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4.1. SITUACIÓ GENERAL EN PAÏSOS EN VIES  
DE DESENVOLUPAMENT 

 
 

Breu ressenya històrica 
 

A finals del segle XVIII i principis del XX els diferents serveis que s’oferien; línies 
de ferrocarril, subministrament d’electricitat, gas i aigua i els canals de rec 
eren finançats, construïts i gestionats per empreses privades. Aleshores 
aquests serveis naixien enfocats a aquelles persones amb un poder 
adquisitiu més elevat, ja que no es veien aquests serveis com una necessitat 
sinó com un luxe. Aquesta percepció va canviar amb el pas dels anys i 
també els propietaris d’aquestes empreses, que van passar a mans 
públiques. En aquest moment neixen els monopolis públics. Durant la 
segona meitat del segle XX, la nacionalització de les empreses de serveis 
era estesa per tots els continents. La pèrdua de qualitat en els serveis 
d’ença la gestió pública dels mateixos va ser un fet que esclatà  durant els 
anys 70, als països desenvolupats, i anys més tard als països en vies de 
desenvolupament. 
 

Què ha provocat aquest canvi? 
 

Antigament i, per desgràcia en l’actualitat, les infrastructures han estat 
associades a monopolis naturals públics degut als alts costos d’implantació i 
a les economies d’escala en els subministraments. La majoria d’aquests 
serveis oferts pels monopolis estatals presentaven grans deficiències en 
quant a la qualitat i la quantitat dels serveis prestats. Els ambiciosos objectius 
marcats per aquestes empreses i les seves polítiques de funcionament, 
emmarcades en la consecució de certs beneficis econòmics i, alhora, en la 
voluntat d’oferir uns mínims a la societat, van propiciar greus mancances en 
els serveis que oferien. Les principals causes; les polítiques contradictòries i la 
manca de transparència i flexibilitat en les seves decisions. Es feia impossible 
compaginar grans beneficis econòmics amb una política de preus justa i 
accessible a tots els esglaons de l’escala social.  
 
Aquesta situació va empitjorar  al conjunt dels països en vies de  
desenvolupament  d’ença la situació econòmica mundial dels anys 80. La 
manca de recursos dels Estats i la conseqüent falta d’inversions en projectes 
d’infrastructura bàsica van desencadenar en una caiguda de la qualitat i 
quantitat dels serveis bàsics, com poden ser: la xarxa elèctrica, les 
carreteres, el subministrament d’aigua i les telecomunicacions. Aquest fet 
va ser especialment tràgic als països de l’Amèrica Llatina i no tant als països 
Asiàtics. Mentre que en aquests últims les xifres d’inversions durant els 10 
anys compresos entre 1980 i 1990 van ser de l’ordre del 5% del PIB de la 
zona, durant el mateix període a l’Amèrica Llatina s’assolien xifres un 40% 
més baixes.  
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Les minses inversions realitzades en èpoques passades i la manca de 
recursos per part dels països en vies de desenvolupament per fer front a la 
modernització de les seves infrastructures, ha accentuat encara més la 
bretxa entre les seves infrastructures i les dels països desenvolupats, hi va fer 
que els Estats haguessin de buscar noves vies de finançament per tal de fer 
front a tantes i tant grans inversions. En concret són els contractes de 
concessió i altres amb forces similituds els que han interromput en l’escena 
d’una forma més clara.  
 
Les raons per introduir el sector privat en les inversions de infrastructures són 
força variades a nivell mundial. Mentre que als països emergents d’Àsia les 
raons van ser les ja comentades; pèrdua de capacitat financera per 
garantir un nivell mínim de les seves infrastructures, a l’Amèrica Llatina s’han 
d’incloure altres raons. La pressió cada cop més gran de la societat en vers 
de la baixa qualitat i la deficiència en la cobertura d’aquests serveis i, per 
una altra banda, la necessitat per part dels Estats de reduir els dèficits 
públics de les empreses de serveis, han estat algunes de les raons per les 
que aquests països van establir aliances amb els sectors privats. 
 
Els anys 90 van suposar aquest canvi tan esperat i alhora tan necessari en la 
manera de fer i gestionar les infrastructures. Centrem-nos en el cas de les 
carreteres. Ja s’ha comentat anteriorment la situació viscuda durant els 80, 
la greu desinversió que van viure el conjunt de països en vies de 
desenvolupament i en especial Llatinoamèrica. Aquesta dada va ser clau 
per a impulsar noves vies de realitzar i millorar el funcionament de les 
infrastructures. La poca despesa dels 80 va suposar un dèficit molt gran en 
qualitat i quantitat de carreteres. L’alt cost de les obres de nova realització i 
de manteniment eren un obstacle massa gran per a què un Estat les hi 
pogués fer front sense endeutar-se fins a límits insostenibles. Aquestes van ser 
les causes que expliquen el gran creixement de la participació privada en 
obres d’infrastructura de carreteres durant els 90. Malgrat les greus 
deficiències que presentaven les infrastructures d’aquests països, aquesta 
etapa ha estat marcada per alts i baixos en quant a les inversions, 
conseqüència de la desregularització i la manca de previsió de molts 
d’aquests.  
 
El primer any, l’any 1990, que es posava en pràctica la participació privada 
en la realització de carreteres, es va assolir una xifra pròxima als 8.000 milions 
de dòlars d’inversió. Aquesta xifra no es tornaria a donar fins passats 7 anys. 
Només en un any la participació privada va caure un 70%. Veiem millor en 
el següent gràfic quina ha estat l’evolució d’aquesta participació en el 
període 1990-1999. 
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INVERSIÓ TOTAL EN CARRETERES AMB PARTICIPACIÓ 
PRIVADA 1990-1999
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Gràfic 12 : Inversió total en carreteres amb participació privada 

Font: Dirección Nacional de Vialidad 
 
El gràfic marca clarament la tendència seguida en aquests anys. Com ja es 
comentava anteriorment, el primer any es van portar a terme nombrosos 
projectes, en els que moltes empreses privades hi van posar gran interès 
malgrat la inexperiència dels Estats en aquesta matèria.  
 
La falta d’organització i d’un marc legal que regulés aquesta nova 
modalitat de contractes va fer que en tan sols un any es perdés la 
confiança dipositada en aquests països, amb la conseqüent baixada 
d’inversions.  
 
Comentar que en aquest gràfic estan inclosos, no només els països de 
Llatinoamèrica i el Carib, sinó també tots aquells països en vies de 
desenvolupament com els Asiàtics o altres regions d’Europa i l’Àfrica. Les 
inversions dutes a terme en aquest període a l’Amèrica Llatina suposen una 
mica més del 50% del total i un 40% els països Asiàtics. Cal dir que aquesta 
inversió públic - privada  no ha estat ni de bon tros homogènia en tota 
aquesta regió. A Llatinoamèrica han estat països com Mèxic, Brasil, Xile i 
Argentina els que han obtingut majors captacions d’inversions privades, 
sobretot de l’exterior.  És clar, que els països mencionats són els que tenen 
major potencial de creixement dintre de la seva zona i, és per això, que van 
captar majors quantitats de capital. Encara que dos d’aquests van ser, en 
gran mesura, els responsables de que baixés la confiança en aquests 
mercats. Aquests són Mèxic i Argentina. 
 
En el cas de Mèxic, es va arribar a la situació de que el Govern s’hagués de 
fer càrrec del 50% dels projectes, assumint milers de milions de dòlars de 
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deutes. A aquesta situació es va arribar per diversos factors. Primer per la 
manca de legislació i la subjectivitat en la licitació. Segon  per què les 
empreses que es van fer càrrec de molts d’aquests projectes estaven més 
interessades en la construcció de les carreteres que en la futura explotació. 
Tercer, errors en els estudis de fluxos de tràfic i en els projectes van suposar 
increments en el cost de construcció del quilòmetre de carretera, 
pràcticament, el doble del previst i reduccions del tràfic real en més del 30% 
respecte el teòric. A més, la greu crisis viscuda al 1994 va acabar 
d’empitjorar la situació amb la decisió, anys més tard, per part del govern 
de fer-se càrrec de 23 dels 52 projectes iniciats.  
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4.2.1. EVOLUCIÓ XARXA ARGENTINA 
 

4.2.1.1. Organisme regulador 
 

La xarxa vial de la República Argentina està dividida en tres jurisdiccions: 
Nacional, Provincial i Municipal. En total sumen una longitud de més de 
620.000 km.  
 
La xarxa vial nacional està administrada per la Dirección Nacional de 
Vialidad (DNV), i l’administració de la xarxa provincial li correspon a les 
diferents Direcciones Provinciales de Vialidad.  
 
 

Classificació Longitud 
 km % 

Nacional  38.408    5,9 
Provincial 180.925 29 
Municipal 407.255 65,1 
Total 624.927 100 

Taula 2: Classificació Xarxa Carreteres 
Font: Dirección Nacional de Vialidad 

 
Aquesta taula està formada per les diferents carreteres que constitueixen la 
xarxa vial argentina, segons la seva jurisdicció i la longitud  que representen. 
 
La xarxa nacional que representa el 6% de la xarxa vial i que suporta el 40% 
del trànsit total de vehicles i el 75% del transport de mercaderies, es troba en 
les següents condicions, en quant a l’acabat de la seva superfície. 
  
 

Pavimentat 
 (km.) 

No pavimentat 
(km.) 

Total 
(km.) 

Asfalt Millorat Terra  
31.081    5.382    1.945    38.408   

Taula 3: Estat de la Xarxa 
Font: Dirección Nacional de Vialidad 

 
 
 

4.2.1.2.Evolució finançament xarxa vial nacional 
 
La xarxa actual de carreteres deu la seva existència als camins rurals que 
portaven a les estacions de ferrocarrils. Abans de la tercera dècada del 
segle XX la xarxa de carreteres es limitava a aquests camins d’accés a la 
xarxa ferroviària. Per llei, les empreses ferroviàries havien de destinar un 3% 
del seu líquid en la creació d’aquests accessos. 
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En pocs anys s’adonarien que crear una xarxa de camins paral·lels a les vies 
fèrries no beneficiava ni al transport rodat ni a les pròpies empreses 
ferroviàries.  
 
Al 1932 es crea la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), un Sistema Troncal 
de Caminos Nacionales, el Fondo Nacional de Vialidad i una  institució d’un 
sistema d’ajut federal a les províncies per a la construcció de camins 
provincials. Amb la creació d’aquests organismes es millora notablement el 
sistema de camins i carreteres existents fins aquells  dies. Precisament, la 
creació de la Dirección Nacional de Vialidad té com a objectiu la 
projecció, construcció i conservació de la xarxa vial nacional.  
 
La principal font d’ingressos de la que disposava la DNV eren els anomenats 
Fons Nacionals de Vialidad. Aquests consistien en una quantitat fixa 
dependent del preu de venta del litre de combustible. Aquesta quantitat 
no es va començar a aplicar fins al 1943. L’anomenat Fondo Nacional de 
Vialidad va ser retallat en diverses ocasions, concretament, en els anys 1943 
i 1948. En aquest mateix any es va crear el Fondo de Energía i es va dotar a 
la Dirección Nacional de Vialidad d’un percentatge força elevat d’aquest. 
Es tractava de cercar noves fonts d’ingressos que permetessin dotar de 
certa independència respecte l’Estat a la DNV. 
 
Als pocs anys, al 1951, es va substituir la participació de la DNV. En el Fondo 
de Energía per un import fixa sobre els combustibles. A finals d’aquesta 
dècada la recaptació fiscal es va reduir molt i, en conseqüència, la DNV va 
veure reduïts els seus ingressos. És per això, que es va crear el Fondo 
Nacional Complementario de Vialidad.  
 
Aquest nou fons estava constituït per un impost sobre les cobertes i sobre el 
vehicles de pes superior a les 12 tonades. La seva finalitat era millorar el 
servei de les carreteres principals a 10 anys vista.  
 
Passats aquests 10 anys, al 1962 aquest fons pateix una forta modificació. 
Les rentes generals, els Fondo de Energía i els fons provincials de carreteres 
passant a ser beneficiaris d’aquest fons,  deixant només el 33, 3 % d’aquest 
a la Dirección Nacional de Vialidad. Altres canvis en el Fondo Vial van 
acabar de disminuir els seus recursos. 
 
Per exemple: el percentatge que es cobrava sobre els combustibles, fins 
aleshores s’obtenien sobre el preu al consumidor, amb els canvis establerts 
es va passar a cobrar sobre el preu de les empreses petroleres, molt inferior 
al primer.  
 
A partir de finals de la dècada dels seixanta, inicis dels setanta es 
comencen a succeir un conjunt de nous fons amb l’objectiu de recaptar 
majors recursos per a la DNV.  
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Al 1968, el primer d’aquests, el Fondo de Combustibles va néixer 
precisament amb la voluntat que esmentava anteriorment. Ha estat uns 
fons amb una llarga existència, no ha estat fins al 1990 amb els canvis 
profunds que ha viscut el sistema de finançament de carreteres que ha 
perdut la vigència. Un any després de la seva creació es va haver de crear 
un nou impost sobre les naftes per a incrementar únicament els ingressos de 
la DNV, ja que mantenir en bon nivell la xarxa de carreteres requeria de 
grans quantitats de diners. 
 
En aquests anys es van arribar a crear impostos específics, fins i tot, en les 
compres de vehicles de primera mà. Inicialment, aquesta quantitat arribava 
al 5%. Aquest valor es va mantenir fixa durant els 10 anys pels quals havia 
estat creat aquest fons, el Fondo Nacional de Autopistas. Un any després, al 
1981 s’augmentaria el percentatge fins al 7%. Aquest, igual que els altres 
fons estava pensat, exclusivament, per a augmentar els recursos de la 
Dirección Nacional de Vialidad.  
 
Veiem a continuació, en el gràfic, com a principis dels 80 la DNV assolia 
xifres d’inversions que fins a l’entrada de capitals privats no es tornarien a 
aconseguir.  
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Gràfic 13: Evolució Finançament 
Font: Dirección Nacional de Vialidad 

 
 

Del gràfic nº  , es poden extreure vàries observacions. A principis dels anys 
80, quan la majoria dels fons específics encara coexistien, les inversions de 
la Dirección Nacional de Vialidad assolia xifres elevades, prop de 600 milions 
de pesos. Aquestes xifres no s’han tornat a assolir des de llavors si no 
considerem les inversions fetes per les concessionàries. I es que les inversions 
d’aquesta institució han patit fortes oscil·lacions en els darrers vints anys. 
Només cal observar el gràfic. D’ença el màxim obtingut al 1980, les 



4. Les Concessions 
 

 81

inversions han anat disminuint fins al 1984, aproximadament. El mateix any, 
les inversions van augmentar en 100 milions de pesos, el que suposava una 
pujada d’un 30%. Del 1984 al 1988, les inversions van patir un augment 
sostingut però situant-se el darrer any en valors superiors al 500 milions.  
 
Els darrers dos anys de la dècada dels 80 van suposar la major caiguda en 
els pressupostos de la D.N.V. Pràcticament, els seus recursos es van reduir a 
la tercera part. Aquesta disminució de recursos coincideix amb la 
desaparició progressiva dels diferents fons específics.  
 
