut d’explotació de les empreses, i engloba també 

els impostos nets sobre la producció, excloent l’IVA, i les importacions. Per a cada columna 

corresponent a cada sector, la suma dels inputs intermedis i dels inputs primaris proporciona 

el total de recursos dels que ha disposat el sector en l’exercici considerat. Òbviament, la suma 

dels recursos totals de cada una de les branques productives coincideix amb la suma dels usos 

totals d’aquesta mateixa branca. 

És convenient recordar que, com tot model que pretén reflectir la realitat econòmica, la taula 

input-output es basa en un conjunt d’hipòtesis simplificadores. Bàsicament en el mètode 

d’elaboració de les taules cal fer referència a tres hipòtesis fonamentals que incorpora: 

homogeneïtat, proporcionalitat i additivitat. 

. L’homogeneïtat implica que els grups de productes que s’engloben en cada una de les 

branques productives són substitutius i/o produïts amb tècniques semblants. Per tant, el 

nombre de branques escollit és crucial a l’hora de construir una taula input-output.  

. La hipòtesi de proporcionalitat implica assumir que davant d’increments en la producció 

d’una branca es generen increments proporcionals en el nivell d’inputs utilitzats.  

. Per últim, la hipòtesi d’additivitat suposa que les relacions de producció i distribució que 

es recullen en les taules resulten de la simple agregació de les mateixes, sense que 

existeixin altres tipus de relació d’interdependència. 

Aquesta metodologia és la que permet analitzar les conseqüències econòmiques de portar a 

terme una determinada inversió. 

 

 



 

 

 

 

Annex 4 

Llistat d’empreses participants de la construcció  

de l’Eix Vic-Ripoll 

 

 



Nº         Material / Servei N.I.F. Empresa
1 Fibres d'acer A08001315 A BIANCHINI. INGENIERO SA
2 Lloguer de maquinaria B61313821 AEROKRANE, S.L.
3 Camions Grues B58868423 AGENCIA TRANSPORTS SALVADOR 
4 Suministre i col·locació de canonada d'aigüa (Xarxa Consell Comarcal Osona) A-60622909 AIGÜES D'OSONA
5 Subministre i col.locació tubs PVC B60037561 Aïllaments i instal.lacions Rial, S.L.
6 Treballs baixa i mitja tensió B60037561 AILLAMENTS I INSTAL.LACIONS RIAL,S.L.
7 Lloguer maquinaria B60593423 ALQUILER DE MAQUINARIA JCB

RELACIÓ DE MATERIALS, PROVEÏDORS I SUBCONTRACTES      

7 Lloguer maquinaria B60593423 ALQUILER DE MAQUINARIA JCB
8 Alquiler bombas de hormigón B60593423 ALQUILER DE MAQUINARIA JCB
9 Perns d'ancoratge per a talússos de roca B22309785 ALTIUS TRABAJOS DE ALTURA SA

10 Subministrament material topografic A59524165 AL-TOP TOPOGRAFIA, S.A.
11 Subministrament i muntatge prefabricat de formigó OF3.2 A50974419 ALVISA PREFABRICADOS
12 Execució estructura de formigó 508706530 AMBIPLACE LDA
13 Serveis Topografía B62654629 AMT GRUP TOPOGRAFIC
14 Formigó A08225278 ARENES I GRAVES CASTELLOT 
15 Formigó Projectat A08225278 ARENES I GRAVES CASTELLOT 
16 Suministrament formigó preamassat B60556537 ÀRIDS I FORMIGÓ CONANGLELL SL
17 Fabricació d'àrids 508706530 Àrids i Remafi, S.L.
18 Gestió de residus B60279759 ARIDS I TRANSPORTS CAMPRUBÍ SL
19 Arids naturals B62654629 ARIDS MANLLEU19 Arids naturals B62654629 ARIDS MANLLEU
20 Subministre d'àrids per a la fabricació de formigó (0/4, 4/10, 10/20) B62654629 ÀRIDS MANLLEU
21 Serveis arqueològics G64303993 ARKEOLIK SCP
22 Material oficina A08959959 ARTILETRA, S.A.
23 Servei neteja oficines G08491029 ASS. ST. TOMAS-PARMO TAC OSONA
24 Subministraments industrials per maquinària d'obra A28000057 ATLAS COPCO S.A.E.
25 Suministre d'encavellades, chapa bernorld, separadors i tresillons B81011678 AUXILIAR DE ENTIBACIÓN
26 Estabilització amb cal B45235736 Auxiliar de obras, V.D., S.L.
27 Treballs previs B62191531 BAGESCON 2000
28 Subministrament suports neoprè B31721541 BASF Construction Chemicals España, S.L.
29 Additius per a Formigó Projectat B31721541 BASF Construction Chemicals España, S.L.
30 Postesados pasos superiores B83923953 BBR Pretensados y tecnicas especiales, S.L.
31 Lloguer vehicles A58662081 CAIXARENTING, S.A.31 Lloguer vehicles A58662081 CAIXARENTING, S.A.
32 Subministrament material A28122125 CANON ESPAÑA, S.A.
33 Servei de perforacions A08875833 CATALANA DE PERFORACIONS, S.A.
34 Servei de comunicació A61497277 CATEL COMUNICACIONS D'EMPRESA
35 Subministre de ciment II/B-L 32,5N A08196693 CEMENTOS MOLINS INDUSTRIAL, S.A.
36 Subministrament tancament exterior B62173133 CERCADOS EUROCASA, S.L.
37 Recollida de residus A59202861 CESPA
38 Gestió de residus A59202861 CESPA GESTIÓN DE RESIDUOS SA
39 Subministrament aigua potable B60649241 COBRAMA
40 Juntes de neoprè i elàstiques A81055295 COMPOSAN 
41 Subministrament geotextil A81055295 COMPOSAN CONSTRUCCIÓN
42 Suministre geotextil A81055295 COMPOSAN CONSTRUCCION, S.A.
43 Mà d'obra B17887829 CONSPAL CONSTRUCCIONES
44 Trasplantament d'arbres B61992657 CONST. JARDINS VIC 44 Trasplantament d'arbres B61992657 CONST. JARDINS VIC 
45 Mà d'obra B62202429 CONSTRUCCIONES AUID
46 Muntatge de prelloses B44007250 Construcciones Hermanos Gil, S.L.
47 Fabricació d'àrids A17200163 Construccions ICART, S.A.
48 Subministrament gas (explosius) B43338417 COPEVAC, S.L.
49 Desescombrament i saneig túnel St. Quirze Besora A08436107 COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA SA
50 Lloguer manipulador telescòpic giratori A08436107 COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA SA
51 tuberias pvc drenaje B08121022 DEPÓSITOS Y SERVICIOS S.A.
52 Subministrament de cal A17005109 Derivados calcicos, S.A.
53 Realització de perforacions verticals per la execució de passos de mitjana B61547956 DIBROK EINES, S.L.
54 Consultoría B64266174 EIXOS, S.L.
55 Muntatge estructures metáliques A58690470 ELTE ESTRUCTURAS METÁLICAS, S.A.
56 Excavació amb rasadora A08552135 EMCOFA, S.A.56 Excavació amb rasadora A08552135 EMCOFA, S.A.
57 Subministrament electric B82846817 ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, S.L.
58 Projecte instal·lacions de túnels B61964680 ENGINYERIA DOSBES SL
59 Moviments de terres A59547620 EPSA INTERNACIONAL  
60 Serveis d'assajos i laboratori A08527459 EPTISA ENGINYERIA I SERVEIS, S.A.
61 Execució estructura de formigó B64061930 Estruc Construccions i Obres, S.L.
62 Subministre i muntatge de prefabricats A58311317 Estructuras Beton, S.A.
63 Serveis impremta B64435241 ESTUDINORD COMUNICACIO, S.L.
64 Subministrament ferretería B60596129 EUROMAT    
65 Moviments de terres B08872335 EXCAVACIONS DUOCASTELLA
66 Moviments de terres B17738196 EXCAVACIONS PUIGDEVALL
67 Subministre de graves naturals B61033718 Excavacions Quintana, S.L.
68 Estesa i compactació de material: Sòl seleccionat i sòl estabilitzat B61033718 Excavacions Quintana, S.L.68 Estesa i compactació de material: Sòl seleccionat i sòl estabilitzat B61033718 Excavacions Quintana, S.L.
69 Subministre i transport de tot-ú ZA40 B61033718 Excavacions Quintana, S.L.
70 Lloguer maquinaria B60747383 EXCAVACIONS VALENTI GOST
71 Subministrament material ferreteria A08889305 F.F. BOFILL, S.A.
72 Equipament d'oficines B96169511 FAITH & WORK, S.L. (OFIFAST)
73 Lloguer manipulador telescòpic giratori A28854727 FCC CONSTRUCCIÓN SA
74 Subministrament ferretería A58102898 FERRETERIA COMELLA
75 Subministrament i col.locació acer B58678632 FERROBERICA
76 Malla Electrosoldada B58678632 FERROBERICA SL

77 Subministrament i col.locació prefab. B50646363 FOPRAR, S.L. 
78 Suministre de calaix prefrafricat Tram I O.D. 47.5) B84283134 FORTE
79 Canonades de Formigó Armat B84283134 FORTE HORMIGONES TECNOLOGICOS SL
80 Subministrament i muntatge calaix i bastiment OD2.1 i OD 4.2 B84283134 FORTE HORMIGONES TECNOLOGICOS SL80 Subministrament i muntatge calaix i bastiment OD2.1 i OD 4.2 B84283134 FORTE HORMIGONES TECNOLOGICOS SL
81 Lloguer maquinaria A58279357 FRANCESC GÜELL, S.A
82 Lloguer maquinaria A58279357 FRANCESC GÜELL, S.A
83 Servei de missatgeria 33915557X FRANCISCO J. SENA RODRIGUEZ
84 Subministrament de marcs i tapes A58574518 Fundición Ductil Fabregas, S.A.



Nº         Material / Servei N.I.F. Empresa

RELACIÓ DE MATERIALS, PROVEÏDORS I SUBCONTRACTES      

85 Lloguer de vehicles A28659423 FURGONETAS DE ALQUILER, S.A.U.
86 Lloguer maquinaria B83871491 GAM ESTE
87 Hidrosembra i plantacions B58257429 Garden Tona
88 Lloguer de camió grúa B43892298 Garriga Callau
89 Abocador Manlleu B61076865 GESTIO INTEGRAL DE RUNES CONSTRUCCIÓ
90 Suministre i muntatge de pretil metàl·lic A58116393 GIVASA
91 Subministre i muntatge de barrera biona i passos de mitjana A58116393 GIVASA91 Subministre i muntatge de barrera biona i passos de mitjana A58116393 GIVASA
92 Senyalització vial A58116393 GIVASA 
93 Senyalització vertical i balissament A58116393 GIVASA SA
94 Subministrament i muntatge de senyalització i balisament A58116393 GIVASA, S.A.
95 Prefabricats de formigó B25622580 GLS CONSORCIO DEL HORMIGON
96 Hidrosembra, Plantacions i manteniment Trams 1 i 2 B58257429 GARDEN TONA SL
97 Impressions gràfiques B59202705 GRAFIQUES COPYSET, S.L.
98 Lloguer Grues A60701919 GRUAS BERGA 
99 Lloguer maquinaria B08299117 GRUAS HOMS 
100 Lloguer maquinaria A60701919 GRUES BERGA, S.A.
101 Seguretat i Salut  B6335294 GRUPO DE ASESORES DE EPIS FFM
102 Subministrament material seguretat B36325355 HERFERSUM, S.L.
103 Subministrament material B25321191 HIACO TEPI, S.L.103 Subministrament material B25321191 HIACO TEPI, S.L.
104 Lloguer Plataformes A08824518 HUNE PLATAFORMAS SA
105 Maquinària Auxiliar A08824518 HUNE PLATAFORMAS SA
106 Canonades de formigó armat B08216202 ICA
107 Arquetes, imbornals i pous de formigó prefabricats B59133025 IGUALADA PREFABRICADOS, S.L.
108 Treballs serveis afectats A58226374 IMMOBLES I INSTAL·LACIONS DEL BAGES
109 Instalacions generals B62941661 INDRO
110 Serveis ingenyeria A28750909 INGENIERIA DE TRAZADOS Y ESTRUCT.,S.A.
111 Projecte executiu instal·lacions dels túnels B60626397 INGENIEROS EMETRES SL
112 Seguetat vial A84707348 INNOVIA INTEGRAL, S.A.U.
113 Serveis afectats B62941661 INSTAL. INDUST.  Y DOMESTICAS ROJAS, S.L
114 Instal·lacions d'enllumenat B60822178 INSTELEC VOLTREGÀ, S.L.
115 Material topografia B61412524 INSTOP CATALUNYA, S.L.115 Material topografia B61412524 INSTOP CATALUNYA, S.L.
116 Laboratori d'assajos de qualitat A28184661 INTEMAC
117 Subministre geotextil A61056099 INTERMAS NETS S.A.
118 Serveis Topografía B61975876 INTOP 99  
119 Serveis d'ingenyeria A28750909 INTRAESA, S.A.
120 Alquiler bombas de impulsión / Aspiración abastecimiento de Agua A28672764 ITT WATER & WATER ESPAÑA SA
121 Subministrament i col.locació de pantalla acústica. B25363219 Jardi Natura
122 Subministre de panot 77077245J JIMÉNEZ FARELO FRANCISCO MANUEL
123 Impermeabilització murs/ estructures B22242184 LAS FLUMEN, S.L.
124 Canonades i accessoris de polietilè i propilè B61031258 LAYEGAS, S.L.
125 Tala i desbrossada B61151510 LÍNIES FORESTALS
126 Lloguer de maquinaria B61084281 LLOGUER DE MAQUINARIA PONS DE VALL
127 Subministrament material A08132656 MADERAS DEL ALTO URGEL, S.A.
128 Subministrament material A62278536 MADERAS PABLO ARROYO, S.A.
129 Lloguer de manipulador giratória A50468768 MAQUINZA SERVICIOS SA
130 Moviments de terres A22047591 MARCO, S.A.
131 Tancament metàl·lic B73038242 MARCOS JIMÉNEZ SL
132 Lloguer Grups Electrógens A08885279 MARTÍ CANUDAS SA
133 Lloguer maquinaria B17130683 MECANIQUES HOBER, S.L.
134 Lloguer maquinaria B17536186 MECANIQUES NOGUE, S.L.
135 Subministrament suports neoprè A08332264 MECANOGUMBA, S.A.
136 Execució de estructura de formigó 504911422 / W01047721 MENDANHA & SOUSA CONSTRUÇOES, S.A.
137 Subministre y muntatge de pretil metàl.lic B96351424 METALESA
138 Projecte voladures 9671248R MIGUEL ANGEL GONZALEZ GARCIA
139 Suministro de resinas para anclajes B74058801 MINOVA CODIV SL
140 Treballs d'excavació i formigonat B22178891 Monzón Royo, S.L.140 Treballs d'excavació i formigonat B22178891 Monzón Royo, S.L.
141 Subministrament combustible A59031112 MOVIL, LA GLEVA
142 Subministrament combustible A08124703 MOVIL, S.A.
143 Elements de formigó continu B43457837 NEMASCO, S.L.
144 Subministrament pretil A14221386 Nervados, S.A.
145 Moviments de terres B25427535 NOVI
146 Mà d'obra 210925752 507376838 NUNO FILIPE DE JESUS ALMEIDA
147 Perforació i voladura A59053827 OBRAS Y SERVICIOS DEL BERGUEDÀ
148 Revisió projectes A08996316 OFEP, S.A.
149 Senyalització horitzontal A12060380 PATRICIO CABEZAS SA
150 Subministre de prelloses A44185239 Paneles Prefabricados de Hormigón, S.A.
151 Senyalització horitzontal A12060380 PATRICIO CABEZAS SA
152 Subministre pedra d'escollera B17689761 Pedrera Güell Reixach, S.L.152 Subministre pedra d'escollera B17689761 Pedrera Güell Reixach, S.L.
153 Execució drenatges B62272950 PEGO
154 Encofrat A46080602 PERI
155 Suministrament Encofrat A46080602 PERI SA
156 Execució de Pilots 600mm OF 3.8 A28837151 PILOTES Y OBRAS SA
157 Subministrament i col.locació prefab. A59375030 PLACARMADA, S.A.
158 Subministrament material B60954906 PLAKABETON, S.L.U.
159 Servei manteniment vehicles B60640646 PNEUMATICS CODINACH, S.L.
160 Subministre lavabos obra B60484904 POLY-KLYN, S.L.
161 Lloguer maquinaria B61084281 PONS DE VALL
162 Càmara d eregistre telefònic i bústia de formigó prefabricat A48039564 POSTES NERVIÓN, S.A.
163 Subministrament de CO2. B28062339 PRAXAIR 
164 Subministrament prefabricats B12562039 PREFABRICADOS BELCAIRE, S.L.164 Subministrament prefabricats B12562039 PREFABRICADOS BELCAIRE, S.L.
165 Subministrament prefabricats A22009039 PREFABRICADOS FRAGA, S.A.
166 Subministrament  prefabricats B12562039 Prefabricats Belcaire
167 Serveis Afectats B96626825 PRETUCOM CARLET, S.L.



Nº         Material / Servei N.I.F. Empresa

RELACIÓ DE MATERIALS, PROVEÏDORS I SUBCONTRACTES      

168 Formigó A28220192 PROMSA 
169 Subministrament i muntatge de proteccións col·lectives. B59092577 PROTECCIONES COLECTIVAS SL
170 Proteccions col.lectives B59092577 Protecciones colectivas, S.L.
171 Serveis d'ingenyeria A28398238 PROYECTOS Y SERVICIOS, S.A.
172 Serveis Jardinería A43732197 QUERCUS EMPRESA PAISATGISTICA, S.A.
175 Instal·lacions en xarxa B62156393 REDMAN TH, S.L.
178 Instal.lació de baixa i mitja tensió B60037561 RIAL, S.L.178 Instal.lació de baixa i mitja tensió B60037561 RIAL, S.L.
179 Subministrament cimbras modulares A80152804 RMD KWINKFORM IBERICA, S.A.
180 Impressions gràfiques 46735049S ROBERTO PACHADO RODRIGUEZ
181 Mà d'obra B59352831 ROSMARY
182 Tala i desbrossada B61723169 Rústic Jardi, S.L.
183 Vigilància de seguretat per custodia d'explosius B64630585 SEGURIDAD FREMER 2000, S.L.
184 Suministro señalización vertical A59334680 SEÑALIZACIONES JICA SA
185 Servei de serralleria 77105693X SERRALLERIA JAUME PEROLIU
186 Seguretat i salut B64206535 SERVICIO DE PREVENCION ASEPEYO    
187 Servei vigilancia obra B63793095 SERVICIOS CONTROL HERMANAS GEMELAS
188 Laboratori d'assajos ambientals A08006199 SGS ESPAÑOLA DE CONTROL, S.A.
189 Subministrament productes varis A28062842 SIKA, S.A.
190 Suministrament impermeabilització A28062842 SIKA, S.A.190 Suministrament impermeabilització A28062842 SIKA, S.A.
193 Prefabricats de tubs formigó B59446252 SOT 
194 Subministrament tubs drenatge B59446252 SUBMINISTRES A OBRES I TERRENYS
195 Subministrament tub drenatje PE B59446252 SUMINISTRES A OBRES I TERRENYS SL
196 Subministrament ferretería B62638549 SUMINISTROS MACIA
197 Subministrament i muntatge de planxes metal.liques B61130662 TALLER CANIEGO, S.L.
198 Subministre i muntatge d'estructura metàl.lica A08574881 Talleres Plain, S.A.
199 Aigua B08724247 TECNO AMBIENTE, S.L.
200 Lloguer manipulador telescòpic giratori B62166913 TELAN 5 SL
201 Empresa de seguretat vial B60736600 TEMAVIAL, S.L.
202 Instalacions generals B17661356 TERVALSIT
203 Subministrament bombes aigua A28672764 TFB-FLYGT, S.A.
204 Prefabricats Terra Reforçada A28672764 TIERRA ARMADA, S.A.
205 Serveis Topografía A28483154 TOYSER   205 Serveis Topografía A28483154 TOYSER   
206 Suministre de bulons B48829410 TRANSFORMADOS MAIUNA,S.L.
207 Subministrament d'acer B39435045 Trenzas y cables de acero PSC, S.L.
208 Tub de formigó Ø100 A25030768 TUBERIAS Y PREFABRICADOS PALAU SA
209 Canonades de formigó pretensat A25021908 TUBS 1313 
210 Subministrament material G63013049 U.T.E GRAN VIA HOSPITALET
211 Subministrament material G62984687 U.T.E. LINEA 5
212 Suministro y montaje de cimbra F20023065 ULMA  C Y E, S.COOP.
213 Ma d'obra per a seguretat vial A43035542 VICSAN TORREDEMBARRA SA
214 Mà d'obra B60341971 VIHATO
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CODI 
MATERIAL / ACTIVITAT 