Aquesta tendència continuà durant el 1991, just abans de les primeres 
intervencions privades en la xarxa interurbana argentina. Malgrat la 
intervenció de les concessionàries, la dècada dels 90 no està excempte 
d’alts i baixos. A mida que van passar els anys les inversions privades van 
suposar un major percentatge de la inversió total en la xarxa de carreteres, 
però patint també disminucions. Sobretot, durant els primers anys del segle 
XXI, després de assolir xifres per sobre dels 800 milions, al 1999, el volum 
gestionat disminueix bruscament entre el 2000 i el 2001. 
 
Deixem de banda el gràfic i tornem a la història del fons. El Fondo Nacional 
de Infrastructura y Transporte (FONIT), que va sorgir per a finançar el creixent 
dèficit de les infrastructures ferroviàries i va acaba implicant la 
desfinançació de la D.N.V. ja que el percentage d’aquests fons que anava 
a parar a l’anomenat organisme es va veure reduït en nombrosos punts. 
 
Les innombrables creacions i supressions de fons específics ja deixaven 
veure que, encara que la voluntat era la de trobar recursos, el mecanisme 
de recaptació necessitava un gran canvi. Les nombrosos modificacions 
normatives de principis de la dècada dels 80 van fer disminuir molt la caixa 
de la D.N.V. La greu crisis fiscal que va patir el país durant els darrers anys de 
la dècada va acabar per sentenciar la fi dels Fons Vial. Això va succeir, 
exactament, al 1989. Dos anys més tard, desapareixerien definitivament els 
fons específics destinats a la xarxa vial quedant substituïts per un impost fixa 
sobre els combustibles. Al mateix any, al 1991, va desaparèixer el Fondo 
Nacional de Autopistas i al 1996 els recursos obtinguts per fons específics 
suposaven el 0% del capital de la D.N.V.    
 
Resumint, l’eliminació de successius impostos, com ara el Fondo Nacional 
de Autopistas, la transformació d’algun d’aquests en impostos interns i la 
nova distribució dels fons específics van provocar la pèrdua continuada de 
recursos del sector vial. Aquesta ha estat la tendència de les últimes 
èpoques, el govern va veure que amb aquests impostos podia cobrir els 
dèficits en altres sectors, com les jubilacions, sanitat i altres, i és per això que, 
progressivament, el que va començar com a impostos pensats íntegrament 
per a la finançació del sector vial va anar distribuint-se entre els sectors 
esmenats anteriorment.  
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És així com a inicis de l’última dècada del segle XX, el govern es planteja 
noves vies de finançament per poder afrontar el conjunt de millores que 
necessitava les infrastructures argentines.   
 
 

4.2.2.3.Evolució longitud de carreteres 
 

Ja s’ha comentat en el punt anterior, que l’origen de la xarxa vial actual 
d’Argentina es deu a les primeres inversions fetes per les empreses 
ferroviàries per a condicionar accessos a les diferents estacions. D’ença 
aquests fets la xarxa ha anat creixent fins a assolir els nivells actuals; prop de 
230.000 Km repartits entre camins nacionals i provincials. Les longituds de 
camins municipals i veïnals, és a dir, els que s’inclourien en la xarxa terciària 
sota jurisdicció provincial  són de difícil quantificació però es té un ordre de 
magnitud, entre els 400.000 i els 600.000 Km.  
 
Dels 230.000 Km actuals, 38.000 Km pertanyen a la Xarxa Vial Nacional, i per 
tant, estan sota control de la Dirección Nacional de Vialidad. La resta 
formen part de la Xarxa Provincial Primària i Secundària.  
 
L’evolució de la xarxa nacional ha esta caracteritzada, bàsicament, no tant 
per un creixement en el nombre de quilòmetres, que l’ha hagut, sinó en una 
millora de les condicions d’aquestes vies, és a dir, en la pavimentació de la 
mateixa.  
 
En les properes línies veurem quina ha estat aquesta evolució i quines han 
estat les principals raons que han provocat els diferents canvis.  
 
Una dada que anteriorment no havia comentat és la classificació que es fa 
dels camins de la xarxa vial nacional, així com de les altres xarxes vials. Es 
classifiquen segons el tipus de superfície del camí. Aquesta pot ser: 
pavimentada, millorats o terra. Cadascun d’aquests ha evolucionat de 
diferent manera, com es veurà a continuació. 
 
Com ja s’ha comentat, la longitud total de camins nacionals no ha 
augmentat gaire des dels inicis, dècada dels 30, fins a l’actualitat. Aquest 
augment ha estat d’uns 6.000 Km en 70 anys. Es pot considera aquest 
creixement com a ridícul ja que la mitja és inferior als 100 Km/anuals de nous 
camins. De fet, aquest increment no ha estat ni de bon tros homogeni. Entre 
1935 i 1955 es va multiplicar per dos el número de quilòmetres d’aquestes 
vies.  Això va ser degut a un increment desmesurat dels camins de terra, 
que van passar de representar 18.000 Km a 49.000 Km al 1945. Just després 
d’aquest màxim, els quilòmetres de camins de terra es van anar reduint de 
forma molt pronunciada durant les dècades dels 50 i 60 fins a reduir-los a la 
meitat. Els següents deu anys també van ser de reduccions en aquest tipus 
de camins, sobretot durant els darrers anys dels 70 i inicis dels 80. D’ença el 



4. Les Concessions 
 

 83

1983, en el qual s’assoleixen de l’ordre de 2.000 Km de camins nacionals de 
terra, la quantitat d’aquests s’ha estabilitzat.  
 
En la següent taula es pot apreciar quina ha estat l’evolució al llarg 
d’aquests anys tan dels camins pavimentats, com els millorats i els de terra. 
 

Paviment Millorats Terra Any 
Km % Km % Km % 

Total 

1940        4.566    11%        8.321    21%       27.627    68%       40.514    
1950        7.322    12%        7.400    12%       45.921    76%       60.643    
1960        9.699    17%       14.264    25%       33.093    58%       57.056    
1970       20.778    45%        8.773    19%       16.622    36%       46.173    
1980       24.985    66%        9.186    24%        3.738    10%       37.909    
1990       28.017    76%        6.427    18%        2.233    6%       36.677    
2000       31.081    81%        5.382    14%        1.945    5%       38.408    

Taula 4  : Evolució xarxa de camins nacionals 
Font: Instituto Nacional de Estadística 

 
L’evolució de l’oferta global de camins nacionals no ha estat homogènia, 
tal i com va succeir amb els camins de terra. Entre els anys 40 i 50, l’oferta 
total de camins nacionals es va veure augmentada en un 50%. Això va 
significar que durant els 50 i principis dels 60 la Dirección Nacional de 
Vialidad, que ja feia anys que existia, controlés un total de 60.000 Km de 
carreteres. De igual manera que el total de quilòmetres va augmentar 
també ho van fer el total de quilòmetres pavimentats, pràcticament en la 
mateixa proporció; el 50%. 
 
A la segona meitat dels 60 es va continuar amb una tendència que s’inicià 
a principis d’aquesta mateixa dècada, el traspàs de camins nacionals, 
sobretot els millorats i terra, fins aleshores sota el control de la Dirección 
Nacional de Vialidad a mans de les províncies. Si ens fixem en la taula, 
veurem que en aquest període els quilòmetres de camins  millorats i de terra 
es divideixen per dos. Per una banda els millorats passen de 14.264 a 8.773, i 
per l’altra banda els de terra passen de representar 33.093 km a representar 
16.622 km. Malgrat aquesta forta davallada es pot observar que el total de 
quilòmetres de camins nacionals resta, pràcticament, invariable. Si ens 
fixem en la primera columna, sense tenir en compte la que fa referència als 
anys, veurem que en la mateixa època en la que camins de terra i millorats 
passen a mans provincials, els camins pavimentats de la D.N.V. es duplica i 
passa de representar el 17% al 45% de l’oferta global de camins. És doncs, 
aquesta una etapa de fortes inversions en la D.N.V. que van fer possible la 
millora substancial dels camins nacionals.  
 
L’evolució de la pavimentació en aquestes rutes ha estat creixent des de 
llavors. Les dades així ho confirmen, al 1960, 9.700 km eren pavimentats, 
representant el 17%; al 1970, 20.800 km de camins pavimentats que 
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representaven el 45% del total; en l’actualitat existeixen 31.000 km 
pavimentats que representen el 81% dels camins gestionats per la Dirección 
Nacional de Vialidad.  
 
En la següent taula queda representada quina és la situació actual de les 
carreteres argentines 
 

  Paviment Millorats Terra Total 
km 31.081    5.382 1.946 38.409 Xarxa Nacional 
% 80% 14% 5%  

km 38.797 44.786 108.230 191.813 Xarxa Provincial 
% 20% 23% 56%  

km 68.878 50.168 110.176 229.222 Total 
% 30% 22% 48%  

Taula 5 : Estat Xarxa / Font: Dirección Nacional de Vialidad 
 
Vàries són les conclusions que es treuen de mirar aquesta taula. La primera 
de totes és la gran diferència en la composició d’ambdues xarxes. Mentre 
que en la Xarxa Nacional predomina de forma clara les carreteres 
pavimentades, aquestes representen un 80% del total de la xarxa, en la 
Provincial succeeix tot el contrari, són els camins de terra els que guanyen la 
partida als altres dos, amb una mica més del 50%. De totes maneres, la 
xarxa provincial té un nombre més gran de quilòmetres pavimentats, el que 
passa és que representa un 20% del total.  
 
En definitiva, fent una avaluació global de l’estat de les dues xarxes s’ha de 
dir que amb un 30% de les carreteres pavimentades la situació no és bona. 
Encara ara, al segle XXI, les tres quartes part de les seves carreteres 
romanen sense pavimentar.  
 
En el gràfic de la pàgina següent trobem l’evolució de la xarxa de camins 
nacionals. S’observa com a excepció dels camins millorats, els altres tipus 
de camins, pavimentats i terra van patir forts canvis durant els anys 
compresos entre el 1935 i el 1970, aproximadament. Després la situació, en 
tots els casos, s’ha estabilitzat força; els pavimentats creixent molt lentament 
i els millorats i els de terra disminuint de forma molt lenta. 
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Gràfic 14: Evolució Xarxa de Camins Nacionals
Font: Dirección Nacional de Vialidad
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4.2.2.4. Sistemes de Gestió de la xarxa nacional 
 

Fins ara, només s’ha parlat d’un dels sistemes que ha utilitzat la Dirección 
Nacional de Vialidad per a aconseguir el finançament necessari que faci 
possible les millores requerides en la seva xarxa. Però, no només les 
concessions per peatge són l’única via utilitzada.  
 
A continuació s’explicaran de forma més o menys detallada quins són els 
sistemes que es van posar en marxa des de la DNV per tal de mantenir i 
millorar els nivells de les seves rutes. 
 
 

Concessions per peatge 
 

Del total de la xarxa vial nacional, aproximadament 9.300 km estan 
gestionats sota aquest tipus de contracte. Dins d’aquests s’inclouen les 
carreteres interurbanes licitades durant la primera etapa, representant prop 
de 8.900 km, els accessos a la ciutat de Buenos Aires, amb un total de 240 
km i els accessos a la ciutat de Córdoba, amb uns 270 km.  
 
 

Concessions per C.O.T. 
 

Es tracta d’un tipus de contracte mitjançant el qual es pretén mantenir, 
millorar i ampliar la xarxa vial nacional. Les inicials del sistema C.O.T. 
signifiquen; construir, operar i transferir. Aquest és el funcionament 
d’aquesta concessió. El concessionari realitza les primeres inversions per tal 
de millorar l’índex d’estat de la calçada. Un cop fetes les millores el 
concessionari té dret a operar en la carretera, generalment durant un 
període de 10 anys. L’empresa privada és la responsable de que la via 
assoleixi els índex d’estat estipulats en el contracte de licitació. Farà 
aquelles obres i manteniments que calguin per a que es compleixi el 
contracte. Durant la concessió, l’empresa rep unes quotes o subsidis 
mensuals per part de l’estat per tal de poder fer front al finançament de les 
obres. Aquestes quotes les reben en contrapartida per no cobrar peatges.  
Al voltant de 2.200 km estan adjudicats sota aquest tipus de concessió 
sense peatge. No va ser fins al 1995 que no es va començar a aplicar 
aquests contractes.  
 
 

Contractes de Recuperació i Manteniment  
 

Aquests contractes es van realitzar per a millorar l’estat i garantir els nivells 
de tràfic de les rutes. Sobretot, degut al augment de tràfic sofert durant els 
darrers anys dels 90.  
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Els contractes C. Re. Ma, com també es coneixen, tenen una duració de 5 
anys. Estan dividits en dues etapes ben diferenciades. La primera, de només 
un anys, obliga a l’empresa a realitzar aquelles obres que garanteixin el 
nivell d’estat desitjat. La segona, formada per la resta d’anys del contracte, 
l’empresa ha de realitzar les obres i manteniments que cregui necessàries 
per a garantir els nivells de tràfic. Aquest contractes estan cofinançats pel 
Banc Mundial i el Tesoro Argentino. El mecanisme de pagament d’aquest 
tipus de contracte es força més complexa. Durant el primer any se’ls hi 
paga el 50% del total de l’obra, repartits en tres pagaments. El primer, d’un 
5% en concepte de pagament anticipat. Un segon pagament d’un 20% al 
realitzar-se un avanç de les obres pactat prèviament. I un tercer, 
corresponent al 25% restant un cop finalitzat l’any. 
El 50%  restant es divideix en quotes iguals i es reparteix mensualment al llarg 
dels 4 anys.    
 
 

Altres contractes 
 

A més dels ja mencionats contractes, existeixen res tipus més; els contractes 
Km/mes, els contractes de manteniment per administració i els contractes 
de transferència de funcions operatives (T.F.O.). 
 
En la plana següent es troba la figura on queden reflectides les carreteres 
de la xarxa argentina segons el seu sistema de gestió. L’aspecte més 
destacable és la concentració de concessions de peatge a les zones 
pròximes a la Capital Federal. Veiem com el color taronja d’aquest tipus de 
concessions és el que predomina en, pràcticament, la totalitat de les 
carreters pròximes a l’anomenada ciutat.  
 
Els altres dos colors que predominen són el vermell i el blau elèctric que fan 
referència als contractes per administració i contractes C.Re.Ma, 
respectivament.    
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Gràfic 15: Mapa Contractes Carreteres 
Font: Dirección Nacional de Vialidad 
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4.2.2. EVOLUCIÓ XARXA MEXICANA 
 
 

4.2.2.1. Organisme regulador 
 

La infrastructura carretera de Mèxic és, sense cap mena de dubte, la que té 
una classificació més complexa. Els prop de 305.000 km. de carreteres que 
la constitueixen es classifiquen, segons si són de peatge, lliures, rurals o 
bretxes, aquestes al mateix temps es poden classificar segons l’organisme 
que els regula i al mateix temps segons el tipus de superfície. 
 
En definitiva, en les següents taules queden recollides aquestes tres possibles 
divisions de les carreteres mexicanes. 
 

 Longitud 
Classificació de la xarxa Km. % 
Carreteres de peatge  6.288  2,1 
Carreteres lliures  98.982  32,6 
Camins rurals 147.456  48,6 
Bretxes  50.535  16,7 
Total 303.261 100,0 

Taula 6: Classificació de la xarxa vial 
Font: SCT- Secretaria de Comunicaciones y Transportes 

 
Aquesta classificació es pot subdividir en carreteres i camins estatals, 
federals, particulars i altres, segons l’organisme encarregat de la seva 
conservació, com pot observar-se en la següent taula. 
 