EMPRESA NIF 
MAQUINÀRIA 

1 Lloguer de petita maquinària Hune B84736354 
2 Lloguer de petita maquinària Pons de Vall B61084281 
3 Lloguer de petita maquinària Hune Rental B84736354 
4 Lloguer de grues mòbils i camions grua Grues Berga A60701919 
5 Lloguer de camions grua Garriga Callau B43892298 
6 Lloguer de camions grua GTM B62348149 
7 Maquinària de moviment de terres Excavacions Duocastella B08872335 
8 Lloguer de bombes de formigó Alquiler Maquinaria JCB B60593423 
9 Lloguer de plataformes elevadores GAM B43318880 

10 Lloguer de bombes d’aigua/llots ITT A28672764 
11 Transport material en camió banyera TRYOB B84952985 
12 Lloguer retroexcavadora Promobras Caro B25364670 
13 Lloguer grups electrògens (oficines) 2 Aggreko Iberia A62737291 
14 Lloguer grups electrògens per llença-bigues Martí Canudes A08885279 
15 Lloguer cuba d’aigua Josep Suriñach B61058038 
16 Neteja de calçada amb camió d’aigua a pressió Neida B08673527 
17 Lloguer giratòries ORFI S.C.P. J64741929 
18 Transport Tot-ú Excavacions Segú B60693371 

  MATERIALS     
19 Subministrament de formigó preamasat Promsa A28220192 
20 Subministrament de formigó preamasat Hormicemex A46004214 
21 Subministrament i muntatge d’acer corrugat Ferroberica B58678632 
22 Subministrament de fusta Pablo Arroyo 04537854T 
23 Subministrament de geotèxtil Geotexan A91249631 
24 Subministrament de ciment Uniland A58394511 
25 Subministrament d’impermeabilització i química Sika A28062842 
26 Subministrament tuberies PE SOT B25622580 
27 Subministrament canonades SOT B25622580 
28 Subministrament d’estaques INSTOP B61412524 
29 Subministrament de resina epòxid Hilti A28226090 
30 Subministrament i col·locació de pantalla acústica Metalesa B96351424 
31 Subministrament i col·locació de pantalla acústica/opaca Naturgrup B25363219 

  MOVIMENT DE TERRES     
32 Tala i esbrossada Futur Ecològic B58194671 
33 Tala i esbrossada Tecnoforest A17437740 

34 Arrancada i trituració de soques Santi Avellí B17860313 

35 Moviment de terres Excavaciones y transportes Novi B25427535 
36 Moviment de terres Volhinsa B64683006 
37 Moviment de terres Excavacions Duocastella B08872335 
38 Moviment de terres Bagescon 2002 B62191531 
39 Moviment de terres TRYOB B84952985 
40 Pantalla de protecció de talussos Eix Vertical B63134597 
41 Fabricació de àrids de matxuqueix NOVI B25427535 
42 Fabricació de àrids de matxuqueix EXSERCON B43652718 
43 Sòl estabilitzat amb ciment in situ Servià-Cantó A17013939 

44 Sòl estabilitzat amb ciment in situ PABASA (EUROASFALT) A08348039 
45 Subministrament de pedra per a pedraplè Àrids Xuclà 38156442V 
46 Subministrament i transport d’àrids Considetesa A08287880 
47 Perforació i voladura Volex B22261101 
48 Perforació per a voladura Antonio Rey B48111124 
49 Perforació per a voladura Perfor B17039660 
50 Excavació de terra vegetal UTE Artés (Coynsa-Ramon Roma) U65498461 
51 Subministrament i col·locació escullera UTE Artés (Cantera Perafita/Cantera Orís) U65498461 
52 Subministrament explosius per a exteriors Sistach A60063914 
53 Transport de material d’excavació TRYOB B84952985 
54 Canalització y col·locació de tritub Bagescon 2002 B62191531 
55 Canalització y col·locació de tritub Octeldelcat B62768734 

  DRENATGES     
56 Subministrament de canonades de formigó armat FROPAR B50646363 
57 Subministrament arquetes prefabricats GLS GLS Prefabricados B25622580 
58 Excavació y formigonat de cunetes Monzón Royo B22178891 

59 Execució d’elements lineals de formigó in situ: Cunetes, 
CAZ, Vorada i New Jersey Servià Cantó A17013939 

60 Formigó continu barrera de seguretat simple NEMASCO B43457837 
61 Subministrament d’embocaments de formigó armat GLS Prefabricados B25622580 
62 Subministrament d’embocaments petits monobloc GLS Prefabricados B25622580 
63 Subministrament de canonades de formigó armat Prefraga A22009039 
64 Execució drenatge longitudinal Octeldelcat B62768734 
65 Lloguer de maquinaria y realització de rases EMCOFA A08552135 
66 Subministrament de marcs i reixes de fosa dúctil Fundición dúctil Fábregas A58574518 
67 Subministrament de marcs i reixes de fosa dúctil Fundición dúctil Fábregas A58574518 
68 Suministro de tragadors per a túnel Benito Urban SLU B59987529 

  ESTRUCTURES     
69 Lloguer d’encofrats Encofrados J. Alsina A08332363 
70 Subministrament i col·locació de marc prefabricat FOPRAR B50646363 
71 Subministrament i col·locació de marc prefabricat (II) FOPRAR B50646363 
72 Subministrament i col·locació de volta prefabricada Adhorna A48039564 
73 Execució de pilots Pilotes y Obras A28837151 
74 Execució de pilots Pilotes y Obras A28837151 
75 Execució de pilots Pilotes y Obras A28837151 
76 Subministrament i transport bigues doble T Prefabricados Pujol A25015140 
77 Apoyos de neoprens VSL (CTT-STRONGHOLD) A08103459 
78 Subministrament i muntatge de passos inferiors FOPRAR B50646363 

79 Subministrament i muntatge estrep i aletes prefabricades 
Pont 176.3 FOPRAR B50646363 

80 Subministrament i muntatge de pretil metàl·lic Givasa A58116393 
81 Subministrament i muntatge d’encofrats trepant TECOZAM B83214668 
82 Subministrament i muntatge d’encofrats i cindri TECOZAM B83214668 

83 Subministrament, muntatge i desmuntatge bastides accés 
piles V.St Bartomeu STEN A08747404 

84 Subministrament i muntatge malla triple torsió Inaccés B60305125 

85 Subministrament i col·locació de volta prefabricada falsos 
túnels Adhorna A48039564 

86 Subministrament i transport bigues Alvisa A50974419 
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87 Subministrament i muntatge de mur de sòl reforçat Prefraga A22009039 
88 Subministrament i muntatge de mur de sòl reforçat Prefraga A22009039 
89 Subministrament i muntatge de mur de sòl reforçat Prefraga A22009039 
90 Enderrocament d’estructura Teceltra B43502665 
91 Subministrament prelloses Pretecnia B65425886 
92 Muntatge  Bigues y prelosas LECSA A25013863 
93 Execució de impermeabilització tablero Composan A81055295 
94 Suministro y muntatge de junta de dilatació (tablero) Composan A81055295 
95 Ancoratges Mur reforçat INACCES B60305125 
96 Subministrament i muntatge de junta de dilatació Composan A81055295 

  TÚNEL     
97 Subministrament de gunita Hormicemex A46004214 
98 Subministrament d’encavallades i xapa bernold Emcor A28537108 
99 Servei de vigilància per custòdia d’explosius Punto y Control A58284183 

100 
Subministre i col·locació paraigües micropilots 
embrocament, bulons i malla, i aplicació formigó 
projectat 

Perfo-Roca B17039660 

101 Subministrament de bulons Maxmen B33762311 
102 Suministro Resina para Bulones Maxmen B33762311 
103 Subministrament de fibres d'acer Bianchini A08001315 
104 Excavació i sosteniment túnel Lymet Obra Civil, SL B65478091 
105 Neutralització amb CO2 pH túnel Air-Liquide A28016814 
106 Subministrament d'additius químics per a la gunita BASF B31721541 
107 Subministrament d'explosius per al túnel SISTACH A60063914 
108 Obra civil drenatges i instal·lacions túnel Excavacions Puigdevall, S.L. B17738196 
109 Ejecución Impermeabilización túnel Prascia B62985262 
110 Execució solera formigó Pavisa A08932261 
111 Caldereria para túnel Coto Inox, S.L. B64425366 

  FERMS     
112 Subministrament, estesa i compactació de MBC Pabasa A08348039 
113 Subministrament, estesa i compactació de MBC FCC Construcción, S.A. A28854727 
114 Fresado aglomerado CATEMA B65166738 
115 Subministrament  de tot-ú Àrids Xuclà 38156442V 

  INSTAL·LACIONS     
116 Proyecto de instalaciones del túnel IM3 B60626397 
117 Direcció i seguiment de execució projecte túnel DOSBES B61964680 
118 Subministració i instal·lació d'enllumenat RIAL B60037561 

119 Subministrament i col·locació edifici tècnic instal·lacions 
túnel TEHORSA A08730202 

120 Subministrament i col·locació dipòsit prefabricat TEHORSA A08730202 
121 Separador de hidrocarburos RESMAT S.L. B58156936 

122 Suministro y colocación de red de abastecimineto de agua 
para el sistema de hidrantes del túnel Rial B60037561 

123 Instalaciones de control para túnel FCC Servicios industriales y energeticos, 
S.A. A28482024 

124 Instalaciones de túneles UTE INSTALACIONES FONTFREDA U86429925 

  SENYALITZACIÓ, ABALISSAMENT I PROTECCIÓ     
125 Senyalització horitzontal d'obra JICA A59334680 
126 Senyalització horitzontal Temavial B60736600 

127 Senyalització horitzontal Temavial B60736600 
128 Subministre senyalització vertical d'obra Postigo A28276822 
129 Señalización vertical provisional Givasa A58116393 
130 Subministrament i muntatge de biona Givasa A58116393 
131 Subministre d'EPI's Grupo de Asesores de EPIS B63352942 
132 Subministre EPIs (roba de treball) Grupo de Asesores de EPIS B63352942 
133 Subministre abalissament d'obra Instop B61412524 
134 Subministre abalisament obra Nissen Iberica B01486265 

135 Subministrament i col·locació barrera tipu New Jersey 
(Tram 5) Prefraga A22009039 

136 Subministrament i col·locació barrera tipu New Jersey 
(Tram 6) GLS B25622580 

137 Subministrament i col·locació barrera tipu New Jersey Alquiler de Maquinaria JCB B60593423 
138 Redes y sistemas de protección en estructuras PROCOL B59092577 
139 Lloguer de semàfors de trànsit alternatiu INSTOP B61412524 
140 Desmontaje de pórtico y cartel de lamas de aluminio. Givasa A58116393 
141 Suministro y montaje de señalización vertical Givasa A58116393 

  SERVEIS AFECTATS     
142 Suministro de arquetas prefabricadas GLS Prefabricados B25622580 
143 Suministro tritubo telecomuniciones SOT B25622580 

  MESURES CORRECTORES IMPACTE AMBIENTAL     
144 Gestor de residus banals i reciclables Vilà Vila B60465382 
145 Gestor de residus especials Vilà Vila B60465382 
146 Gestor de residus especials Contenidors Camprubi B60279759 
147 Hidrosembra i revegetació talussos Garden Tona B58257429 
148 Revegetació de talussos Negocios Puerto 1975 (La Cyca) B63876494 

149 Revegetació de talussos - Execució de plantació de peus 
transplantats, feixines, estaques vives e hidromanta Garden Tona B58257429 

150 Tancament perimetral cinegètic Rivisa ICM, S.A. A5835807 
151 Transplantament d'arbres i arbustos i manteniment Garden Tona B58257429 
152 Suministrament de compost Fervosa A58198961 
153 Subministrament i col.locació de malla de triple torsió INACCES B60305125 

  MA D'OBRA     
154 Mà d'obra (senyalistes) Construccions Auid B62202429 
155 Mà d'obra (encofradors) Construcción de Túneles A36814028 
156 Mà d'obra (drenatges) COPUNO B84167410 
157 Mà d'obra (ajudants topografia) PEGO B62272950 
158 Mà d'obra SOADAR B63011035 

  VARIS     
159 Laboratori de Control de Qualitat Boma Quality B62903869 
160 Laboratori de Control de Qualitat APPLUS B15044357 
161 Seguiment arqueològic (Tram 5) Estrats. Gestió de Patrimoni Cultural B63159487 
162 Seguiment arqueològic (Tram 6) Codex. Arqueologia i Patrimoni F43242981 
163 Xequeig de projectes OFEP A08996316 
164 Recàlcul i xequeig de projectes OFEP A08996316 
165 Recàlcul de peus escullera Catalana d'Enginyeria A61100582 
166 Recàlcul Túnel de Fontfreda Catalana d'Enginyeria A61100582 
167 Equips  de topografia Teixidor Topografia B61557583 
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168 Equips  de topografia TOP20 Serveis B63868848 
169 Equip poligonal pel túnel Leica B61395497 
170 Equips  de topografia Instop B61412524 
171 Lloguer de nivells digitals Instop B61412524 
172 Equips  de topografia Eficiencis B65195182 
173 Realización de sondeos Lostec A59932442 
174 Auscultacion Talp B17825464 

175 Sondeos de comprobación del terreno bajo 
cimentaciones Talp B17825464 

176 Sondeos T12 TPS B64803075 
177 Lecturas inclinómetros G3 B25461443 
178 Ensayos de integridad de pilotes Geotex B62436621 
179 Estudi estabilització T-12 Cicsa A58138983 
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CODI ACTIVITAT EMPRESA Nº CIF 