  Longitud 
Classificació de la 
xarxa 

Tipus de 
administració 

Km. % 

Estatals  1.701  0,6 
Particulars  3.167  1,0 Carreteres de 

peatge 
CAPUFE (*)  1.420  0,5 
Estatals  56.149  18,5 
Federals  42.833  14,1 Carreteres lliures 
SCT (**)  75.278  24,8 
Estatal  26.434  8,7 Camins rurals 
Altres  45.744  15,1 

Bretxes   50.535  16,7 
Total  303.261 100,0 

Taula 7: Organismes xarxa 
Font: SCT- Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

(*) Caminos y Puentes Federales 
(**) Secretaría de Comunicaciones y Transporte 
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CAPUFE o Caminos y Puentes Federales és l’organisme que s’encarrega de 
l’administració, amb els seus propis recursos o mitjançant concessions a 
tercers, dels camins i ponts federals integrats en els seu patrimoni, així com 
aquells que els hi siguin entregats. Està capacitat per a adjudicar 
concessions a particulars i per a establir les tarifes que cregui convenients. 
Pot disposar d’aquests ingressos per a acomplir amb els seus objectius. És un 
organisme que depèn de les decisions que es prenguin a la Secretaria de 
Comunicacions i Transports. 
  
La tercera manera de classificar les infrastructures carreteres de Mèxic és a 
partir del tipus d’acabat de la seva superfície. Així doncs, tindríem   
 
 

 Longitud 
Tipus de superfície Km. % 
Pavimentades  94.527  31,2 
Millorades 144.893  47,7 
Terra  13.306  4,4 
Bretxes (precària)  50.535  16,7 
Total 303.261 100,0 

Taula 8: Classificació segons acabat 
Font: Secretaria de Comunicaciones y Transportes 

 
De la longitud total de la xarxa vial mexicana, destaquen per la seva 
importància 41.986 km. de xarxa federal, la qual comunica els principals 
centres productius i de consum del país. La responsabilitat de la 
conservació d’aquesta xarxa recau sobre la Dirección General de 
Conservación de Carreteras de la Secretaria de Comunicacions i Transports. 
 
L’estat físic d’aquesta xarxa és pot veure en la següent taula. 
 

 Longitud 
Estat de la xarxa Km. % 
Bo  6.298 15 
Regular 14.695 35 
Dolent 20.993 50 

Taula 9: Estat de la xarxa 
Font: Secretaria de Comunicaciones y Transportes 

 
 

4.2.2.2. Evolució de la xarxa 
 

L’aparició del primer vehicle de quatre rodes a la República Federal de 
Mèxic a principis del segle XX, concretament al 1906, no va suposar un 
canvi ni la concepció ni en l’evolució dels camins mexicans. L’ús d’aquest 
carrers es reduïa a la limitació parcel·laria de les ciutats i pobles. El transport 
de persones i mercaderies es realitzava a través d’aquests camins sempre i 
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quan aquests desplaçaments es realitzessin dins de la ciutat. Els transports 
entre diferents ciutats es feia exclusivament per via fèrria.  
 
Van haver de passar uns quants anys fins que la concepció del transport 
per carretera canvies. Amb la creació de la Comisión Nacional de Caminos 
al 1925 aquests canvi va esdevenir una realitat. Aquesta comissió va 
suposar el punt de partida de la xarxa nacional de carreteres actual. Al 
1925 la xarxa de carreteres del país constava de 28.000 km, constituïda 
bàsicament per camins i carreteres de terra. 
 
A principis del següent any, al 1926, es decideix crear un impost sobre la 
venta de benzina per tal de dotar a la Comisión Nacional de Caminos dels 
seus primers recursos. Estava clar, doncs, que el govern federal no pretenia 
desviar part dels seus recursos a la realització de nous camins i buscava 
formes alternatives de finançament. 
 
La responsabilitat de la comissió era la de gestionar aquests nous recursos i 
fomentar la creació de nous camins. Així mateix ho van fer i poc després 
d’obtenir els primers ingressos per aquest impost van adjudicar la 
construcció dels primers camins entre les ciutats de Mèxic- Pachuca i Mèxic-
Puebla. Com que aquests recursos eren força escassos i la manca 
d’experiència en aquest sector era força evident, es van adjudicar 
aquestes dues obres a empreses estrangeres. Mesos més tard del mateix 
any, el 1926, es van rescindir els contractes amb aquestes empreses i es va 
decidir encarregar les construccions camineres als enginyers i constructores 
mexicanes. 
 
Aquest mateix any s’expedeix la Ley de Caminos y Puentes amb l’únic 
objectiu inicial de realitzar funcions reguladores. En un any de gran activitat, 
sobretot pel que fa a la definició i creació de nous organismes i lleis, es 
defineixen els camins i ponts federals i se’ls hi atribueix la responsabilitat de 
construir-los, explotar-los i conservar-los al govern federal, en concret a la 
Secretaria de Comunicacions i Obres Públiques.  
 
Des de l’entrada en escena de la Comisión Nacional de Caminos, al 1925 i 
fins a finals de la dècada, es construeixen el primers 1.400 km de carreteres 
al país. Aquestes primeres carreteres unien la ciutat de Mèxic amb: 
Pachuca, Puebla, Toluca i Acapulco, la ciutat de Mèrida amb: Puerto de 
Progreso i Valladolid, i la ciutat de Monterrey amb Nuevo Laredo. Aquestes 
obres responen a l’objectiu inicial de comunicar la capital amb les ciutats, 
ports i duanes més importants del país. 
 
A principis dels anys 30, la Comisión Nacional de Caminos, fins aleshores 
organisme autònom, va passar a formar part de la Secretaria de 
Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), i es va convertir en la Dirección 
Nacional de Caminos.  
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Al 1932, el President de la República va dictar un acord pel qual feia 
coparticep a la federació de les obres impulsades pels diferents estats que 
la formaven. En concret, aquest acord disposava que la federació 
contribuiria amb el 50% del cost de les obres de construcció dels camins 
amb la condició de que es crees una junta local encarregada de 
gestionar, dirigir i vigilar les obres i administrar aquests fons. És així com un 
any després surt a la llum la llei sobre construcció de camins en cooperació 
amb els estats. Aquesta nova etapa dóna els seus fruits donant lloc a 8.500 
km de nova construcció fins a finals de dècada, que sumats als 1.400 km de 
l’anterior decenni significava que el país entrava a la dècada dels 40 amb 
prop de 10.000 km de carreteres.  
 
El canvi de decenni va suposar la creació d’una nova direcció, la Dirección 
General de Obras Públicas, encarregada de gestionar les obres que es 
duien a terme al país. Vuit anys més tard, creaven un impost especial sobre 
els ingressos de la venta d’automòbils fabricats al país. Un 20% era el 
percentatge que es cobraven i es destinava a finançar camins veïnals. 
Amb la voluntat de poder optimitzar i gestionar aquests recursos va néixer el 
Comité Nacional de Caminos Vecinales. El seu funcionament era autònom, 
del qual participaven tan representants de sectors privats, governs de les 
entitats federatives i dels propis municipis. L’objectiu principal d’aquest nou 
organisme era, per una banda, arribar allà on la secretaria d’Obres 
Públiques no hi podia arribar i, per una altra banda, enfortir la construcció 
de camins rurals que, malgrat no tenir un interès general pel país resultaven 
de gran importància per a les relacions i negocis de molts dels habitants de 
petits municipis. 
 
A principis de 1950 la xarxa de carreteres nacionals constava de 21.400 km, 
dels quals més de 13.000 km eren pavimentats, 6.000 km millorats i la resta 
eren de terra.  
Durant aquesta dècada es va donar entrada a les carreteres de peatge. 
Va ser al 1952 quan aquest fet es va consumar. En concret la carretera que 
té el privilegi d’haver estat la primera en cobrar peatge va ser la que 
comunicava les ciutats de Mèxic i Cuernavaca. 
 
Amb l’entrada en escena de les carreteres de peatge o de “cuota” com 
les anomenen els mexicans, va néixer la necessitat de crear un organisme 
que s’especialitzes en aquest tipus de construccions. És així, com al 1956 es 
crea la dependència Caminos Federales de Ingresos, l’objectiu de la qual 
es la construcció i operació dels camins de peatge. Dos anys més tard, 
aquesta institució canviaria el nom per passar a anomenar-se Caminos y 
Puentes Federales de Ingresos, també conegut com CAPUFE.  
 
El recompte de carreteres d’aquest mateix any, el 1958, va donar unes xifres 
de longitud de carreteres per sobre dels 40.000 km, pràcticament el doble 
dels que hi havia a principis de decenni. 
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Al igual que els inicis dels 50, els dels 60 també suposen novetats en el camp 
de les obres de camins. Es demana el primer crèdit extern per a la 
construcció d’una carretera. Això va ser al 1961. 
 
A meitat dels seixanta la xarxa de carreteres ja arribava als 56.400 km, dels 
quals 33.000 eren pavimentats, 17.000 millorats i la resta de terra. Cinc anys 
més tard la xifra assoliria els 70.000 km.  
 
Els setanta representen un avanç impressionant en la quantitat de nous 
quilòmetres construïts. En 10 anys el país passa de tenir una mica més de 
70.000 km a tenir-ne 212.000 km, cap a principis del 1980.  
 
Al 1983 es van crear els centres de les Secretaries de Comunicació i 
Transports (S.C.T.) en cadascun dels estats de la federació, així com una SCT 
federal. Aquest fet resulta important ja que en l’actualitat aquests centres 
són els que gestionen les carreteres en cada estat. 
 
Com no podia ser d’una altra manera, el canvi de dècada va portar canvis 
en la concepció de la construcció de carreteres. Així com el pas dels 40 als 
50 va suposar la construcció de la primera carretera de peatge o el pas 
dels 50 als 60 va portar la iniciativa de demanar crèdits externs, el pas dels 
80 als 90 va introduir la cooperació del sector privat i públic en la 
construcció de carreteres. Concretament va ser al 1989 quan el president 
Carlos Salinas i el seu executiu va preveure la construcció de 4.000 nous km 
de carreteres amb ajut del sector privat. En total, el govern federal tenia 
previst invertit prop de 300.000 milions de pesos en les carreteres nacionals.  
 
Finalment, després de l’anunci del govern de voler introduir la participació 
privada en la construcció de carreteres, al 1990 es concessionen 1.300 km 
de carreteres entre les que destaquen: Guadalajara-Colima, 
Constituyentes-Reforma-La Venta i Cuernavaca-Acapulco. En total van ser 
23 concessions les que es van adjudicar en aquest any.  
Durant el 1990 es va tornar a fer el recompte de la longitud total de 
carreteres nacionals existents. Un total de 240.000 km va ser el resultat 
d’aquest recompte. D’aquests 43.350 km eren classificats com a federals, 
dels quals 940 km eren de peatge, 49.250 km eren catalogats estatals i 
94.315 km eren rurals. 
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Gràfic 16: Longitud Xarxa Carreteres 
Font: Secretaria de Comunicaciones y Transportes 

 
 

En l’anterior gràfic queda reflectida quina ha estat l’evolució de la xarxa de 
carreteres entre els anys 30 i els anys 90. En pròxims gràfics veurem quina ha 
estat l’evolució en els darrers 10 anys.  
 
A cop d’ull es pot veure d’una forma clara que el gran canvi sofert en la 
xarxa de carreteres nacionals de Mèxic va ser durant la dècada dels 70. 
Pràcticament, es va multiplicar per tres la longitud total de carreteres entre 
principis dels 70 i finals del mateix decenni. Aquest brusc augment no va ser, 
sense dubte, fruit d’una única decisió sinó tot el contrari. La continua 
creació de comissions i organismes per a gestionar d’una forma més eficient 
la construcció de camins i carreteres va donar lloc a que, un cop 
finalitzades totes les obres la longitud de carreteres creixés 
espectacularment.  
 
En el gràfic de la pàgina següent, longitud carreteres 1992-2002, es pot 
veure com el creixement és molt més gradual que en èpoques anteriors. 
Malgrat aquesta primera apreciació, també s’ha de dir que existeix un 
canvi més acusat entre els anys 93 i 94. En aquesta petita transició s’intueix 
un esglaó més marcat.  De fet, dels prop de 100.000 nous quilòmetres 
construïts durant els 10 anys d’estudi, 60.000 van començar a operar entre 
els anys 1993 i 1994, d’aquí l’existència d’aquest esglaó. Aquest fet es deu a 
la confluència de diversos factors.  Primer, una pujada de pràcticament 
20.000 km en les “brechas mejoradas”, que ha estat la major pujada en 
d’aquests darrers 10 anys. Segon, les carreteres de terra es van multiplicar 
per tres entre els anys 1993 i 1994, passant de 3.000 km a 9.700 km. Tercer, les 
carreteres millorades també van patir el màxim creixement del període 
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durant aquest any amb uns 30.000 nous km. I si aquests tres factors li afegim 
un creixement de 5.000 km de noves carreteres pavimentades, tenim 
l’esglaó que hem comentat.   
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Gràfic 17: Longitud Carreteres 1992-2002 
Font: Secretaria de Comunicaciones y Transportes 

 
 

La xarxa carretera mexicana es classifica en: 
 

 La Xarxa Federal: Està íntegrament gestionada pel govern federal.  
 La Xarxa Estatal 
 Els camins rurals 

 
En l’actualitat la xarxa nacional de carreteres té una longitud total de 
333.247 km, del quals 106.571 corresponen a carreteres lliures de peatge, 
5.933 km corresponen a autopistes de peatge, 160.185 km són camins rurals i 
els restants 60.557 km corresponen a camins oberts de forma natural, també 
anomenats “brechas” pels mexicans. 
 
Del total de carreteres lliures, 41.800 km. formen part de la xarxa federal i els 
restants es troben repartits entre els diferents estats. Pel que fa referència a 
les autopistes de peatge, 4.890 km. es troben dins la xarxa gestionada per 
CAPUFE, on també s’inclouen les que formen part de la xarxa FARAC, les 
concessionades al sector privat consten de 786 km i la resta són concessions 
estatals. En total hi ha 89 autopistes concessionades repartides entre la 
xarxa CAPUFE, les concessionades al sector privat i les concessionades als 
estats. 
 
En el següent gràfic es pot veure quin ha estat l’evolució de la Xarxa 
CAPUFE i com s’hi ha incorporat la Xarxa FARAC procedent de la 
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recuperació de concessions a la que es va veure obligat el govern al 1997 
després de l’estrepitós fracàs del programa de concessions. 
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Gràfic 18: Evolució Xarxa CAPUFE i FARAC 
Font: Secretaria de Comunicaciones y Transportes 

 
 

En el gràfic s’observa perfectament l’origen de les autopistes que formen 
part de la xarxa FARAC, sigles que signifiquen Fideicomiso de Apoyo al 
Rescate de Autopistas Concesionadas.  
 
 

4.2.2.3. Sistemes de gestió de la xarxa nacional 
 
Per al manteniment de la xarxa federal, a Mèxic s’utilitzen tan el sistema de 
manteniment mitjançant l’administració directa, com el de contractes 
tradicionals, sent aquest el més utilitzat. 
 