1 Materials  Prefabricats M. Planas, S.A. A17048646 

2 Materials  Urbar Ingenieros, S.A. A20017638 

3 Materials  Hormicemex, S.A. A21008305 

4 Materials  Equipos Mineria y Construcción, SA. A24013864 

5 Materials  TUBS 1313, S.A. A25021908 

6 Materials  Tuberías y Prefabricados Palau, S.A A25030768 

7 Materials  Atlas Copco, S.A.E. A28000057 

8 Materials  Al Air Liquide España, S.A. A28016814 

9 Materials  Sika, S.A.U. A28062842 

10 Materials  Promotora Mediterranea-2, S.A. A28220192 

11 Materials  Hilti Española, S.A. A28226090 

12 Materials  POSTIGO OBRAS Y SERVICIOS, S.A. A28276822 

13 Materials  ALCAÑIZANA DEL HORMIGON, S.A.U. A44010668 

14 Materials  Euro-Electro Industrial, S.A. A48030613 

15 Materials  FREYSSINET, S.A. A48037592 

16 Materials  Adhorna Prefabricacion, S.A. A48039564 

17 Materials  PREFABRICADOS LEMONA, S.A. A48057400 

18 Materials  FOSROC EUCO, S.A. A48058812 

19 Materials  MAQUINZA, S.A. A50059013 

20 Materials  Ferretería Comella, S.A. A58102898 

21 Materials  Fundición Ductil Fabregas, S.A. A58574518 

22 Materials  SEÑALIZACIONES JICA, S.A. A59334680 

23 Materials  SISTACH, S.A. A60063914 

24 Materials  Intermas Nets, S.A. A61056099 

25 Materials  Maxam Europe, S.A. A78876331 

26 Materials  EXCAVACIONES DUOCASTELLA, S.L. B08872335 

27 Materials  Soldatal, S.L. B17732595 

28 Materials  SUMINISTROS ELECTRICOS HUESCA, S.L. B22178503 

29 Materials  ESTUDIOS Y MONTAJES ELECTRICOS, S.L B25007022 

30 Materials  Excavacions Ramon Roma, S.L. B25550104 

31 Materials  GLS Consorcio del Hormigón, S.L. B25622580 

32 Materials  BASF Construction Chemicals España, B31721541 

33 Materials  Maxmen, S.L. B33762311 

34 Materials  FOMENTO DE PREFABRICADOS ARAGON, S. B50646363 

35 Materials  PROTECCIONES COLECTIVAS, S.L. B59092577 

36 Materials  Igualada Prefabricados, S.L. B59133025 

37 Materials  Subministres a Obres i Terrenys, B59446252 

38 Materials  Benito Urban ,S.L.U B59987529 

39 Materials  Senyalitzacions i Serveis Seba, S.L B60853785 

40 Materials  Excavacions Quintana, S.L. B61033718 

41 Materials  Knauf Miret, S.L. B61495974 

42 Materials  Containers 2002, S.L. B61894820 

43 Materials  Suministros Macia, S.L. B62638549 

44 Materials  Prevensib Gas, S.L. B62972120 

45 Materials  Ropeaccess, S.L. B63134597 

46 Materials  Grupo de Asesores de Epis FFM, S.L. B63352942 

47 Materials  Materials Eléctricos Barcelona, S. B64139512 

48 Materials  Materials y Herramientas Tecno, S. B64669732 

49 Materials  Saint-Gobain Distrib. Construccion, B82706136 

50 Materials  FORTE HORMIGONES TECNOLOGICOS, S.L. B84283134 

51 Materials  Norten Prefabricados de Hormigón, S B95099107 

52 Materials  Maderas del Alto Urgel, S.A. A08132656 

53 Materials  Sdad.Regional de Abastec.Aguas, S.A A08146367 

54 Materials  ARENES I GRAVES CASTELLOT, S.A. A08225278 

55 Materials  TRENZAS Y CABLES DE ACERO PSC, S.L. B39435045 

56 Materials  Instal  A.D. Sant Julià, S.L. B62039672 

57 Materials  Ormazabal Media Tensión, S.L. B83829267 

58 Materials  Prefabricados Bellcaire S. L. U. B12562039 

59 Materials  Considetesa, S.L. B64347024 

60 Materials  SDAD.ESP.BOMBAS DE HORMIGON, S.A. A17020132 

61 Materials  Prefabricados  Tecnyconta, S.L. B50564517 

62 Materials  MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ GIL, S.L. B59482992 

63 Materials  Babord Distribuciones, S.L. B65123598 

64 Materials  Jordá Cabellud, Francisco 37674532A 

65 Materials  Eypscap, S.A. A28562908 

66 Materials  Punsa Geotextiles, S.L. B65210775 

67 Materials  Cordstrap España, S.L.U. B64307226 

68 Materials  Agustí CM, S.L. B17039124 

69 Materials  Conservación y Sistemas, S.A. A81004582 

70 Materials  Frimsal Distribuciones, S.L. B65122095 

71 Materials  Ute Hormieix-92 U65446684 

72 Materials  Ferretería Furriols, S.A. A58083353 

73 Materials  Reciclàrids Osona, S.L. B64869886 

74 Materials  Cementos Blancos de Aragón, SL. B99042715 

75 Materials  Macia Industrial Sumnisros Obras, S B65574675 

76 Materials  Àrids i formigó Conanglell, S.L. B60556537 

77 Materials  Industrias del Cemento Aglomerado, B08216202 

78 Materials  Conservación de Viales y Asfaltos, B08390551 

79 Materials  Fapricela, Industria de Trefilaria, 500643130 

80 Materials  Arcelormittal Bissen & Bettembourg, LU15484776 

81 Maq. i elements auxiliars  Hune Plataformas, S.A. A08824518 

82 Maq. i elements auxiliars  Marti Canudas, S.A. A08885279 

83 Maq. i elements auxiliars  Urbar Ingenieros, S.A. A20017638 

84 Maq. i elements auxiliars  Northgate España Renting Flexible, A28659423 

85 Maq. i elements auxiliars  Xylem Water Solutions España, S.A. A28672764 

86 Maq. i elements auxiliars  Maquinza Servicios, S.A. A50468768 

87 Maq. i elements auxiliars  Francesc Guell, S.A. A58279357 

88 Maq. i elements auxiliars  GRUAS PALAU, S.A. A58872557 

89 Maq. i elements auxiliars  Toi Toi Sanitarios Móviles, S.A. A62518121 

90 Maq. i elements auxiliars  Leaseplan Servicios, S.A. A78007473 

91 Maq. i elements auxiliars  Hune Maquinaria, S.L.U. B08299117 

92 Maq. i elements auxiliars  EXCAVACIONES DUOCASTELLA, S.L. B08872335 

93 Maq. i elements auxiliars  Grutrans Cabos, S.L. B22140925 

94 Maq. i elements auxiliars  Gam Este Alquiler de Maquinaria, SL B43318880 

95 Maq. i elements auxiliars  Excavacions Quintana, S.L. B61033718 

96 Maq. i elements auxiliars  Lloguer de Maquinaria Pons de Vall, B61084281 

97 Maq. i elements auxiliars  Instop Catalunya, S.L.U. B61412524 

98 Maq. i elements auxiliars  Grúas y Transportes Caba, S.L. B62839410 
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99 Maq. i elements auxiliars  Autologi 50, S.L. B64274962 

100 Maq. i elements auxiliars  Constructora de Calaf, S.A. A08153900 

101 Maq. i elements auxiliars  Ag.Ttes Salvador -Gruas Cosmopolita B63449649 

102 Maq. i elements auxiliars  M. Terricabras, S.L. B61381745 

103 Maq. i elements auxiliars  Hune Rental, S.L. B84736354 

104 Maq. i elements auxiliars  Tecozam Estructuras y Drenajes, S.L B83214668 

105 Maq. i elements auxiliars  Excavaciones Rosell, S.L. B17434891 

106 Maq. i elements auxiliars  Pladevall López, Jaume 33905630L 

107 Maq. i elements auxiliars  Ramírez Mora, Miguel Ángel 26007242S 

108 Maq. i elements auxiliars  Obras y Servicios  Eulogio Moreno, B63932594 

109 Maq. i elements auxiliars  Natividad Gil, Miguel Angel 07050466T 

110 Subcontractistes  Eptisa Enginyeria i Serveis, S.A. A08527459 

111 Subcontractistes  PAVINDUS, S.A. A08550022 

112 Subcontractistes  Gruas del Valles, S.A. A08603888 

113 Subcontractistes  EMPRESA DE SERV.ELECT.I ELECTR.SA A17063108 

114 Subcontractistes  TECNOFOREST, S.A. A17437740 

115 Subcontractistes  TUBS 1313, S.A. A25021908 

116 Subcontractistes  Jose Antonio Romero Polo, S.A. A25036880 

117 Subcontractistes  PREFABRICACIONES Y CONTRATAS, S.A. A28135358 

118 Subcontractistes  POSTIGO OBRAS Y SERVICIOS, S.A. A28276822 

119 Subcontractistes  FCC Servicios Ind. y Energéticos, S A28482024 

120 Subcontractistes  Eiffage Infraestructuras, S.A. A41441122 

121 Subcontractistes  ALCAÑIZANA DEL HORMIGON, S.A.U. A44010668 

122 Subcontractistes  Iber Samop, S.A. A46377180 

123 Subcontractistes  GRUPO MECANOTUBO, S.A. A48002984 

124 Subcontractistes  Adhorna Prefabricacion, S.A. A48039564 

125 Subcontractistes  ALVISA PREFABRICADOS, S.A. A50974419 

126 Subcontractistes  Givasa Protección Vial, S.A. A58116393 

127 Subcontractistes  PUNTO Y CONTROL, S.A. A58284183 

128 Subcontractistes  Rivisa Industrial Cerramientos Met. A58358037 

129 Subcontractistes  Obras y Servicios del Berguedá, S.A A59053827 

130 Subcontractistes  Transportes Iranzo, S.A. A59096479 

131 Subcontractistes  SEÑALIZACIONES JICA, S.A. A59334680 

132 Subcontractistes  DELTAPUNT 3000, S.A. A61110359 

133 Subcontractistes  Tratamiento de Laderas y Obras, S.A A64966179 

134 Subcontractistes  Applus Norcontrol, S.L.U B15044357 

135 Subcontractistes  TECNICAS DE HORMIGONES DESLIZANTES, B17454364 

136 Subcontractistes  Soldatal, S.L. B17732595 

137 Subcontractistes  Excavacions Puigdevall, S.L. B17738196 

138 Subcontractistes  SONDEOS SANTIAGO SANCHEZ, S.R.L. B19103126 

139 Subcontractistes  MONZON ROYO, S.L. B22178891 

140 Subcontractistes  Aragonesa de Hormigones Proyectados B22237598 

141 Subcontractistes  ESTUDIOS Y MONTAJES ELECTRICOS, S.L B25007022 

142 Subcontractistes  Natur Grup Integral, S.L. B25363219 

143 Subcontractistes  Montajes Camargo, S.L. B39537980 

144 Subcontractistes  GAVIONES Y MUROS DE CONTENCION, S.L B39646021 

145 Subcontractistes  FOMENTO DE PREFABRICADOS ARAGON, S. B50646363 

146 Subcontractistes  Ferroberica, S.L. B58678632 

147 Subcontractistes  PROTECCIONES COLECTIVAS, S.L. B59092577 

148 Subcontractistes  Subministres a Obres i Terrenys, B59446252 

149 Subcontractistes  Jardineria J.Bosch,S.L. B59773432 

150 Subcontractistes  AILLAMENTS E INSTAL.LACIONS RIAL, S B60037561 

151 Subcontractistes  INACCES GEOTECNICA VERTICAL, S.L. B60305125 

152 Subcontractistes  Regos Perforaciones y Regatas, S.L. B60465408 

153 Subcontractistes  Tècnica Industrial i Ambiental, S.L B60613445 

154 Subcontractistes  EXCAVACIONS I TRANSP.SEUBAS SALVANS B60639861 

155 Subcontractistes  TEIXIDOR TOPOGRAFIA, S.L. B61557583 

156 Subcontractistes  VOLEXOR,  S.L. B61733754 

157 Subcontractistes  Gestio d Enderrocs Inmob., S.L. B61849899 

158 Subcontractistes  Serra y Dordal, S.L. B62827704 

159 Subcontractistes  Iberica de Desamiantados, S.L. B63330443 

160 Subcontractistes  Muros Dolmen, S.L. B63407233 

161 Subcontractistes  INDUSTRIAS BAN, S.L. B64006414 

162 Subcontractistes  ESTRUC Construccions i Obres, S.L. B64061930 

163 Subcontractistes  FORTE HORMIGONES TECNOLOGICOS, S.L. B84283134 

164 Subcontractistes  Rigar Montajes y Proyectos, S.L. B96660014 

165 Subcontractistes  Carrera Falceto, S.C.P. J22223267 

166 Subcontractistes  Constructora de Calaf, S.A. A08153900 

167 Subcontractistes  Excavacions Berga, S.L. B61939039 

168 Subcontractistes  Geas Integral, S.L. B62225545 

169 Subcontractistes  Obra Pública Cotafa, S.L. B43972538 

170 Subcontractistes  Instal  A.D. Sant Julià, S.L. B62039672 

171 Subcontractistes  Javier Oliden, S.A.P. A59109223 

172 Subcontractistes  Cimientos Esp. Ing. y O. Públicas, B64589393 

173 Subcontractistes  Construccions Auid, S.L. B62202429 

174 Subcontractistes  Control y Montajes Industrials Cym A59920330 

175 Subcontractistes  Instal.lacions y Montajes eléctricos B43331412 

176 Subcontractistes  Prefabricados  Tecnyconta, S.L. B50564517 

177 Subcontractistes  Tecozam Estructuras y Drenajes, S.L B83214668 

178 Subcontractistes  Germans Tura, S.L. B62103601 

179 Subcontractistes  Grupo Anainte, S.L. B73653537 

180 Subcontractistes  Excavaciones Rosell, S.L. B17434891 

181 Subcontractistes  Topografía Garfei, S.L. B25358870 

182 Subcontractistes  Eixos, S.L. B64266174 

183 Subcontractistes  Conservación y Sistemas, S.A. A81004582 

184 Subcontractistes  JG. Consultores en Geotécnia, S.L. B65479867 

185 Subcontractistes  Germans Cañet-Xirgu, S.L. B17537812 

186 Subcontractistes  Aplieco Enviro, S.L.L. B65091209 

187 Subcontractistes  Serconal, S.C.C.L. F25451485 

188 Subcontractistes  Construccions Turó del Castell, S.L B55132765 

189 Subcontractistes  Aislatunel, S.L. B34251058 

190 Subcontractistes  Hormigones y Bombeos Soluciones, S. A59063354 

191 Subcontractistes  Conservación de Viales y Asfaltos, B08390551 

192 Subcontractistes  Projementor Unipessoal, Lda. 508109396 

193 Industrials  Eiffage Infraestructuras, S.A. A41441122 

194 Industrials  TECNICAS DE HORMIGONES DESLIZANTES, B17454364 

195 Industrials  Gestio d Enderrocs Inmob., S.L. B61849899 

196 Industrials  Actium Patrimoni Cultural, S.L. B63225098 

197 Industrials  Constructora de Calaf, S.A. A08153900 

198 Industrials  Obra Pública Cotafa, S.L. B43972538 

199 Industrials  Construccions Auid, S.L. B62202429 

200 Industrials  Construcciones i Obres Asuar, S.L. B65471211 
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201 nstal.lacions Específi  Instop Catalunya, S.L.U. B61412524 

202 Instal.lacions Específi  Instal  A.D. Sant Julià, S.L. B62039672 

203 Instal.lacions Específi  Tecozam Estructuras y Drenajes, S.L B83214668 

204 Altres costos directes  GRUPO MECANOTUBO, S.A. A48002984 

205 Altres costos directes  Combustibles Molist, S.L. B60121001 

206 Altres costos directes  Excavacions Quintana, S.L. B61033718 

207 Altres costos directes  Maderas del Alto Urgel, S.A. A08132656 

208 Altres costos directes  Instal  A.D. Sant Julià, S.L. B62039672 

209 Altres costos directes  Àrea dels Pradals, S.L. B63120141 

210 Altres costos directes  Cedinsa Eix Transversal Conces.Gene A64628225 

211 Altres costos directes  Fapricela, Industria de Trefilaria, 500643130 

212 Instal.laciones generals  Northgate España Renting Flexible, A28659423 

213 Instal.laciones generals  SERTRANS CATALUNYA, S.A. A59362574 

214 Instal.laciones generals  SPEED DIGITAL, S.A. A63179915 

215 Instal.laciones generals  AILLAMENTS E INSTAL.LACIONS RIAL, S B60037561 

216 Instal.laciones generals  Serra Alarm, S.L. B60335155 

217 Instal.laciones generals  Instop Catalunya, S.L.U. B61412524 

218 Instal.laciones generals  Compex Base, S.L. B63095939 

219 Instal.laciones generals  Maderas del Alto Urgel, S.A. A08132656 

220 Instal.laciones generals  Instal  A.D. Sant Julià, S.L. B62039672 

221 Instal.laciones generals  Interegar, S.L. B62417050 

222 Instal.laciones generals  Tefip, S.L. B58210873 

223 Enginyeries  AUDITORIAS E INGENIERIAS, S.A.U. A08646226 

224 Enginyeries  DISTRIBUIDORA ARNAL, S.A. A08773756 

225 Enginyeries  OFEP, S.A. A08996316 

226 Enginyeries  PROVODIT INGENIERIA, S.A. A22238893 

227 Enginyeries  CONSULTOR INGENIERIA CIVIL, S.A. A58138983 

228 Enginyeries  EURO GEOTÈCNICA, S.A. A59181180 

229 Enginyeries  LOSTEC, S.A. A59932442 

230 Enginyeries  Ingenieros Emetres, S.L. B60626397 

231 Enginyeries  Bridges Technologies, S.L. B62594601 

232 Enginyeries  García Gonzalez, Máximo 38480426T 

233 Enginyeries  González García, Miguel Ángel 09671248R 

234 Enginyeries  Instal  A.D. Sant Julià, S.L. B62039672 

235 Enginyeries  Ingeniería y Geotécnia & Proyectos B43583533 

236 Enginyeries  Cedinsa Eix Transversal Concesionar A64628225 

237 Enginyeries  Catalana d'Enginyeria, S.A. A61100582 

238 Publicitat  NAVARRO FLOR, S.L. B61407557 

239 Publicitat  Trabajos Aéreos, Fotografia y Repor B84878800 

240 Subministres  Viva Aqua Service Spain, S.A. A41810920 

241 Subministres  ENDESA ENERGIA, S.A.U. A81948077 

242 Subministres  Telefónica de España. S.A. A82018474 

243 Subministres  Combustibles Molist, S.L. B60121001 

244 Subministres  Endesa Distribución Eléctrica, S.L. B82846817 

245 Subministres  AKI BRICOLAJE ESPAÑA, S.L. B83985713 

246 Subministres  AIGUES DE VIC, S.A. A08076218 

247 Subministres  E.S. Germans Codina, S.A. A08076218 

248 Subministres  Àrea dels Pradals, S.L. B63120141 

249 Subministres  Endesa Energía XXI, S.L. B82846825 

250 Subministres  Ferretería Furriols, S.A. A58083353 

251 Altres costos indirectes  S.A. RACC- GC 34 MD A08512931 

252 Altres costos indirectes  Eptisa Enginyeria i Serveis, S.A. A08527459 

253 Altres costos indirectes  Eca,Entidad Colaboradora con la Adm A08658601 

254 Altres costos indirectes  Sistemas Técnicos de Encofrados, S. A08747404 

255 Altres costos indirectes  CO-EN-PA, S.A. A08764615 

256 Altres costos indirectes  Moblisern, S.A. A08910598 

257 Altres costos indirectes  Northgate España Renting Flexible, A28659423 

258 Altres costos indirectes  BUHODRA INGENIERIA, S.A. A33667544 

259 Altres costos indirectes  Givasa Protección Vial, S.A. A58116393 

260 Altres costos indirectes  Francesc Guell, S.A. A58279357 

261 Altres costos indirectes  CESPA Gestión de Residuos, S.A. A59202861 

262 Altres costos indirectes  SPEED DIGITAL, S.A. A63179915 

263 Altres costos indirectes  Servicio Expres Tex Courier, S.A. A64807878 

264 Altres costos indirectes  Cheque Déjeuner España, S.A. A78887049 

265 Altres costos indirectes  Applus Norcontrol, S.L.U B15044357 

266 Altres costos indirectes  Combustibles Molist, S.L. B60121001 

267 Altres costos indirectes  Serra Alarm, S.L. B60335155 

268 Altres costos indirectes  Rodi Metro, S.L. B60864311 

269 Altres costos indirectes  Instop Catalunya, S.L.U. B61412524 

270 Altres costos indirectes  Rodi S.I.A., S.L. B61540118 

271 Altres costos indirectes  GRUAS ANTONIO MARTINEZ, S.L. B62281522 

272 Altres costos indirectes  Suministros Macia, S.L. B62638549 

273 Altres costos indirectes  INSTOP SENYALITZACIO I SEGURETAT, S B63190987 

274 Altres costos indirectes  Grupo de Asesores de Epis FFM, S.L. B63352942 

275 Altres costos indirectes  Snet Rent, S.L. B63461016 

276 Altres costos indirectes  Mc Spa Sociedad de Prevención, S.L. B64051741 

277 Altres costos indirectes  Trabajos Aéreos, Fotografia y Repor B84878800 

278 Altres costos indirectes  COLEGIO OFIC.INGEN.TECN.MINAS FACUL Q0870001E 

279 Altres costos indirectes  Maderas del Alto Urgel, S.A. A08132656 

280 Altres costos indirectes  E.S. Germans Codina, S.A. A08589814 

281 Altres costos indirectes  Gestavic, S.L. B63386627 

282 Altres costos indirectes  Silva Especial, Antonio Benj-da X2467561Y 

283 Altres costos indirectes  Àrea dels Pradals, S.L. B63120141 

284 Altres costos indirectes  Lasalvia Group, S.L. B61907614 

285 Altres costos indirectes  Rodríguez Córdoba, Miguel Ángel 33936543C 

286 Altres costos indirectes  Ertrel 2010, S.L. B65260655 

287 Altres costos indirectes  Sistemas d'Oficina de Osona, S.A. A58809153 

288 Altres costos indirectes  Fernández Muños, Alfons 77051738J 

289 Altres costos indirectes  Interegar, S.L. B62417050 

290 Altres costos indirectes  Fleurop Interflora España, S.A. A85934784 

291 Altres costos indirectes  Fusteria Roca Fitó, S.L. B62801394 

292 Altres costos indirectes  Rogofot, S.L. B60724291 

293 Altres costos indirectes  FERIMET, S.L.U. B60724291 
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CODI ACTIVITAT EMPRESA NIF 

1 Matèries Primeres BETON CATALAN A08277980 
2 Matèries Primeres LAYEGAS SL B61031258 
3 Matèries Primeres PEDRA LLICORELLA SL B61226189 
4 Matèries Primeres MANUF  FÉRRICOS SA A25032400 
5 Matèries Primeres MECANOGUMBA A08332264 
6 Matèries Primeres PROMSA-2 SA A28220192 
7 Matèries Primeres SUM ELEC-ISERT A08353443 
8 Matèries Primeres POSTIGO OBRAS Y SERVICIO A28276822 
9 Matèries Primeres SOT SL A59446252 
10 Matèries Primeres IBERMAPEI SA A80125495 
11 Matèries Primeres CEMEX ESPAÑA SA A46004214 
12 Matèries Primeres I C A SL A82216202 
13 Matèries Primeres SIKA SAU A28062842 
14 Matèries Primeres WURTH SA A08472276 
15 Matèries Primeres MAUSA A08132656 
16 Matèries Primeres HILTI ESPAÑOLA SA A28226090 
17 Matèries Primeres BENITO URBAN SLU B59987529 
18 Matèries Primeres FERRET COMELLA A58102898 
19 Matèries Primeres TRENZAS CABLES ACERO PSC B39435045 
20 Matèries Primeres MAT CONS J GIL SL B59482992 
21 Matèries Primeres TUBERIAS PREF PALAU SA A25030768 
22 Matèries Primeres PAV JULIA SL B17020686 
23 Matèries Primeres A BIANCHINI SA A08001315 
24 Matèries Primeres PLAKABETON SLU B60954906 
25 Matèries Primeres EXC QUINTANA SL B61033718 
26 Matèries Primeres CEM MOLINS IND SA A08196693 
27 Matèries Primeres KM5 INTERNATIONAL SLU B60685088 
28 Matèries Primeres INSTOP CATALUNYA SLU B61412524 
29 Matèries Primeres SUMINISTROS MACIA SL B62638549 
30 Matèries Primeres KNAUF MIRET, SL B61495974 
31 Matèries Primeres SANIPLAST SL  B33660440 
32 Matèries Primeres INTERMAS NETS SA B61056099 
33 Matèries Primeres GLS CONS HORMIGONS SLU B25622580 
34 Matèries Primeres ZULUETA CORP NATURALEZA A31121171 
35 Matèries Primeres GR ELECTRO STOCKS SL B64471840 
36 Matèries Primeres CONSIDETESA SLU B64347024 
37 Matèries Primeres PLOMIFERA CASTELLANA SL B28289411 
38 Matèries Primeres SOC PROD METALINOX SL B65239436 
39 Matèries Primeres UTE HORMIEIX 92 U65445684 
40 Matèries Primeres PUNSA GEOTEXTILES SL B65210775 
41 Matèries Primeres GIROSACME SL B17492844 
42 Matèries Primeres FUMANYA B62000534 
43 Matèries Primeres MACIA IND SUM OBRAS SLU B65574675 
44 Matèries Primeres GERMANS TURA SL B62103601 