A Mèxic s’utilitzen els següents tipus de contractes relacionats amb la xarxa 
federal de carreteres. 
 

Finançats amb recursos de crèdit extern 
 
 Contractes per a obres amb valor superior als 10 milions de dòlars 
 Contractes per a obres amb valor entre 750 mil i 10 milions de dòlars 
 Contractes simplificats per a obres amb pressupostos inferiors als 750 mil 

dòlars 
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Finançats amb recursos propis o fiscals 
 
 Contractes d’obra pública basats en preus unitaris i temps determinat 
 Contractes de serveis relacionats amb l’obra pública basats en preus 

unitaris i temps determinat 
 Contractes de serveis relacionats amb l’obra pública a preu alçat 
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4.2.3. EVOLUCIÓ XARXA XILENA 
 

4.2.3.1. Breu història 
 

El primer camí realitzat ha Xile va ser el que unia les ciutats de Santiago i 
Valparaiso. En l’actualitat aquest camí és un dels projectes que es troben 
en operació com a resultat de la cooperació públic- privada. De fet, 
aquest camí va estar en funcionament prop de 237 anys, remarcant així la 
importància de la unió entre aquestes dues ciutats.  
 
A principis del segle XX ja existia un camí de ripio que unia la ciutat d’Arica, 
situada a l’extrem Nord del país, amb la ciutat de Puerto Montt, situada al 
Sud del mateix. Aquest camí passava per les ciutats més importants de 
l’època i també era conegut com la Longitudinal. Llavors, ja estàvem 
parlant de més de 3.000 km per a un sol camí.  
 
Des de inicis del 1900 fins a l’actualitat la xarxa ha evolucionat positivament. 
Entre 1920 i 1934 es van construir desenes de ponts per tal de salvar penya-
segats i petites depressions que impedien la fluïdesa de comunicació entre 
diferents ciutats o pobles. És gràcies a aquestes noves construccions que al 
1934 el país contava amb més de 340 km. de camins pavimentats. En 
concret, eren paviments de formigó que facilitaven el pas en condicions 
meteorològiques adverses.  
 
Aquest impuls que van patir les obres vials en la dècada dels anys vint es 
deu, principalment, a la creació d’una legislació específica per tal de 
disposar de recursos permanents per a construir i conservar camins i ponts. 
La creació, també, de l’organisme Inspección General de Puentes, 
Caminos y Vías Fluviales al 1924, va comportar un augment de les 
construccions.  
 
De fet, aquest organisme ha evolucionat amb el pas del anys i ha anat 
canviant de nom a mida que aquesta evolució s’anava fent realitat. El 
primer organisme responsable dels camins i ponts es va anomenar Sección 
de Puentes, Caminos y Construcciones Hidráulicas  i va néixer al 1888. 
Després de diversos canvis de nom i fusions entre la Inspecció de Camins i 
Ponts i el Departament de Camins, es va crear la Dirección de Vialidad que 
des de 1953 és l’organisme responsable de la xarxa de carreteres de Xile. 
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4.2.3.2. Organisme regulador i Estat Actual de la xarxa 
 

A Xile, el Ministeri d’Obres Públiques, MOP, és l’encarregat de mantenir la 
infrastructura pública necessària per al desenvolupament social i productiu 
del país, a més de facilitar la integració interna de tots els seus habitants 
com amb la resta d’habitants del món.  
 
Pel que fa a les infrastructures vials, és la Dirección Nacional de Vialidad, 
dependent de la Dirección General de Obras Públicas del MOP, 
l’encarregada de mantenir-la. Però no només són aquestes les funcions de 
la Dirección de Vialidad, hi ha una llarga llista de les tasques que s’hi duen a 
terme, com per exemple: millora de l’estàndard de camins, conservació 
dels mateixos, construcció i reparació de ponts, construcció de passarel·les, 
atenció al públic en els tolls, i un llarg etcètera.   
Aquestes funcions es porten a terme entre la Dirección Nacional i les 13 
Direcciones Regionales existents. 
 
El Ministeri d’Obres Públiques realitza la següent classificació de la xarxa vial 
de carreteres. 
 

Classificació Longitud 
 Km. % 

Camins Nacionals 5.966  7,5 
Camins Regionals Principals 7.193  9,1 
Camins Regionals secundaris 9.601  12,2 
Camins Comunals principals 24.257  30,7 
Camins Comunals Secundaris 32.052  40,5 
Total 79.069 100,0 

Taula 10: Classificació Xarxa Vial Carreteres 
Font: MOP- Ministerio de Obras Públicas 

 
En aquesta taula també es fa esment a la longitud que representen 
cadascun dels tipus de camins i el percentatge que representen respecte 
al total de la xarxa.  
 
L’estat de la xarxa vial queda reflectida en la següent taula, on es fa una 
nova classificació segons el material de la superfície de la via.  
 

Tipus de superfície Longitud 
 Km. % 

Pavimentat 12.903 16,4 
Millorat 35.848 45,3 
Terra 30.315 38,3 
Total 79.069 100,0 

Taula 11: Estat de la xarxa 
Font: MOP- Ministerio de Obras Públicas 
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Entre 1970 i 1989, la població va tenir un creixement del 40% i la producció 
d’un 60%, en canvi, les inversions fetes pel Ministeri d’Obres Públiques es van 
reduir en el mateix període en un 34%. Això va   condicionar el creixement 
productiu i social del país. Aquesta situació requeria un canvi que va ser 
possible gràcies a l’impuls del govern en matèria d’inversions en 
infrastructures. Aquest canvi es va donar un cop finalitzada la dictadura, 
amb l’aprovació de la totalitat del Congrés. L’activació de les 
infrastructures va ser gràcies a l’increment dels fons públics destinats a 
aquests fins i a la participació del sector privat amb contractes de 
concessió. Així doncs, en el següent gràfic veiem quina ha estat l’evolució 
de les inversions fetes pel Ministeri durant els darrers 10 anys i quina ha estat 
l’aportació privada a aquesta evolució. 
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Gràfic 19: Evolució Inversions MOP 
Font: MOP- Ministerio de Obras Públicas 

 
 

Com es pot observar, les inversions han patit un continuat augment al llarg 
d’aquests anys. Si al 1990 la inversió total es basava en els fons públics i 
representaven uns 330 milions de dòlars, al 1999 aquesta xifra ja assolia 
valors de 1.700 milions de dòlars, més de cinc vegades la xifra d’inicis de 
decenni. Això, gràcies a la incorporació del sector privat i a l’augment de 
les inversions públiques. 
 
Una altra dada ha destacar és que durant els primers dos anys del segle XXI, 
les inversions privades en infrastructures han estat majors que les públiques.   
 
En la gràfica de la plana següent, tenim quines han estat les aportacions 
dels inversors privats en les concessions vials adjudicades fins al moment. La 
gràfica ha estat feta a partir de les dades extretes de les pròpies 
concessions. S’ha considerat el total de la inversió en l’any que la concessió 
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va ser adjudicada. És per això, que difereix amb l’anterior gràfica on també 
es feia esment a les inversions del sector privat. Com és lògic, el total de la 
inversió no s’hauria de considerar en el primer any però aquesta gràfica ens 
serveix més per tenir una idea del volum adjudicat a cada any. 
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Gràfic 20: Inversió Privada Concessions Vials 
Font: MOP- Coordinación General de Concesiones 

 
 

Com es pot observar, l’any 1998 es van adjudicar obres per valor de més de 
1.500 milions de dòlars. L’any anterior, el 1997, també va ser un any amb 
adjudicacions força importants.  
 
 

4.2.3.3. Sistemes de gestió de la xarxa nacional 
 

La Dirección de Vialidad ha centrat els seus esforços principalment en la 
xarxa bàsica i en la comunal primària, ja que aquestes representen prop del 
60% del total de la xarxa i per què suporten el 90% del trànsit total de 
vehicles. Per tal de garantir la bona conservació d’aquestes vies, la 
Dirección de Vialidad ha desenvolupat una sèrie de contractes entre els 
que destaca la concessió d’obres públiques. 
 
A continuació queden detallats quins són aquests i en que consisteixen. 
 

Manteniment per administració directa 
 
Les Direcciones Regionales de Vialidad són les que es fan càrrec d’aquest 
tipus de manteniment. El personal i maquinària necessaris per a la 
realització de les feines de manutenció són administrats per les direccions 
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regionals. Fonamentalment, es realitzen tasques molt bàsiques ja que es 
tracta d’un manteniment rutinari o per atendre alguna emergència.  
Aquest tipus de manteniment era força comú durant la dècada dels 70. En 
l’actualitat només un 15% de la xarxa es atesa mitjançant aquest contracte. 

 
 

Manutenció per contractes tradicionals 
 
Aquesta modalitat consisteix en l’adjudicació d’un contracte de 
conservació per a un determinat període. La proposta pública es fa a 
càrrec de les autoritats administratives de les regions.  
 
Per la seva banda, els projectes que s’executen estan tècnicament definits 
per les Direccions Regionals de Vialitat, que són les que coneixen les realitats 
de les seves xarxes i les restriccions pressupostàries existents. 
  
 

Contractes de conservació global 
 
Aquest tipus de contracte es caracteritza per donar un manteniment 
permanent de les vies que es troben contractades. Això es deu a la seva 
llarga durada. Es realitza un contracte d’un any, prorrogable a dos o tres 
anys, segons convingui. Això permet que les vies estiguin ateses 
contínuament i rebaixar els costos de les conservacions periòdiques.  
 
Aquest tipus de contractes es van començar a posar en pràctica al 1992. El 
contracte obliga al contractista a realitzar les feines de conservació 
rutinàries i periòdiques, així com les operacions d’emergència que calguin 
per tal de no interrompre el trànsit en cas de fenòmens meteorològics. 
 
A més, en el cas que la via contractada estigués excessivament malmesa 
com per realitzar tasques de manteniment, es podran acordar amb el 
contractista la realització d’obres de rehabilitació.   
 
 

Contractes per nivell de servei 
 
Actualment, aquesta modalitat de contractació s’està estenent per a cobrir 
el manteniment de la xarxa pavimentada.  
 
Consisteix en un contracte de 5 anys, durant els quals el contractista està 
obligat a mantenir un nivell de servei determinat a la via. La verificació de 
que aquest nivell s’assoleixi està a càrrec de la Direcció de Vialitat. La 
mateixa direcció és l’encarregada de determinar quins són els paràmetres 
exactes que s’han de tenir en compte per a obtenir el nivell de servei 
desitjat.  
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Per la seva banda, la Direcció de Vialitat es compromet a licitar vies que 
tinguin uns mínims de qualitat, i en el cas contrari, es poden adjudicar al 
mateix contractista la realització d’obres de rehabilitació per tal d’assolir-los.  
 
  

Manteniment per corporacions vials 
 
Fins ara, els contractes de manteniment que hem vist estaven destinats a 
cobrir les necessitats de les xarxes primàries, deixant de banda la xarxa 
comunal secundària. El manteniment per corporacions vials està 
precisament pensat per a donar assistència de manutenció a aquesta 
xarxa.  
 
Aquest sistema de contractació consisteix en l’adquisició d’un nombre 
elevat de màquines pesades per a lliurar-les a corporacions sense finalitats 
lucratives, formades per ents privats i públics lligats al desenvolupament 
econòmic i productiu de cada zona. 
 
 
 

Contractes de concessions d’obres públiques 
 
Aquest tipus de contracte és el més conegut per a nosaltres. Els insuficients 
recursos públics i les necessitats socials van obligar a l’Estat a buscar noves 
vies de finançament per a la construcció, millorament i manteniment de 
noves vies i de ja existents. 
 
A partir del 1992, amb l’aprovació de la Llei de Concessions d’Obres 
Públiques, va començar la cooperació públic- privada per a dotar al país 
de les vies que necessitava per a no frenar el desenvolupament econòmic i 
social. 
 
Les concessions s’adjudiquen per 10 a 25 anys, encara que la llei indica un 
termini màxim de 50 anys. En la majoria dels casos es tracta de 
construccions de noves vies, entre ciutats de gran flux de vehicles. 
 
En aquests contractes el sector privat es responsabilitza de la finançació de 
les obres a canvi del dret a cobrar peatge.  
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4.3. EL CAS CONCRET D’ARGENTINA 
 
 

Raons que van provocar la reforma del sector 
 

Al 1989 Argentina decideix reformar el sector del transport, induït per vàries 
causes de caire econòmic. Les fortes inflacions que patia el país i el cada 
vegada més elevat dèficit fiscal van fer que les inversions en infrastructures 
passessin a segon terme en l’escala de prioritats del govern. A més, l’alt cost 
de la construcció feia encara més difícil afrontar la renovació de la xarxa 
viària. Malgrat que les inversions en infrastructures de transport tenen gran 
influència sobre l’economia d’un país, solen ser les que pateixen en primera 
instància les retallades en els pressupostos de l’Estat, i a l’Argentina no ha 
estat una excepció.  
 
Al 1952 es crea la Dirección Nacional de Vialidad, òrgan que s’encarrega 
de la gestió de les carreteres a l’Argentina. Va néixer amb la voluntat de 
crear un òrgan regulador de la xarxa vial del país. Inicialment, els recursos 
dels que disposava aquest organisme provenien d’uns impostos que 
gravaven sobre els carburants, cobertes, lubrificants, etc.  
 
D’ença la forta crisis dels anys 80, aquests recursos van ser destinats a altres 
fins, com la seguretat social, per exemple. Aquesta desviació de recursos va 
ser progressiva i als inicis del 1990 aquesta va passar a representar el 0% dels 
recursos dels que disposava la D.N.V. A la següent taula queda reflexada 
l’evolució que han sofert aquests recursos. 
 

Impostos Específics 

Etapes 
Combustibles Lubrificants i 

cobertes 
Fons nacional 
d'autopistes 

Total 
impostos 
específics 

Rentes 
Generals 

1976-1979 45% 6% 16% 67% 33%
1980-1983 48% 15% 22% 85% 15%
1984-1987 71% 10% 12% 93% 7%
1988-1991 42% 12% 25% 79% 21%
1992-1996 0% 0% 0% 0% 100%

Taula 12: Evolució Recursos DNV 
Font: Dirección Nacional de Vialidad 

 
 

Quan Argentina es va decidir per introduir les reformes en el sector del 
transport, al 1989, poca era l’experiència que hi havia en aquesta matèria. 
Si be països com Estats Units van començar amb aquesta tendència als 70, 
a la resta del món els casos eren contats.  
 
La República Argentina va ser en aquell moment la pionera a l’Amèrica 
Llatina en privatitzar la seva xarxa de trens interurbana, la primera en 
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establir competència entre els seus ports, la primera en considerar de donar 
una concessió privada que operés les línies de metro i la primera entre els 
països en vies de desenvolupament en donar concessions per a l’operació 
de les seves carreteres. I tot això amb un únic punt de referència, la reforma 
realitzada al Regne Unit pel govern de Margareth Tatcher. 
 