CODI ACTIVITAT EMPRESA NIF 

45 Matèries Primeres PEDRES DEL LLUÇANES SL B65013211 
46 Matèries Primeres SIGNAL ROAD SL B64709165 
47 Materials Varis i Utillatge POSTIGO OBRAS Y SERVICIO A28276822 
48 Materials Varis i Utillatge GTM DEL VALLES SL B62348149 
49 Materials Varis i Utillatge WURTH SA A08472276 
50 Materials Varis i Utillatge MAUSA A08132656 
51 Materials Varis i Utillatge FERRET COMELLA A58102898 
52 Materials Varis i Utillatge MAT CONS J GIL SL B59482992 
53 Materials Varis i Utillatge CEGASA A01129303 
54 Materials Varis i Utillatge INSTOP CATALUNYA SLU B61412524 
55 Materials Varis i Utillatge SUMINISTROS MACIA SL B62638549 
56 Materials Varis i Utillatge INSTOP SENY.I SEG. SL B63190987 
57 Materials Varis i Utillatge PRICON TERRASSA SL B64751274 
58 Materials Varis i Utillatge GR ELECTRO STOCKS SL B64471840 
59 Materials Varis i Utillatge TORRES Y SAEZ DISTRIBUCI A15027881 
60 Materials Varis i Utillatge PUNSA GEOTEXTILES SL B65210775 
61 Materials Varis i Utillatge MACIA IND SUM OBRAS SLU B65574675 
62 Materials Varis i Utillatge OSONALLUM SL B64511967 
63 Materials Varis i Utillatge GERMANS TURA SL B62103601 
64 Materials Varis i Utillatge SIGNAL ROAD SL A64709165 
65 Materials Varis i Utillatge CETCO IBERIA CONSTR SERV B82545526 
66 Materials Varis i Utillatge NISSEN ELEKTROBAU IBERIC B01486265 
67 Maquinària Llogada ORTUÑO PICAZO I 45801119B 
68 Maquinària Llogada LLOBREGAT SORIANO EX 39144448N 
69 Maquinària Llogada BARNA DUMPER F58367160 
70 Maquinària Llogada TRANSCONDAL F08366148 
71 Maquinària Llogada GTM DEL VALLES SL B62348149 
72 Maquinària Llogada HKL BAUMASCHINEN SL B43592880 
73 Maquinària Llogada BOMTRANS SA A08951907 
74 Maquinària Llogada GRUAS DEL VALLES SA A08603888 
75 Maquinària Llogada REY CHISCA BENJAMIN- EXC 76491120C 
76 Maquinària Llogada TEODORO MARTIN-EXCAV 74710017Z 
77 Maquinària Llogada ARENAS Y GRV CASTELLOT A08225278 
78 Maquinària Llogada GARMED SL TTS Y EXC B58571951 
79 Maquinària Llogada EXC-TRANS ORRIOLS SL B59197798 
80 Maquinària Llogada PRYCSA A08782393 
81 Maquinària Llogada GRUES BERGA SA A60701919 
82 Maquinària Llogada ANIVEL ALOY SL B60178225 
83 Maquinària Llogada EXC QUINTANA SL B61033718 
84 Maquinària Llogada RAMAQ VALLES SL B61383444 
85 Maquinària Llogada MAQUINSA SA A25040209 
86 Maquinària Llogada LLOGUER MAQ PONS B61084281 
87 Maquinària Llogada DIAZ CONTRERAS D 45492181K 
88 Maquinària Llogada EXC DUOCASTELLA SL B08872335 
89 Maquinària Llogada BAGESCON 2002 SL B62191531 
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CODI ACTIVITAT EMPRESA NIF 

90 Maquinària Llogada GRUTRANS CABOS SL B22140925 
91 Maquinària Llogada JAEVAM SL B60419231 
92 Maquinària Llogada CASTRO CAPILLA RAFAEL 38060979G 
93 Maquinària Llogada EXPLOTACIONS TRIAS S.L. B17433889 
94 Maquinària Llogada ROJAS ROMERO DOMINGO 40343024N 
95 Maquinària Llogada EXCABER SL B61939039 
96 Maquinària Llogada SANCHEZ RODRIGUEZ CB E60477239 
97 Maquinària Llogada MOLINA DIAZ, RICARDO 38783429R 
98 Maquinària Llogada CONST I TTS PRE-PIRINEU  B63354906 
99 Maquinària Llogada MARTINEZ GARCIA SERAFIN 45494347W 
100 Maquinària Llogada WASMOSA SL B60335569 
101 Maquinària Llogada GALLEGO GARCIA TOMAS 46529411M 
102 Maquinària Llogada EXCA ENDERROCS COTAZERO B63914295 
103 Maquinària Llogada TERUEL OBRAS Y SERVICIOS B50717750 
104 Maquinària Llogada BERNADÓ LLAMBRICH-TTS 52600722K 
105 Maquinària Llogada TRIANO GUTIERREZ S 33903515C 
106 Maquinària Llogada DOPICO PÉREZ ANDRÉS 76408888J 
107 Maquinària Llogada TTS I EXCAV MOVITRANS SL B17407859 
108 Maquinària Llogada TRANSPORTES GALIANO SA A58609348 
109 Maquinària Llogada TRANS-PIRINEU 2012 SL B65482283 
110 Maquinària Llogada EXCAV PUIGDEVALL SL B17738196 
111 Maquinària Llogada KLEYOL PROJECTS SL B65305021 
112 Maquinària Llogada EXCAVACIONS BURON SL B62132493 
113 Maquinària Llogada LLOVERAS CASAMORT JUAN 77085718E 
114 Maquinària i Medis Auxiliars Llogats ABELLO LINDE SA A08007262 
115 Maquinària i Medis Auxiliars Llogats Banco Sant. Central Hisp A39000013 
116 Maquinària i Medis Auxiliars Llogats COINTASADOS SL B08196073 
117 Maquinària i Medis Auxiliars Llogats MAUSA A08132656 
118 Maquinària i Medis Auxiliars Llogats SULZER PUMS WASTEWATER A28388023 
119 Maquinària i Medis Auxiliars Llogats ADO CERRAMIENTOS METALIC A58044652 
120 Maquinària i Medis Auxiliars Llogats GAM Este Alquiler Maquin B43318880 
121 Maquinària i Medis Auxiliars Llogats TORRES SERVICIOS TEC SL B59951319 
122 Maquinària i Medis Auxiliars Llogats TECNO ELEVACION-TECNOREN B61173654 
123 Maquinària i Medis Auxiliars Llogats RAMAQ VALLES SL B61383444 
124 Maquinària i Medis Auxiliars Llogats LEICA GEOSYSTEMS B61395497 
125 Maquinària i Medis Auxiliars Llogats INSTOP CATALUNYA SLU B61412524 
126 Maquinària i Medis Auxiliars Llogats HUNE PLATAFORMAS SA A08824518 
127 Maquinària i Medis Auxiliars Llogats LLOGUER MAQ PONS B61084281 
128 Maquinària i Medis Auxiliars Llogats HUNE MAQUINARIA SLU-HOMS B08299117 
129 Maquinària i Medis Auxiliars Llogats REMI RENT SL B63015960 
130 Maquinària i Medis Auxiliars Llogats SECADOS TORRES SL B64565740 
131 Maquinària i Medis Auxiliars Llogats GERMANS HOMS1852 SL B65258188 
132 Maquinària i Medis Auxiliars Llogats HUNE RENTAL SL B84736354 
133 Altres Despeses Diverses GRANDES ALM FNAC A80500200 
134 Altres Despeses Diverses PNEU MARCELINO-SERVIRUED B60259868 

CODI ACTIVITAT EMPRESA NIF 

135 Altres Despeses Diverses GENERALITAT-AG CAT AIGÜA Q0801031F 
136 Altres Despeses Diverses POLY-KLYN SL B60484504 
137 Altres Despeses Diverses ULMA C Y E, S COOP F20023065 
138 Altres Despeses Diverses JAVIER OLIDEN-JOLSA A59109223 
139 Altres Despeses Diverses EUROPCAR IB SA A28364412 
140 Altres Despeses Diverses CIC SA A58138983 
141 Altres Despeses Diverses HALECO IBERIA S.A. A58513912 
142 Altres Despeses Diverses CAMPSA RED A78492780 
143 Altres Despeses Diverses FUPAR G58049016 
144 Altres Despeses Diverses ENDESA DISTR SL B82846817 
145 Altres Despeses Diverses CONSDECOR SA A08762445 
146 Altres Despeses Diverses REPSOL CIAL PROD PETROL A80298839 
147 Altres Despeses Diverses PROCOL SL A59092577 
148 Altres Despeses Diverses LYRECO ESPAÑA SA A79206223 
149 Altres Despeses Diverses GONZALEZ GARCIA M A 09671248R 
150 Altres Despeses Diverses CDP-CAD SL -CDELPRO B60760261 
151 Altres Despeses Diverses PEDELTA SL B60453784 
152 Altres Despeses Diverses HALCON SL B58788829 
153 Altres Despeses Diverses T 2 S IBERICA SL B59194472 
154 Altres Despeses Diverses ALHOSA A44010668 
155 Altres Despeses Diverses IGUAZURI SL B20062279 
156 Altres Despeses Diverses LEICA GEOSYSTEMS B61395497 
157 Altres Despeses Diverses INSTOP CATALUNYA SLU B61412524 
158 Altres Despeses Diverses DISTRIB CEREZO SL B60599461 
159 Altres Despeses Diverses RODI SIA SL B61540118 
160 Altres Despeses Diverses IGREMAP SL B62789680 
161 Altres Despeses Diverses CONTENIDORS VILÀ VILA B60465382 
162 Altres Despeses Diverses EURO GEOTECNICA SA A59181180 
163 Altres Despeses Diverses INSTOP SENY.I SEG. SL B63190987 
164 Altres Despeses Diverses COL.OF.ING.MINAS N-E BCN Q087005F 
165 Altres Despeses Diverses NORAUTO SA A78119773 
166 Altres Despeses Diverses HCC MONTBLANC, S.L. B63508675 
167 Altres Despeses Diverses AKI BRICOLAJE ESPAÑA SL B83985713 
168 Altres Despeses Diverses LLUM I COLOR IMATGE SL B63688063 
169 Altres Despeses Diverses SECURITAS DIRECT ESPAÑA  A26106013 
170 Altres Despeses Diverses ENDESA ENERGIA SA A81948077 
171 Altres Despeses Diverses RICOH ESPAÑA SLU B82080177 
172 Altres Despeses Diverses PUIG RIERA-TALLERS 39332360Z 
173 Altres Despeses Diverses ROPEACCESS-EIX VERTICAL B63134597 
174 Altres Despeses Diverses REVSIS SL B82088980 
175 Altres Despeses Diverses APPLUS NORCONTROL SLU B15044357 
176 Altres Despeses Diverses MUDANZAS GUERRERO  SL B61779435 
177 Altres Despeses Diverses GLS CONS HORMIGONS SLU B25622580 
178 Altres Despeses Diverses OSMEN MISSATGERS-MRW A62056387 
179 Altres Despeses Diverses HUNE MAQUINARIA SLU-HOMS B08299117 
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CODI ACTIVITAT EMPRESA NIF 