Encara que un dels punts principals d’aquesta reforma fos l’establir un 
sistema que  fomentés al màxim la competitivitat i millorar així els nivells de 
qualitat dels seus serveis, no s’ha de deixar de banda que fonamentalment 
el seu objectiu era fiscal. Aquesta reforma del sector tenia com a fi reduir, 
tant com fos possible, la intervenció de l’Estat en projectes de grans 
infrastructures i la de captar tanta finançació privada com es pogués, per 
tal de dotar al país d’aquelles carreteres necessàries pel creixement de la 
seva economia. Millors carreteres impliquen millors comunicacions, 
distàncies més curtes entre diferents punts i reducció de costos de transport 
i, per tant, augments de la productivitat de les empreses. 
 
 

Sistema de la reforma 
 

Els concursos van ser la forma més popular de realitzar les adjudicacions de 
les concessions. Es pretenia així augmentar al màxim la competitivitat entre 
les empreses participants i aconseguir alts graus d’implicació de les 
mateixes en els projectes.  
 
Els criteris d’elecció van ser força diversos. Una qualificació tècnica i una 
d’econòmica servien per determinar la millor oferta. Per què negar-ho, va 
acabar tenint major pes els criteris econòmics que no pas els tècnics. Entre 
d’altres eren escollides aquelles empreses que eren capaces de pagar un 
major canon a l’Estat i a la vegada aquelles que imposaven taxes de 
peatges més barates.  
 
El procés de privatització va tenir dos etapes, una primera en la que es van 
concedir les concessions de les carreteres interurbanes i una segona amb 
les concessions dels accessos a  Buenos Aires.  
 
1º Etapa: Les carreteres interurbanes: Aquesta primera fase de 
privatitzacions va suposar la concessió de la tercera part de la xarxa 
interurbana de carreteres, prop de 3.000 Km. Al 1989 es van posar a licitació 
12 concessions de 12 anys cadascuna,  adjudicades a principis del 1990. La 
idea d’aquestes licitacions era la de rehabilitar i mantenir la xarxa de 
carreteres existents. Aquestes carreteres tenien fluxos de tràfic de l’ordre de 
2.000-2.500 vehicles/dia, considerat suficient per a garantir la rendibilitat de 
les concessions.  
 
Com a contraprestació a poder cobrar un peatge, les constructores 
estaven obligades a acomplir uns mínims, que consistien en la realització de 
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programes de manteniment, rehabilitació i en assegurar uns nivells mínims 
de capacitat de les seves vies. Aquest últim es controlava mitjançant un 
índex de servei de la carretera que anava del 1 al 10. Un nivell 1 implicava 
un molt deficient en la capacitat, és a dir, retencions i vehicles parats la 
major part del dia, i un nivell 10 tot el contrari. Els 12 anys de concessió 
estaven dividits en tres etapes. Durant els primers tres anys, la concessionària 
havia de garantir un índex mínim de 6,4. Els següents 7 anys de vida de la 
concessió, les vies havien de tenir un índex no inferior al 8 i els darrers 2 anys 
previs a la finalització de la concessió la carretera havia de gaudir d’uns 
índexs de servei superiors al 7,5.  
 
A més, l’Estat els feia responsables de qualsevol accident provocat per 
deficiències en les carreteres, garantint així que les seves infrastructures 
tinguessin els nivells de qualitat exigits per la societat.  
 
Altres actuacions a les que es veien obligades les concessionàries abans de 
poder cobrar peatges eren la millora de les deficiències més importants en 
el paviment i la senyalització vertical. Malgrat aquestes exigències, els 
contractes no especificaven quin  havia de ser el volum d’actuacions per a 
obtenir els nivells requerits de servei, però un estudi previ assegurava que 
calia repavimentar el 50% de la xarxa total concessionada durant els 3 
primers anys. Aquest punt, que veurem més tard amb més deteniment, va 
ser un dels atenuants del fracàs d’aquestes primeres concessions. A més, 
inicialment pel dret a explotar les infrastructures de l’Estat, es veien obligats 
a pagar un canon, el mateix que havia servit com a un dels molts criteris de 
selecció. 
 
Per tal de limitar els peatges que podien cobrar les concessionàries, es va 
establir una taula de preus. El màxim es va limitar a 5 vegades la tarifa 
bàsica, que era de 1,5 U.S. dòlars per cada 100 km recorreguts. El tipus de 
vehicle, el nombre d’eixos i la distància recorreguda entre peatges eren 
alguns dels criteris que determinaven el peatge a pagar.  Per tal de dotar 
d’alguna garantia a aquests cobraments, es va arribar a un acord pel qual 
els peatges s’havien d’actualitzar en funció del cost de la vida i el preu del 
dòlar, que per aquelles dates encara era de lliure canvi. Per una altra 
banda, aquesta era l’única garantia que el govern va donar a les 
concessionàries. 
 
Cinc mesos és el temps que aquestes concessionàries van poder explotar 
els seus contractes, acte seguit el govern va decidir rescindir-los i 
renegociar-los amb les concessionàries. Diverses actuacions per ambdues 
parts van propiciar aquesta decisió. Per una banda la Llei de Convertibilitat, 
aprovada als inicis del 1991, feia impossible la revalorització dels peatges 
segons el tipus de canvi peso- dòlar, ja que aquest romandria constant. Les 
concessionàries veien perillar així la principal font d’ingressos dels seus 
contractes. Per una altra banda, les pressions que rebia el govern per part 
de la societat, que considerava que s’estaven cobrant peatges abans de 
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condicionar, com s’havia acordat, les carreteres. I, per últim, l’existència de 
tolls molt pròxims els uns amb els altres i ubicats a prop dels centres urbans, 
per tal d’aprofitar-se de la manca d’alternatives per als usuaris. Malgrat la 
forta expectació que s’havia generat al voltant d’aquestes concessions, i 
prova d’això es troba en les 147 ofertes presentades a concurs, la primera 
etapa de concessions va esdevenir un fracàs.  
Les principals concessions d’aquesta primera etapa són les següents: 
 

Taula 12: Concessions 1ª Etapa 

Concessionària Inici concessió Poblacions Principals empreses 
que participen 

RED VIAL CENTRO Desembre 1990 Cordoba 
Roggio; Afema; Boeto; 
Romero Cammisa i 
Arvial 

Buenos Aires 
SEMACAR, S.A Gener 1991 

Buenos Aires 
Dycasa i Perales Aguiar 

CAMINO DEL ABRA Gener 1991 Buenos Aires Coarco S.C.A. i 
Equimac 

CAMINOS DEL RIO 
URUGUAY S.A. Gener 1991 Buenos Aires- Entre Rios- 

Corrientes 

Welbers; Conevial; 
Babic; Codi; Eaca i 
Parenti Mai 

Buenos Aires- Cordoba 
NUEVAS RUTAS S.A. Gener 1991 

Buenos Aires- La Pampa 
Necon i Chediack 

COVICENTRO, S.A. Febrer 1991 Rosario- Cordoba 
Caminos Australes; CCI;
Supercemento i 
Dyopsa 

COVICO U.T.E. Febrer 1991 Buenos Aires- La Pampa 
Nordeste; Estructuras; 
Delta; Tecsa; i fins a 10 
empreses més 

VIRGEN DE ITALI U.T.E. Abril 1991 Corrientes- Chaco- 
Misiones 

Chacofi; EAC; Nazar; 
Supercemento i 
Dyopsa 

Cordoba- S. Luis- Mendoza 
CAMINOS DEL OESTE Maig 1991 

Buenos Aires- Santa Fé- 
Cordoba- San Luis 

Techint i Santa Maria 

Buenos Aires- Santa Fé 

Santa Fé- Chaco SERVICIOS VIALES Agost 1991 

Santa Fé 

Sideco Americana 
(Macri) i Lippstad S.A. 

RUTAS DEL VALLE Agost 1991 Santa Fé- Cordoba Geope; Sycic i Luciano 

CONCANOR, S.A. Setembre 1991 Santiago del Estero- 
Tucuman- Salta- Jujuy 

Caminos Australes; CCI;
Supercemento i 
Dyopsa 

COVINORTE, S.A. Febrer 1992 Santa Fé- Santiago Del 
Estero 

Caminos Australes; CCI;
Supercemento i 
Dyopsa 
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Gràfic 21:  Concessions de la 1ª Etapa 

Font: Dirección Nacional de Vialidad 
 
En aquesta figura queden reflectides quines són les concessions d’aquesta 
primera etapa i a on queden localitzades dins de la xarxa troncal nacional.  
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Evidentment, malgrat els nombrosos problemes que han acompanyat a 
aquestes primeres concessions, també hi ha hagut considerables millores en 
els serveis oferts. El percentatge de carreteres pavimentades en mal estat 
s’ha reduït per sota del 10% en l’any 1999, quan aquest mateix se situava 
per sobre del 30% abans de la reestructuració. Els nivells d’ús de les 
carreteres interurbanes es va multiplicar per quatre entre 1991 i 1996. 
Aquesta dada va portar dues conseqüències oposades. La primera, un 
increment significatiu en els ingressos de les concessionàries. La segona, un 
increment en els subsidis que es van acordar que pagaria el govern en 
funció dels nivells d’usos. L’impagament d’aquests va suposar fortes tensions 
entre concessionàries i govern. Finalment, a finals de 1999 es van renegociar 
els contractes. Es va arribar a l’acord d’ampliar-los fins al 2006, en comtes 
del 2003 com marcava el contracte original.     
 
   
2º Etapa: Els accessos a Buenos Aires: Dos anys més tard, al 1992, es va 
realitzar la segona licitació de carreteres. Era el torn de tres dels accessos a 
Buenos Aires, la ciutat més poblada d’Argentina. Una quarta concessió, 
sense dret a peatge, es va negociar amb la constructora que anys abans 
havia resultat adjudicatària del contracte que li donava dret a la realització 
de l’anomenada carretera. En concret, es tractava de l’autopista Buenos 
Aires- La Plata, que havia estat adjudicada a la dècada dels 80. Entre 1993 i 
1995 van ser adjudicades aquestes concessions que donaven dret a la 
construcció, explotació i manteniment de les mateixes. 
 
L’experiència obtinguda amb la primera etapa de concessions, que va 
suposar l’adjudicació de 12 contractes de carreteres interurbanes, va servir 
de referència en aquesta segona. A diferència del que havia passat 2 anys 
enrera, els contractes deixaven ben clar quins havien de ser els objectius a 
acomplir per les concessionàries. Quedava tot ben detallat. Així com abans 
no quedaven clares quines eren les actuacions que s’havien de dur a terme 
per a la millora de la seguretat de les carreteres, ara quedaven 
especificades quines havien de ser aquestes i, a més, les dates en les que 
aquestes millores havien de ser una realitat. Tot plegat donava una sensació 
de que el govern tenia més clares les passes que havia de seguir.  
 
Per una altra banda, els criteris de selecció quedaven clars, ja que es va 
reduir a un; l’empresa adjudicatària seria aquella que garantint tots els 
punts del contracte oferís un menor peatge. Això era possible gràcies a que 
els nous contractes no deixaven porta a ambigüitats com va succeir en el 
passat. Les empreses que licitaven per aquests contractes tenien clars quins 
serien els seus drets i les seves obligacions.    
 
A més d’haver de realitzar un programa d’obres amb les dates, la duració i 
el tipus d’activitat que s’hi duria a terme, l’execució de noves 
construccions, manteniment i rehabilitacions de la carretera anava a 
càrrec de la concessionària, així com la responsabilitat de mantenir els 
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nivells de servei estipulats en el contracte. Es feia com a única responsable 
de possibles deficiències en la carretera a l’empresa concessionària. El risc 
que comportava la finançació de la part més important de l’obra també 
requeia en la concessionària, al igual que els processos d’expropiació de 
terrenys que calguessin.  El contracte remarcava la necessitat i l’obligació 
de realitzar accessos paral·lels lliures de peatge, intentant evitar la creació 
de tràfics captius. 
Les principals obligacions i deures de les concessionàries eren: l’empresa és 
l’única responsable de la realització de noves infrastructures, manteniments 
i/o rehabilitacions; qualsevol accident que es derivi d’una mala 
conservació de la carretera serà responsabilitat de l’empresa; ha de 
garantir els nivells de servei estipulats al contracte; ha de lliurar, un cop 
finalitzat el període de concessió, la carretera en perfecte estat i no pot 
començar a cobrar peatge fins que no s’hagin fet un conjunt de millores i 
condicionaments en les carreteres. A més, en aquesta segona etapa de 
concessions els peatges queden més regulats. El govern va limitar la tarifa 
màxima aplicable en funció d’unes variables, el benefici que obtenia 
l’usuari de la carretera i les subvencions que rebia la concessionària de 
l’Estat. Es van realitzar una sèrie d’estudis per a quantificar els beneficis que 
suposaven les construccions d’aquests accessos. En cap cas, les 
concessionàries podien cobrar peatges superiors al mínim d’aquests 
beneficis. El govern, per una altra banda, no donava cap garantia, ni tan 
sols de tràfics mínims. Les concessionàries obtenien ingressos del cobrament 
de peatges i de l’explotació comercial de les àrees de servei autoritzades 
pel regulador, el Órgano de Control de Concesiones.  
 
Un dels errors més grans comesos en la primera fase, criticat bàsicament per 
les concessionàries, va ser el criteri d’elecció de les ofertes. Les empreses 
participants es van queixar de l’ambigüitat d’aquesta selecció. 
Principalment, criticaven el gran nombre de criteris i les diferents 
ponderacions que s’utilitzaven per a cadascun d’ells. Aquest mecanisme, 
segons ells, donava peu a la subjectivitat. Pel que sembla, el govern també 
ho va entendre així, i en aquesta segona fase de concessions va reduir el 
criteri d’elecció a només una variable, la mínima tarifa.   
 
Encara que sembli que a la segona etapa de concessions tot va venir 
rodat, no va ser així i tampoc va estar excempte de problemes. A pesar dels 
esforços realitzats per establir uns criteris més definits, que limitessin més les 
actuacions de les concessionàries i, en definitiva, garantir l’acompliment 
dels contractes, l’expectació i el nombre d’ofertes que s’havien presentat a 
l’anterior etapa no es van repetir. De fet, en dos dels tres casos només s’hi 
van presentar dues empreses.  
 
En la següent figura queden localitzades les diferents concessions 
adjudicades en aquesta segona etapa.  
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Gràfic 22: Accessos a la ciutat de Buenos Aires en estat de concessió 
Font: Dirección Nacional de Vialidad 

 
Un altre dels obstacles amb els que es van trobar, tan concessionàries com 
govern, va ser l’endarreriment de l’obtenció dels resultats esperats. La 
consecució dels objectius marcats inicialment es van fer esperar per 
diverses raons. En dos dels quatre casos, problemes legals van ser el motiu 
del retard. Les negociacions per a l’expropiació i recol·locació dels afectats 
va resultar molt més dura del que esperaven. Com a conseqüència 
d’aquests retards, aquestes dues concessionàries no van poder cobrar els 
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peatges que necessitaven per poder acomplir amb les etapes fixades en 
els seus plans de finançament.  
   
Les altres dues concessionàries van poder, inicialment, cobrar només part 
dels seus peatges degut a problemes tècnics. Altres problemes van 
acompanyar aquestes quatre concessions en els seus inicis. Només una de 
les quatre concessionàries havia dut a terme les millores exigides per 
contracte, però sota l’amenaça d’una demanda. 
 