180 Altres Despeses Diverses BARCELONA VIDEO-M MARKT A63736284 
181 Altres Despeses Diverses TOP20 SERVEIS SLP B63868848 
182 Altres Despeses Diverses TAFYR SL B84878800 
183 Altres Despeses Diverses CIESM-INTEVIA SAU A79837597 
184 Altres Despeses Diverses PREVALIA CGP SLU B80220346 
185 Altres Despeses Diverses ENDESA ENERGIA XXI SL B82846825 
186 Altres Despeses Diverses SIEMENS RENTING SA A81440786 
187 Altres Despeses Diverses FREDPICKING SL B63912406 
188 Altres Despeses Diverses FEIXAS AULET SA A08921462 
189 Altres Despeses Diverses NETPUNTNET SCP J64061534 
190 Altres Despeses Diverses GLOBALCENTRO, CTRO ESPEC B84552397 
191 Altres Despeses Diverses TADIS SCCL-GRUPOSIFU F61970208 
192 Altres Despeses Diverses SAYÓS SERRA-QUALIFINQUES 33943309R 
193 Altres Despeses Diverses COMBUSTIBLES VILADRAU B19559135 
194 Altres Despeses Diverses COBRAMA SL B60649241 
195 Altres Despeses Diverses PRODIS FUNDACIO PRIVADA G60941861 
196 Altres Despeses Diverses MEDIA MARKT-GIRONA A62348248 
197 Altres Despeses Diverses IMAR SL B17220419 
198 Altres Despeses Diverses TALL AUTO LARRA-AUTO CLA B60475423 
199 Altres Despeses Diverses PCTRIUMPH ELECTRIC SL B64218514 
200 Altres Despeses Diverses VIALS I CONST LLUÇANES B64384639 
201 Altres Despeses Diverses SERVEI METEOCAT Q0801167H 
202 Altres Despeses Diverses PLANA FABREGA SERINSEG B61734224 
203 Altres Despeses Diverses CEDINSA EIX TRANSVERSAL A64628225 
204 Altres Despeses Diverses CESIT SL B64975782 
205 Altres Despeses Diverses IBERGRUPO C E EMPLEO B79069621 
206 Altres Despeses Diverses MASIA REST LA ROVIRA SL B17798984 
207 Altres Despeses Diverses ENGINYERIA DOSBES SLP B61964680 
208 Altres Despeses Diverses PIGRA ENGINEERING SL B61607438 
209 Altres Despeses Diverses JG CONSULTORES EN GEOTEC B65479867 
210 Altres Despeses Diverses TORT RIERA JOSEP-ELIT 39173126D 
211 Altres Despeses Diverses AIGUA DEL MONTSENY SA A58493230 
212 Altres Despeses Diverses REST CAN BAYES SC J17808676 
213 Altres Despeses Diverses GAVILAN SANZ FRANCESC 40962192C 
214 Altres Despeses Diverses FORNES MUNTALT M 40261073X 
215 Altres Despeses Diverses AQUAFACIL SL B17691783 
216 Altres Despeses Diverses LA QUADRA SCP I55021547 
217 Altres Despeses Diverses AUTO VICAUTO SA A08965725 
218 Altres Despeses Diverses HUNE RENTAL SL B84736354 
219 Altres Despeses Diverses COMBUSTIBLES MOLIST,S.L. B60121001 
220 Altres Despeses Diverses EQUIPO DE PROSPECCIONES A79121570 
221 Altres Despeses Diverses TRANSVERICH SA A44030195 
222 Altres Despeses Diverses G2-GEOLOGIA EN MOVIMENT B62655642 
223 Altres Despeses Diverses EGAM SL B60833878 
224 Altres Despeses Diverses MANEL MARQUEZ SL B17568189 

CODI ACTIVITAT EMPRESA NIF 

225 Altres Despeses Diverses ORDENADORES CANTABRIA B39588413 
226 Altres Despeses Diverses IBERTICA D'ELECTRODOMEST B60401072 
227 Altres Despeses Diverses SIGIOC SL B64985310 
228 Altres Despeses Diverses FLEUROP INTERFLORA ESPÑ A85934784 
229 Altres Despeses Diverses SULAB, S.L. B58393919 
230 Altres Despeses Diverses NANDO JUBANY RESTAURANT B62834270 
231 Altres Despeses Diverses L'ALBAREDA DE SANT JULIA B63667059 
232 Subcontratistes EMCOFA SA A08552135 
233 Subcontratistes GTM DEL VALLES SL B62348149 
234 Subcontratistes GRUAS DEL VALLES SA A08603888 
235 Subcontratistes SERVIA CANTO SA A17013939 
236 Subcontratistes PILOTES Y OBRAS SA A28837151 
237 Subcontratistes GARDEN TONA SL B58257429 
238 Subcontratistes CONS CALAF SA A08153900 
239 Subcontratistes CEGASA A01129303 
240 Subcontratistes EXC QUINTANA SL B61033718 
241 Subcontratistes RMD KWIKFORM IBERICA SA A80152804 
242 Subcontratistes TEIXIDOR TOPOG SL B61557583 
243 Subcontratistes NEMASCO SL B43457837 
244 Subcontratistes EGAR J.J CONS AGUILAR B63004287 
245 Subcontratistes BAGESCON 2002 SL B62191531 
246 Subcontratistes CONS ENCOF CEYCAL SL B17677774 
247 Subcontratistes TRANSPORTES IRANZO, SA A59096479 
248 Subcontratistes EXCAVACIONS TODI 3000 SL B17860313 
249 Subcontratistes CROSSBASA SL B63580567 
250 Subcontratistes DANCORES 2007 SL B12754479 
251 Subcontratistes VOLHINSA SL B64468006 
252 Subcontratistes GEÒMETRA SLP B55015242 
253 Subcontratistes ARQUEOLÍTIC TERRA-SUB B17824632 
254 Subcontratistes EXCA ENDERROCS COTAZERO B63914295 
255 Subcontratistes ACTIUM PATRIMONI CULTURA B63225098 
256 Subcontratistes FIRMINO CARVALHO & MENDE PT505700700 
257 Subcontratistes GEOTUNEL SL B95357380 
258 Subcontratistes TTS I EXCAV MOVITRANS SL B17407859 
259 Subcontratistes XS 38 SL B41818220 
260 Subcontratistes Excavacions Vilà-Vila  A59105486 
261 Subcontratistes EXCAVACIONS BURON SL B62132493 
262 Subcontratistes TASA MOLINS SL B63790380 
263 Subcontratistes AREXMIR SL B25371485 
264 Industrials ISTEM SL B43331412 
265 Industrials AÏLLAMENTS INST RIAL SL B60037561 
266 Industrials GIVASA SA A58116393 
267 Industrials NATUR GRUP INTEGRAL SL B25363219 
268 Industrials PABASA A08348039 
269 Industrials POSTIGO OBRAS Y SERVICIO A28276822 
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CODI ACTIVITAT EMPRESA NIF 

270 Industrials TIERRA ARMADA S.A. A28483154 
271 Industrials LAMENA VRT SL B82734823 
272 Industrials OSEBE SA A59053827 
273 Industrials RIVISA ICM SA A58358037 
274 Industrials CARSA A08796583 
275 Industrials COPREMESAL A60293263 
276 Industrials MEKANO 4 SA A60016037 
277 Industrials GEOFIX SL B58329335 
278 Industrials GINESTA SL B25028846 
279 Industrials PETRUCCO SA A78526621 
280 Industrials ISCHEBECK IBERICA B96295217 
281 Industrials SEÑ JICA SA A59334680 
282 Industrials FERROBERICA SL B58678632 
283 Industrials CYDSA (CARR.Y DREN) A60624608 
284 Industrials A BIANCHINI SA A08001315 
285 Industrials FOPRAR SL B50646363 
286 Industrials PINT IND PALAU SL B60538030 
287 Industrials ADHORNA PREFABRICACION  A48039564 
288 Industrials ALVISA PREFABRICADOS SA A50974419 
289 Industrials JOSE ANT ROMERO POLO SA A25036880 
290 Industrials EMTE GIRONA SA A17571670 
291 Industrials GEOTALUD SL B43869098 
292 Industrials FORTE HORMIGONES TECN SL B84283134 
293 Industrials JORDA CABELLUD, FRANCISC 37674532A 
294 Industrials MF TEC IND MEDIAMBIENTAL B60613445 
295 Industrials GERMANS TURA SL B62103601 
296 Industrials UTE DESDOBLAMENT-C-25 U65754400 
297 Industrials COMPOSAN PUENTES O.C. B86258183 
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