Els accessos que es van licitar són: 
 

Accés Inici Concessió Concessionària 
La Plata- Buenos 
Aires 

1995 COVIARES 

Accés Nord 1996 AUSOL 
Accés Ricchieri 1997  
Accés Oest 1997  

Taula 13: Accessos licitats 
Font: DNV i pàgines Web Coviares i Ausol 

 
 
3º Etapa:  Entre els anys 1997 i 1998 es van licitar i adjudicar dos projectes 
C.O.T., sigles que signifiquen; construcció- operació- transferència. Aquestes 
concessions van permetre les connexions entre les ciutats de Rosario i 
Victoria i la realització de l’Autopista Parque Presidente Perón.   
 
Aquestes concessions van ser originades pel fort increment del tràfic de 
camions entre les ciutats mencionades. Al 1994, el govern va decidir 
realitzar un estudi de la viabilitat d’aquestes construccions. En total, es 
preveia la construcció de 60 nous quilòmetres d’autopista.  
 
Aquesta tercera etapa tampoc va estar absent de problemes. La primera 
licitació va ser declarada deserta. Finalment, va ser adjudicada al 1997 al 
consorci format per les empreses: Impregilo, Benito Roggio e Hijos, Iglys, 
Techint i Hochtieff.  
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4.4. EL CAS DE MÈXIC 
 
 

Raons que van provocar la reforma del sector 
 
Al igual que els altres països en estudi, Mèxic va patir els efectes de la crisis 
dels 80. Durant els anys compresos entre 1982-1988 la despesa pública del 
govern federal va disminuir molt, i sobretot, la despesa destinada a la 
construcció de noves infrastructures.  
 
Mèxic ha estat un país on la construcció ha patit de forma més acusada les 
crisis del país. Això es degut, principalment a que el sector ha estat 
fortament lligat a les iniciatives del govern. Poques han estat les iniciatives 
privades en aquest sector, a diferència dels altres països com Argentina o 
Xile, on el sector privat ha tingut més empenta.  
 
Veiem a continuació quines han estat les inversions en carreteres en les 
darreres dues dècades.  
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Gràfic 24: Inversió en Carreteres en %PIB 
Font: Secretaria de Comunicaciones y Transportes 

 
 

Es pot apreciar com durant la dècada dels 80 les inversions públiques en 
carreteres van suposar només valors del 0,2% del PIB, fins i tot, assolint valors 
inferiors en alguns anys.  
 
Aquesta manca de despesa pública en carreteres es va haver de suplir 
amb l’entrada en escena del sector privat. És així com en el 1989 
comencen les inversions del sector privat a guanyar pes.  
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L’altre raó que va fer al govern potenciar les relacions publico-privades va 
ser la necessitat de fer créixer la longitud d’autopistes existents al país. Fins 
aleshores, Mèxic contava  amb 4.500 km d’autopistes d’un total de, 
pràcticament, 300.000 km de carreteres, és a dir, que les autopistes 
representaven un 1,5% de la xarxa. El programa nacional de concessions 
d’autopistes pretenia doblar aquest nombre en tan sols 5 anys. A 
continuació veurem si es va poder assolir aquesta xifra i quins van ser els 
principals inconvenients per dur a terme aquesta fita. 
 
 

Sistema de la reforma 
 

Programa 1989-1994 
 
El Programa Nacional de Concessions d’Autopistes van esdevenir un dels 
més ambiciosos de la seva regió. Com ja s’ha comentat pretenia doblar el 
nombre de quilòmetres d’autopistes en tan sols 5 anys. En concret, 
suposava la creació de més de 5.300 nous km. Aquest programa implicava 
triplicar les inversions fetes en els darrers anys en l’àrea de carreteres, que 
com hem pogut veure en el gràfic de la plana anterior no superaven el 
0,2% del PIB.  
 
L’inici del programa data del 1989, any en el que es van adjudicar 
nombroses concessions. Durant els primers anys els resultats no van ser els 
esperats i només 500 nous km van entrar en funcionament durant el 1990-
1991. A finals del 1994, els resultats van assolir les xifres que s’esperaven, 
5.400 nous km van entrar en operació, situant la longitud total d’autopistes 
en 9.900 km. 
 
Aquests 5.400 nous km. es repartien en les 53 concessions adjudicades. A 
finals del 1995, 44 d’aquestes concessions es trobaven ja en total o parcial 
funcionament. D’aquests 5.400 km., prop de 3.500 km. van ser adjudicats a 
empreses privades, els restants es van adjudicar als estats en forma de 
concessions, a través de BANOBRAS i CAPUFE. 
 
Finalment l’inversió va arribar als 13.000 milions de U.S. dòlars, finançats entre 
els bancs locals, les empreses concessionàries i les contribucions dels 
governs estatals i el govern federal. 
 
La responsabilitat de planificació i disseny del programa de concessions va 
recaure sobre la Secretaria de Comunicacions i Transports (SCT). Les seves 
principals funcions van ser les d’identificar quines eren les vies que s’havien 
de construir, dissenyar-les, realitzar estudis sobre trànsits previstos i sobre els 
costos de construcció. Una altra de les decisions més importants d’aquestes 
concessions, el peatge a cobrar, requeia sobre la SCT. Aquest punt era 
especialment conflictiu ja que un cop establert el peatge, només es podria 
canviar per tal de mantenir el seu valor real constant. 
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El sistema que es va utilitzar per a la concessió de les autopistes podia 
semblar força senzill. Les seves bases es podien resumir en les següents:  
 

 Les autopistes es concessionaven només a consorcis mexicans. Això 
no limitava l’entrada d’empreses estrangeres, encara que no ho 
sembli. El consorci podia estar format per diferents empreses i entitats 
bancàries de diferents nacionalitats però la condició es que havia 
d’estar constituït a Mèxic.  

 
 Les concessions s’adjudicaven a aquells consorcis que havent 

presentat una oferta tècnica acceptable oferien el menor període de 
concessió, que en cap cas podia superar els 20 anys.  

 
 Les garanties que la Secretaria de Comunicacions i Transport oferia 

eren: si el trànsit real de l’autopista resultava ser inferior al previst pels 
seus estudis, la concessionària podia demanar una ampliació en el 
termini de la concessió; si els costos de construcció superaven el 15% 
del previst o la SCT introduïa canvis en el disseny, llavors també es 
podia reclamar una ampliació de contracte. 

 
Malgrat els ambiciosos objectius el programa va esdevenir un fracàs. Són 
diverses les causes que expliquen aquest fet, des de problemes en els 
estudis previs fins a aspectes macroeconòmics.  
 
Les principals raons o fets que van propiciar el fracàs del programa de 1989-
1994 van ser les següents: 
 
Els procediments de licitació van estar marcats per la falta de rigor en els 
requisits de prequalificació i en els criteris d’elecció. Això va facilitar que els 
participants es centressin en uns pocs grups locals més interessats en la 
viabilitat de la construcció que en l’explotació a llarg termini de la 
concessió. A més a més, les concessionàries no estaven obligades a 
presentar un pla financer, cosa que afavoria els seus interessos. 
 
La SCT va fer uns estudis de previsions de trànsit que es van lliurar a aquells 
que ho van voler. Les garanties que oferia la SCT sobre els volums mínims de 
trànsit estaven basats en aquests estudis. El problema va ser que aquests 
estudis van ser fets de forma molt simple, obviant moltes variables i reduint 
l’estudi a suposicions. El resultat va ser que en molts casos els trànsits reals 
eren un 30% i, fins i tot, un 40% més baixos que els previstos. En altres casos, 
els estudis preveien que el trànsit d’algunes vies estaria format entre un 20% i 
un 45% de camions i autobusos, però un cop en operació aquests no 
superaven el 5%. En altres casos, l’existència de mercats negres on es 
venien tiquets de peatges feia que el trànsit real de camions fos superior al 
comptabilitzat.  
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Els trànsits reals no permetien recuperar les inversions fetes en els diferents 
projectes, aquest fet va comportar que les concessionàries pugessin 
unilateralment les tarifes fins a nivells exagerats. Les concessionàries tampoc 
van posar res de la seva part i no aplicaven cap tipus de descompte ni a 
companyies d’autobusos de línia, ni a camions, ni tampoc feien 
descomptes als usuaris habituals. Això va provocar que el trànsit baixés més 
encara i va generar problemes al govern i a les institucions financeres per 
sanejar les finances dels projectes. 
  
Els costos de construcció estimats per la SCT es van infravalorar fins al punt 
que els costos reals van arribar a ser de 2,6 milions per km., mentre que les 
previsions establien aquest cost en 1,7 milions per km. Aquest sobrecost va 
ser degut a: les deficiències dels projectes, els quals es quedaven en nivells 
molt elementals; les construccions es començaven sense haver obtingut tots 
els permisos; les expropiacions es feien sobre la marxa i molts dels que 
havien de ser expropiats oferien fortes oposicions al pas de les carreteres 
per les seves propietats; els reiterats canvis en el disseny de les autopistes i 
en el traçat de les mateixes per part dels responsables governamentals.  
 
Conseqüència directe de l’anterior punt, l’estructura financera es va 
allunyar de les previsions i les obres es van veure obligades a demanar grans 
quantitats de crèdits. Per la seva banda, aquests crèdits tenien tasses 
d’interès molt elevades que van fer que les concessionàries es veiessin 
incapaces de fer front als seus pagaments a partir de la crisi del 1995. 
 
La forta devaluació de la moneda i el desequilibri financer del país a finals 
del 1994 i durant el 1995 va acabar d’ensorrar el programa de concessions. 
Es va intentar, en primera instància allargar els contractes fins als 30 anys per 
tal de garantir la viabilitat de les inversions però això no va ser suficient. Al 
1997 el govern es va veure obligat a la realització d’un programa de 
recuperació de concessions. En total 23 de les 52 concessions que estaven 
en operació durant el 1990-1994 van ser recuperades pel govern. D’aquesta 
manera el govern es va responsabilitzar d’un deute de 4.800 milions de 
dòlars procedents dels bancs comercials i de les constructores. A més 
també es va fer càrrec d’un deute de 1.000 milions de dòlars originat pels 
consorcis que operaven les concessions. 
 
 
 Longitud (km) 
Longitud operada com a concessions privades 3.485 
Longitud recuperada de concessions privades 2.393 
Longitud operada com a concessions als governs estatals 1.626 
Longitud recuperada dels estats 1.158 
Longitud total recuperada 3.551 

Taula 17: Longitud recuperada 
Font: CAPUFE 
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Nova etapa 2001-2006 
 

Aquesta nova etapa pretén modernitzar la xarxa de carreteres i alhora 
augmentar la densitat carretera (longitud carreteres/ km2) del país, el qual 
es situava en l’any 2000 al voltant del 0,14. Si comparem aquesta densitat 
amb alguna dels països europeus capdavanters com per exemple 
Alemanya o França que tenen 1,77 i 1,62 longitud km/km2, respectivament, 
veurem que Mèxic encara té molt camí per endavant. 
 
Aquest nou programa no és ni de bon tros tan ambiciós com el que es va 
portar a terme durant els anys 1989-1994, ni tampoc té res en comú el 
procés d’adjudicació, construcció, explotació i manteniment de les 
concessions. Això si, s’han tingut en compte les experiències bones i no tant 
bones de l’anterior programa, a fi de millorar-ne els resultats.  
 
Les principals característiques d’aquest nou programa s’analitzaran en els 
següents paràgrafs. 
 
La principal novetat d’aquest programa de concessions és que tant el 
govern com la SCT són conscients que la majoria de les autopistes a 
construir no tenen suficient capacitat per generar els ingressos necessaris 
per a la recuperació total de l’inversió. Per això es creu necessària la 
participació conjunta dels sectors públics i privats. Amb l’objectiu d’atraure 
al sector privat, el Govern Federal es compromet a donar una aportació 
inicial i una aportació subordinada en cas de que el participant així ho 
demani. Aquesta aportació es farà a través del FINFRA, fons d’inversió en 
infrastructura. En el cas que el projecte no sigui autofinançable, el Govern 
Federal donarà una aportació complementària. Aquestes aportacions 
hauran de ser retornades.  
 
La Secretaria de Comunicacions i Transports és la màxima responsable 
d’aquest programa, això ho anirem veient per què pràcticament totes les 
accions i decisions que s’han de prendre en aquest programa de 
concessions són a càrrec de la SCT. 
 
La SCT realitzarà un projecte executiu per cadascun dels projectes a 
realitzar. Aquest projecte serà lliurat a tots els participants que tindran un 
temps per estudiar-lo, entre 90 i 180 dies. Durant aquests dies hauran de 
trobar possibles errors o incongruències i les hi faran saber a la SCT ja que un 
cop passats aquests dies la SCT no es farà responsable de sobrecostos per 
culpa de indefinicions o errors en el projecte executiu.  
 
La SCT establirà quines són les Bases del Concurs i les farà arribar a tots els 
licitants. 
 
La SCT s’encarregarà de l’obtenció de tots els Drets de Via, així com del 
pagament de les expropiacions abans de que l’obra es posi en 
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funcionament. Així s’evitaran els problemes que es van tenir en el passat 
amb els grups contraris a ser expropiats i amb els nombrosos canvis de 
traçat que això va comportar, així com els increments en els pressupostos 
que originaven. 
 
La SCT té a la seva disposició estudis de volum de trànsit així com estudis de 
tipus de vehicles que hi circularan. Aquests seran lliurats als participants que 
podran o no fer-ne ús, segons creguin convenient, per a les realitzacions de 
les seves ofertes. En cap cas la Secretaria es fa responsable d’aquests 
estudis i no garantirà volums mínims de trànsit. L’objectiu és no caure en 
l’error que es va cometre al 1989-1994 quan es van realitzar estudis de trànsit 
molt bàsics i els trànsits reals van resultar ser un 30% inferiors als volums 
mínims que la SCT havia garantit.  
 
Abans de presentar les seves ofertes, els participants assumeixen que tenen 
l’obligació de formar un societat anònima mexicana que serà la titular de la 
concessió. Les persones o empreses que hi formin part d’aquestes societats 
han de demostrar la seva solvència tècnica i econòmica.  
 
El procés de licitació consta de dues etapes. La primera avalua els aspectes 
tècnics de la proposta. Només els que compleixin amb els requisits tècnics 
passaran a la segona etapa, l’avaluació econòmica i financera. 
 
EL criteri d’adjudicació es fixa en l’oferta que hagi sol·licitat la menor 
aportació inicial. EN cas d’empat entre dues o més ofertes, s’adjudicarà a 
aquella que hagi considerat uns costos de construcció més baixos. 
 
El termini de la concessió és fixa, en cap cas superior al màxim estipulat per 
les lleis, 30 anys. 
 
L’empresa concessionària serà l’única responsable en front la SCT de la 
construcció de l’obra. A més haurà d’abonar un 3% del total de l’obra com 
a fiança. A més, la construcció s’haurà de realitzar dins del termini previst i 
sinó la SCT pot retirar la concessió a l’empresa. 
 
L’obra serà supervisada per la SCT, per l’empresa concessionària i per un 
enginyer independent a la concessionària i a la SCT. 
 
A diferència del programa anterior, en aquest la SCT es cobreix les espatlles 
en cas d’incompliment del contracte. En concret, la concessionària ha de 
presentar dues garanties: un 3% de la inversió de l’obra lliurada a la SCT, i un 
17% de l’inversió a favor del FINFRA. 
 
Per acabar, dues consideracions més d’aquest programa sobre les tarifes i 
sobre els beneficis. 
La SCT determina quina és la tarifa màxima promig que es pot aplicar. Dóna 
flexibilitat a la concessionària per a que apliqui la tarifa que més li convingui 
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en funció del tipus de vehicle, però que no superi el màxim. Anualment es 
farà una revisió dels preus en funció del IPC. 
 
En cas que els beneficis de la concessió superin les previsions, l’excedent es 
repartirà entre la concessionària i el FINFRA. 
 
D’aquest nou programa de concessions d’autopistes de peatge no es pot 
dir gaire cosa més, degut a que a data d’avui només es troben en procés 
d’adjudicació i construcció tres projectes. Es preveu que aquest programa 
constarà de tres etapes, en cadascuna de les quals s’adjudicaran un 
nombre determinat de concessions. Les dues primeres concessions 
adjudicades han estat Libramiento de Matehuala i Perote-Amozoc. En 
aquesta primera etapa també està inclosa el Entronque San Blas-
Escuinapa. Les altres concessions estan previstes d’adjudicar en el 2004. En 
total són uns 35 projectes que tenen com a objectiu modernitzar els 14 
corredors principals del país.    
 
En la següent plana es poden veure quines són les concessions que 
s’adjudicaran en aquest nou programa.  
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Gràfic 25: Futures Concessions/ Font: SCT 
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4.5. EL CAS DE XILE 
 
 

Raons que van provocar la reforma del sector 
 

El cas de Xile té alguns punts en comú amb el d’Argentina. La manca 
d’inversions en dècades passades n’és un. La necessitat de millorar les 
infrastructures viàries per tal de no crear un fre al creixement de l’economia 
del país és un altre. Però l’objectiu principal era el d’obtenir beneficis socials 
a través de la millora de les infrastructures viàries. 
 
Durant la dècada dels 80, és quan les inversions en matèria de 
infrastructures viàries decreix de forma més alarmant. S’ha estimat que les 
inversions fetes durant aquesta època es situen de l’ordre del 30% de les 
que haurien calgut per mantenir el país en un nivell òptim. Aquesta situació 
es va fer palesa a principis dels 90. Durant els primers anys d’aquest decenni 
es va quantificar el volum d’inversió necessari per revertir aquesta situació. 
Aquesta xifra es situava en valors de 6.250 milions de U.S. dòlars.  
 
Les pèrdues que ocasionaven les deficiències i el mal manteniment de les 
carreteres era cada vegada més gran. Diferents estudis van quantificar 
aquestes, situant-les en valors pròxims als 1.710 milions de U.S. dòlars anuals. 
Aquestes pèrdues tenien els seus orígens en les congestions que patien 
milers de vehicles en les proximitats de les grans ciutats, la contaminació 
que aquestes congestions ocasionaven i les enfermetats que se’n derivaven  
dels augments dels nivells de CO i CO2 a l’atmosfera. Els desperfectes en els 
paviments, considerats en un 85% com a molt dolents, també ocasionaven 
greus pèrdues a la indústria, sobretot, pel que fa a la fruita. Les fortes 
sotragades que patien durant els llargs trajectes no només provocava un 
augment en el deteriorament dels vehicles sinó en la qualitat dels aliments 
que s’hi transportaven. Un altre dels costos elevats que havia de patir la 
societat era l’increment dels accidents de tràfic, que comportaven grans 
despeses sanitàries per a mitigar els danys físics.  
 
En definitiva, la voluntat del conjunt dels ciutadans, així com del govern de 
Patricio Aylwin va ser la de sortir d’aquesta situació sense haver d’hipotecar 
les inversions en altres àmbits, tant o més importants que les carreteres. Per 
tal de poder garantir l’estabilitat del país, el govern va decidir donar 
entrada a capitals privats per a la realització de projectes, essencialment, 
del tipus B.O.T.; construcció- operació- traspàs.  
 
En l’actualitat el total d’obres concessionades arriba a les 36, incloent els 
projectes aeroportuaris. La inversió total duta a terme entre els anys 1992-
2002 arriba a un total de 5.534 milions de U.S. dòlars.    
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Sistema de la reforma 
 

No va ser fins a l’Abril de 1993 que no es va adjudicar la primera concessió. 
Es tracta del Túnel el Melón, obert al públic a l’any 1995. Aquest fet es va 
realitzar  gràcies a la voluntat del govern del President Aylwin i al consens, 
per part de la majoria del Congrés, per a la realització d’una llei que 
permetés la materialització de les relacions públic- privades. Així va sorgir la 
Llei de Concessions Nº 19.068, al 1991.  
 
Aquesta llei no va ser la primera en redactar-se ja que el país constava amb 
una llei aprovada per a la regulació de concessions de carreteres des de 
1982. Aquesta llei mai va ser posada en pràctica ja que no existia consens 
entre els diferents actors polítics del país en determinar quin era l’estat de la 
xarxa nacional de carreteres. No va ser, doncs, fins a la dècada dels 90, un 
cop deixada enrera la dictadura, que les administracions no van 
homogeneïtzar els seus criteris a l’hora d’establir les deficiències en la xarxa 
viària de Xile.  La Llei de Concessions, i les dues modificacions posteriors 
invitaven al sector privat a la participació en les inversions en infrastructura 
viària. Les adjudicacions es farien mitjançant contractes tipus BOT, sigles 
que en anglès signifiquen Construir, Operar i Transferir. 
 
Després de la primera adjudicació, el Túnel el Melon que formava part del 
projecte de carretera més gran del país, l’antiga Panamericana i 
actualment anomenada ruta 5, el govern va decidir introduir unes 
modificacions a la llei del 1991, per tal d’eliminar certes mancances amb les 
que s’hi van trobar durant la licitació del túnel. Així és com l’antiga llei Nº 
19.068 passa a anomenar-se Llei Nº 19.252.  
 
Posteriorment, i en aquest ordre, s’establirien les bases per a la licitació de 
les obres de l’Accés Nord a la ciutat de Concepció, la ruta 78, coneguda 
en l’actualitat com a Autopista del Sol, i el Camino de la Madera. 
 
Al 1996, la llei Nº 19.252 patiria noves modificacions amb l’objectiu principal 
de millorar els resultats obtinguts en les adjudicacions fetes durant la 
vigència de la citada llei. Queda així palès l’esperit de millora de les 
institucions xilenes en vers la nova realitat de les seves infrastructures. La Llei 
aprovada llavors i anomenada llei Nº 19.460 és encara vigent.  
 
Però les Lleis de Concessions no van ser les úniques que van fer falta per tal 
de garantitzar un procés d’adjudicació eficient. El govern va considerar 
necessàries regular altres lleis relacionades amb el sistema financer, les 
normes tributàries o les lleis que asseguraven la recuperació d’ingressos. 
Aquestes modificacions o regulacions pretenien cridar l’atenció d’un major 
nombre d’inversionistes, donant a entendre a aquests que els processos de 
licitació xilens res no tenien a veure amb els d’altres països de la regió. 
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Amb la voluntat d’establir un major control sobre les concessions es va crear 
la Coordinació General de Concessions, dins del Ministeri d’Obres Públiques, 
Transport i Telecomunicacions. Durant els primers dos anys, entre 1992 i 1994, 
els recursos necessaris per al seu bon funcionament provenien de la 
Direcció General d’Obres Públiques. 
Al 1995 es va crear un programa especial, en la llei de pressupostos de la 
nació, per a l’administració del sistema de concessions que permetria 
dotar-la dels recursos mínims necessaris per a les seves funcions. 
 
Amb la Llei de Concessions aprovada al 1991 i les successives modificacions 
dels anys 1993 i 1996, el govern va deixar ben clar quines eren les línies 
d’actuació que es seguirien en el complex procés de les concessions. Es 
pretenia no caure en els errors que altres països veïns havien comès, deixant 
grans marges de mobilitat a les concessionàries.  
 
Els passos que conformen el procés de concessió d’obres vials a Xile són els 
següents: 
 

 
En el primer pas, la declaració i existència dels projectes, tan l’Estat com els 
inversors privats determinen quins són els projectes necessaris per a la 
societat així com quins són rentables econòmicament per tal de que es 
duguin a terme mitjançant l’associació públic- privada. Per tant, l’objectiu 
bàsic és establir quins són els projectes que es poden finançar amb capital 
privat i quins hauran de ser realitzats pel sector públic. 
En el segon pas, Estudi i Disseny, és on el programa de concessions de Xile 
s’aprofita dels errors comesos en altres programes com el de Mèxic. La 
Direcció General de Concessions va invertir grans quantitats de diners en 

Declaració i existència del projecte 
 

Estudi i Disseny 
 

Licitació 

Adjudicació 

Construcció i Explotació 
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consultings de projectes. La finalitat, presentar els projectes executius més 
acurats possibles per tal de reduir possibles sobrecostos futurs en els 
processos constructius. També s’hi duen a terme estudis de demanda. En la 
majoria dels projectes s’hi van col·locar equips comptadors durant més de 
sis mesos en trams compresos pròxims a la futura via. A més, es van realitzar 
enquestes origen-destí que van proporcionar els fluxos. Aquests estudis de 
demanda tenen diverses finalitats, per una banda determinar la rendibilitat 
del projecte i, per una altra, proporcionar fluxos de trànsit a les 
concessionàries. Un altre punt important d’aquesta etapa són les 
expropiacions. Aquestes, en un principi les realitzava el Ministeri, però al 1997 
degut al creixent nombre d’expropiacions es va fer necessària la creació 
de la Unitat Executiva d’Expropiacions per a obres concessionades. 
 
En aquesta mateixa fase del procés comença la licitació pública. Es fa una 
primera selecció de les concessionàries que acompleixen amb els requisits 
financers i administratius per poder ser adjudicatari d’una concessió. A més, 
s’estableixen quines seran les bases tècniques i econòmiques que es tindran 
en compte.    
 
En el tercer pas, la Licitació, es manifesta mitjançant el Diari Oficial o altres 
mitjans de comunicació la voluntat de l’Estat de licitar la construcció d’una 
carretera. En aquest comunicat s’especificava quines eren les exigències i 
requeriments tècnics de l’obra i quins eren els criteris d’avaluació de les 
ofertes, diferents en cada cas i establertes pel Ministeri d’Obres Públiques. 
Alguns dels aspectes comuns a totes les bases de licitació eren: 
 
El període de la concessió. Es tractava de buscar aquella oferta que 
garantís períodes de concessió pròxims a la vida útil de la carretera, és a dir, 
al voltant dels 20-30 anys. Amb aquesta decisió, el que es buscava era 
evitar que els primers usuaris de la concessió paguessin el total de la inversió 
en els primers anys de vida, i al tenir un nombre més gran d’anys de 
concessió afavorir la recuperació de la inversió feta per la concessionària. El 
MOP, Ministeri d’Obres Públiques, podia anticipar la fi de la concessió en 
benefici dels usuaris, sempre i quan indemnitzes a la concessionària segons 
quedava estipulat en el contracte.  
 
La rendibilitat extraordinària. En el cas que els beneficis aconseguits per la 
concessionària superessin la cota superior establerta, havia de ser pagat a 
l’Estat el 50% dels mateixos. Aquella oferta que permetés a l’Estat recaptar 
majors ingressos amb aquest concepte, seria la més valorada. 
 
Els ingressos mínims garantitzats.  El govern, a fi de donar algun tipus de 
garantia a les empreses oferents, i afavorir així a l’obtenció d’un major 
nombre d’ofertes, establia un mínim d’ingressos a les concessionàries. 
Aquests intentaven mitigar l’alt risc que comportaven inversions tan 
elevades.  
 



4. Les Concessions 
 

 125

Criteris de selecció d’ofertes. En les primeres adjudicacions, el principal 
criteri va ser la mínima tarifa oferta. En el cas de que vàries ofertes es 
presentessin amb la mateixa tarifa, el següent criteri seria el mínim subsidi 
demanat a l’Estat.  
 
Aquelles ofertes que acomplien amb els requeriments tècnics mínims 
establerts pel Ministeri d’Obres Públiques en les bases de licitació passaven 
a la següent fase, l’avaluació econòmica. Malgrat que les condicions 
econòmiques, igual que succeïa amb les condicions tècniques, variaven 
d’obra a obra, existien uns aspectes comuns, de gran importància en 
l’elecció de les ofertes, a totes les obres.  
 
En el quart pas, l’Adjudicació, es feia pública quina havia esta l’oferta 
guanyadora, és a dir, aquella que havia obtingut millor valoració en els 
següents criteris: Estructura de tarifes, ingressos mínims garantitzats, període 
de concessió, pagaments a l’Estat per infrastructures existents, qualitat de 
l’oferta tècnica i grau dels risc que assumeix el consorci entre d’altres.   
 
L’últim pas, la Construcció i també inclouríem l’explotació, es deixa a càrrec 
de la concessionària sota la supervisió del MOP, Ministeri d’Obres Públiques. 
  
L’obra més important concessionada en el primer programa de concessions 
va ser la Ruta 5. Aquesta carretera és la principal via de comunicació del 
país i va començar la seva construcció a la dècada dels 60. Uneix el nord 
amb el sud, des de la ciutat de Serena fins a Puerto Montt. Té una longitud 
total de 1.400 Km, i va suposar una inversió de més de 2.000 milions de U.S. 
dòlars. La carretera ha estat adjudicada a 8 concessionàries. Alguna 
d’aquestes concessions ja ha estat mencionada, com és el cas del Tunel el 
Melón.  
 
El programa de concessions de Xile s’ha caracteritzat per la seva 
racionalització alhora d’adjudicar projectes. Què vull dir amb això? Doncs 
que no es va intentar concessionar un nombre molt elevat de projectes a la 
primera de canvi, sent conscients de la inexperiència que tenien en aquests 
tipus de processos. Així doncs, el Ministeri d’Obres Públiques va decidir anar 
pas a pas, sense precipitacions i aprofitant al màxim les experiències d’altres 
països que van començar anys abans aquest tipus de contractes.  
 
En la següent plana podem veure en la taula 14 el nombre de concessions 
adjudicades en els anys consecutius del 1994 al 2003. 
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Any Nº Concessions 
1993 1 
1994 1 
1995 3 
1996 2 
1997 4 
1998 4 
1999 1 
2000 3 
2001 2 
2002 3 
2003 1 
Total 25 

Taula 14: Nº Concessions/any 
Font: MOP- Ministerio de Obras Públicas 

 
En aquesta taula queden recollides les concessions que han estat 
adjudicades en els darrers 10 anys. Com es pot veure, els dos primers anys 
no van suposar un augment considerable de nous projectes en execució. 
Només es van adjudicar un a cada any. Això és degut, principalment, al 
que comentava anteriorment. Els organismes de Xile es van estimar més un 
creixement a llarg termini però amb la certesa que aquestes continuarien 
en mans privades fins a la fi del contracte.  
 
És per aquesta raó que es fa una mica complicat establir etapes en aquest 
programa, encara que no impossible. Com que durant els últims 10 anys els 
tipus de concessions han estat força diversos s’establirà una classificació per 
projectes que ja estan en operació, projectes en construcció  i projectes en 
fase de licitació.  
 
Així doncs en la primera etapa, projectes en operació, trobaríem les 
següents concessions: 
 
Concessió Any Inversió en $
Túnel El Melón  1993 23.807.362
Camí de la Madera  1994 25.583.498
Autopista Santiago – San Antonio, Ruta 78 1995 156.254.613
Accés Nord a Concepción  1995 196.258.775
Camí Nogales – Puchuncaví 1995 11.756.299
Accés Vial Aeroport Arturo Merino Benítez 1996 8.563.234
Ruta 5, Tram Talca – Chillán 1996 168.696.816
Camino Santiago – Colina – Los Andes 1997 137.967.991
Ruta 5, Tram Los Vilos- La Serena  1997 250.000.000
Ruta 5, Tram Santiago – Los Vilos 1997 254.528.421
Ruta 5, Tram Río Bueno-Puerto Montt  1997 249.011.752
Ruta 5, Tram Temuco – Río Bueno 1998 223.873.042
Ruta 5, Tram Chillán – Collipulli 1998 242.095.721
Interconnexió Vial Santiago-Valparaíso-Viña del Mar 1998 376.739.910
Ruta 5, Tram Collipulli-Temuco 1999 257.917.904

Taula 15: Concessions 1ª Etapa/ Font: Coordinación General de Concesiones 



4. Les Concessions 
 

 127

Com es pot observar, aquestes concessions han estat adjudicades en la 
seva totalitat durant la dècada dels noranta. 
 
 

 
Gràfic 23: Mapa Concessions 1ª Etapa 
Font: Coordinación General de Concesiones 

 
En aquest mapa, queden situades les diferents concessions d’aquesta 
primera etapa. Com es pot observar queden localitzades a la part central 
del país, on precisament es troba la regió més important, la Regió 
Metropolitana, i on es troba la capital de Xile, Santiago. Aquesta dada ens 
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indica que durant aquests primers anys s’ha intentat potenciar els enllaços 
pròxims a la principal ciutat del país.  
 
La segona etapa està compresa per projectes que es van adjudicar durant 
els primers anys del segle XXI i que encara es troben en fase de construcció. 
Molts d’aquests, sobretot, els que van ser adjudicats durant el 2000 i el 2001, 
es troben ja en la fase final de la seva construcció. Aquest és el cas dels 
projectes: Red Vial Central Litoral, Ruta 5, tram Santiago- Talca i l’accés sud 
a Santiago. 
 

Concessió Any Inversió 
Ruta 5, Tramo Santiago-Talca y Accés Sud a Santiago  1998 705.348.091 
Red Vial Litoral Central  2000 104.495.983 
Sistema Nord - Sud 2000 454.981.976 
Sistema Orient - Ponent 2000 384.482.791 
Variant Melipilla 2001 20.712.119 

Américo Vespucio Nord-Ponent  2001 320.000.000 

Américo Vespucio Sur  2002 270.826.836 
Ruta Interportuaria Talcahuano- Penco per La Isla Rocuant 2002 24.600.000 
Camí Internacional- Ruta 60 Ch 2002 234.465.287 

Accés Nord- Orient a Santiago  2003 135.000.000 
Taula 16: Concessions 2ª Etapa 

Font: Coordinación General de Concesiones 
 
 

En aquesta taula queden reflectides els 10 projectes que ja han estat 
adjudicats però que encara els hi manquen obres per poder-los posar en 
operació.  
 
El primer de tots, el tram de la Ruta 5 que va entre Santiago i Talca i l’accés 
Sud a Santiago ja es troba pràcticament finalitzat. De fet, segurament, en 
pocs dies es trobarà ja en total operació, és per això que també es fa 
referència en el mapa de les concessions ja en operació. 
 



4. Les Concessions 
 

 129

4.6. CONCESSIONS A L’ARGENTINA 
 
 

Les principals empreses constructores espanyoles, amb la seva divisió de 
concessions d’infrastructures participen en un total de 6 projectes a la 
República Argentina. Aquestes concessions no es troben, ni de bon tros, 
repartides homogèniament entre les sis principals constructores espanyoles. 
De fet, queden concentrades, la majoria d’elles, en mans d’una única 
empresa, Dragados que amb 5 de les 6 concessions és, lògicament, la que 
més en té. Aquesta dada coincideix amb el fet que Dragados es trobi en la 
primera posició del ranking mundial de concessionàries, establert per la 
revista Public Works Financing. L’altre constructora amb presència en les 
concessions argentines és OHL amb una única concessió.  
 
A continuació s’estudien quines són les concessions d’aquestes dues 
empreses i s’explica, en la mesura del possible, el per què les altres 
empreses no hi participen.    
 
 

4.6.1. ACCIONA Concessions 
 
El grup ACCIONA no té cap concessió adjudicada en aquest país. Tampoc 
participa en cap consorci que sigui adjudicatari d’una concessió.  
ACCIONA Concesiones, S.L. ocupa el sisè lloc del ranking, en número de 
concessions, realitzat per la revista Public Works Financing, revista 
especialitzada en el finançament d’infrastructures i que anualment realitza 
l’anomenada classificació. A finals del 2002, disposava d’un total de 11 
concessions, repartides entre l’Estat espanyol i l’estranger. Només 4 dels 11 
contractes es troben localitzats fora de les nostres fronteres, una d’elles a 
Andorra, dues a Xile i la darrera a Brasil.  
 
Argentina no és un dels mercats més interessants per al Grup, afirmació que 
queda justificada pel fet de que només ha realitzat dues obres destacades 
mitjançant l’empresa constructora Necso.  
 
 

4.6.2. ACS Concessions 
 
En l’actualitat, el Grup ACS no està present en cap de les concessions que 
Argentina ha adjudicat. En el passat tampoc ho ha estat. Cal dir que la 
divisió concessionària de ACS no està exclusivament especialitzada en 
infrastructures viàries, també opera en concessions de generació d’energia 
eòlica i en transport d’energia. És així, doncs, com el Grup només participa 
en 4 concessions viàries, 3 repartides entre Madrid i Galícia i l’última a Xile. 
Per tant, no es fa difícil entendre com ACS no té presència en les 
concessions argentines.   
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A més, l’estratègia del Grup va encaminada a una desinversió en el sector 
de la construcció a nivell internacional, que no afavoreixen gens a les 
inversions en països com Argentina.  
 
D’altra banda, la ja coneguda fusió amb Dragados col·locarà el Grup en 
una posició privilegiada en quant a les concessions, ja que l’empresa 
absorbida és, en l’actualitat i des de ja fa sis anys la primera del ranking en 
nombre de concessions. 
 
 

4.6.3. DRAGADOS Concessions  
 
Dragados és, sense cap dubte, l’empresa amb major presència a 
l’Argentina. Aquest fet queda demostrat per la seva amplia participació en 
el procés de privatització d’infrastructures dut a terme en el país 
Llatinoamericà.  
 
En aquest llistat s’inclouen tan les concessions de Dragados com les de 
l’empresa participada AUREA.  
 

1. SEMACAR. Carreteras Nacionales en la provincia de Buenos Aires 
Característiques contracte: Aquest contracte inclou la finançació, la 
construcció, l’operació i el manteniment de les carreteres 
gestionades per aquesta concessionària.  
Inversió: Ha suposat una inversió total de 217 milions €. 
Longitud: 995 Km 
Període/Final concessió: La fi de la concessió és a finals del 2003. 
 

2. COVISUR. Ruta Nº2 entre Buenos Aires i Mar del Plata 
Característiques contracte: S’inclou la financiació, construcció, 
operació i manteniment de la carretera. 
Inversió: El total de la inversió ha estat de 412 milions €. 
Longitud: 363 Km 
Període/Final concessió: Fi a finals del 2012. 
 

3. Autopista Brigadier General E. López 
Característiques contracte: Financiació, construcció, operació i 
manteniment del tram comprès entre les ciutats de Santa Fé i Rosario. 
Inversió: 83 milions €. 
Longitud: 157 Km 
Període/Final concessió: Encara manquen 7 anys per a la finalització 
del contracte, així doncs, l’any 2010 serà l’últim d’aquesta concessió. 

4. AUNOR. Autopista de Accés a Salta 
Característiques contracte: Al igual que les anteriors s’inclou la 
financiació, construcció, operació i manteniment de l’anomenada 
autopista. 
Inversió: 19 milions €. 
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Longitud: 27 Km 
Període/Final concessió: El 2024 serà el final de la concessió.  
 

5. AUSOL. Autopistes del SOL, S.A. 
Característiques contracte: A més de la financiació, construcció, 
operació i manteniment, també es realitzen altres activitats per a 
augmentar els ingressos d’aquesta autopista, una de les més 
transitades del país, com poden ser: la publicitat estàtica o les àrees 
de servei. 
Inversió: Sense dades específiques. 
Longitud: 95 Km d’autopista de peatge, d’entre 4 i 18 carrils, més 24 
Km de circumval·lació de lliure peatge. 
Període/Final concessió: Al 2002 es va renegociar el contracte 
ampliant la concessió fins al 2020. El període total va del 1994 fins al 
2020. 
 

Dragados va ser l’únic Grup que va participar en la primera etapa de 
concessions d’Argentina, aquella que es va iniciar a finals del 1990. Es tracta 
d’un contracte per a la millora, remodelació, conservació, explotació i 
manteniment de tres de les vies interurbanes del país, ja que aquestes van 
ser les primeres en licitar-se i adjudicar-se.  
Concretament, va participar a través de la seva filial argentina, DYCASA, 
empresa que participa en el consorci anomenat SEMACAR.  
Aquesta empresa concessionària opera en les carreteres 3, 252 i 205, totes 
tres a la província de Buenos Aires.  
 
SEMACAR, S.A. està constituïda, bàsicament, pel capital aportat per dues 
empreses: Dycasa i Perales Aguiar. Aquestes estan radicades a l’Argentina. 
En el cas de Dycasa, ja s’ha comentat que està àmpliament participada 
per capital de l’empresa espanyola Dragados. Perales Aguiar, per la seva 
banda és una empresa constituïda íntegrament per capital argentí.     
 
Dycasa controla el 55% de la societat concessionària SEMACAR i, per tant, 
és el soci majoritari. 
 
En el gràfic que es pot veure al principi de la següent plana, es troben els 
últims resultats obtinguts pel Grup Dragados en el sector de les concessions 
en els darrers 7 anys. En aquest gràfic queden inclosos tan els resultats de 
Dragados infrastructures com del Grup Aurea que entraria a formar part del 
Grup Dragados. 
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Gràfic 26: Total Concessions Dragados 
Font: Informe Anual 2002 

 
 

Com es pot apreciar en el gràfic, el 2002 no ha estat un bon any per al 
sector de concessions del Grup Dragados. Les seves ventes han disminuït un 
36% respecte l’any anterior, el 2001. La inestabilitat dels mercats 
internacionals, en especial, la crisis iberoamericana i la ralentització mundial 
en les adjudicacions de concessions han estat les causes d’aquesta 
disminució. Malgrat les noves adjudicacions que el Grup incorpora a la seva 
cartera any rera any, no es veu reflectit en els resultats d’aquest últim 
exercici 2002. Si ve és cert que s’aprecia un canvi molt brusc entre els 
resultats del 1999 i el del 2000. Pràcticament, les ventes es van multiplicar 
per quatre. Això va ser degut, principalment, al fort augment en la licitació 
mundial d’infrastructures durant el període 1995-1998. Durant aquesta 
etapa, es van multiplicar per tres el nombre d’adjudicacions. Els resultats, 
com és lògic, es van presentar anys més tard. En el cas concret de 
Dragados, va ser l’any 2000 quan va començar a recollir els fruits d’aquest 
boom.    
 
 

4.6.4. FERROVIAL AGROMAN Concessions (Cintra) 
 
De la mateixa manera que succeeix amb les altres importants empreses 
constructores, Ferrovial Agromán a través de la seva filial de concessions 
Cintra no té cap adjudicació a la República Argentina.  
Aquesta dada em resulta curiosa, ja que, Ferrovial es troba en la segona 
posició del ranking de la revista Public Works Financing, tot just darrera de 
Dragados. Si donem un ràpid cop d’ull a l’apartat de concessions del punt 
3.2. que parlava sobre les concessions de Ferrovial, ens adonarem que un 
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gran nombre de les concessions que té, es troben al país veí d’Argentina, 
Xile.  
 
L’estratègia del Grup Ferrovial en el sector de les infrastructures no va 
encaminada a ser la primera empresa en nombre de contractes. Així 
mateix ho fan saber en la seva memòria del 2002: “Ferrovial no tiene como 
objetivo, por lo tanto, ser la primera empresa en el sector por tamaño (…)”. 
La creença dels seus dirigents és que el tamany en si no és l’aspecte més 
important, sobretot si aquest creixement hipoteca la rendibilitat futura de la 
companyia.  
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Gràfic 27: Total Concessions Ferrovial Agroman 
Font: Informe Anual 2002 

 
En aquest gràfic es poden veure les ventes obtingudes per l’àrea de negoci 
de les concessions del Grup Ferrovial. En aquest cas s’aprecia com 
l’estratègia utilitzada pel Grup ha donat els fruits que buscaven. S’hi observa 
un progressiu augment de les ventes iniciat al 1997 i que no ha parat fins als 
nostres dies. 
 
Una dada interessant de remarcar és que malgrat estar per darrera de 
Dragados en el ranking fet per la revista Public Works Financing, les ventes 
aconseguides per Ferrovial superen en tots els anys les obtingudes per 
Dragados.  

 
 
 

4.6.5. FOMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y CONTRATAS 
 
Tampoc Fomento té cap concessió en aquest país. De fet no és 
d’estranyar, ja que Fomento no té gaire participació en aquest sector. Si 
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fem un cop d’ull a l’apartat on es parlava sobre les activitats que 
desenvolupa el Grup, ens adonarem que en cap de les 5 àrees en les que 
té dividits els seus negocis fa referència a la concessió d’infrastructures 
viàries.   
 
 

4.6.6. OHL 
 
OHL Concessions disposa en l’actualitat d’una concessió a l’Argentina. Es 
tracta de: 
 

1. Autopista Ezeiza- Cañuelas i l’accés Ricchieri 
Es tracta d’un tram de 60,1 Km, amb una mitja de trànsit de 140.000 
vehicles/dia.  
La fi de la concessió és al 2021. 
L’accés Ricchieri és un dels principals accessos a la ciutat de Buenos 
Aires. Aquesta autopista és, a més a més, una de les principals artèries 
de comunicació de Buenos Aires amb el sud del país. També consta 
de l’accés a l’Aeroport Internacional de Ezeiza, que dóna nom a 
l’autopista.  
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Gràfic 28: Total Concessions OHL 
Font: Informe Anual 2002 

 
OHL és una altra de les empreses que va apostar fort per l’Argentina. 
Malgrat no tenir els recursos ni el tamany de Dragados, ha intentat sempre 
mantenir una posició estable dins d’aquest país. Els seus resultat han estat 
marcats per aquesta estratègia, tal i com es mostra en l’anterior gràfic.  
 
L’any 2002 no ha estat un bon any per al Grup OHL, pel que fa a les 
concessions. Al igual que en l’altre grup que participa en les concessions a 
l’Argentina, Dragados, OHL ha patit un decreixement en les ventes de 
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concessions durant el 2002, després de diversos anys de creixement. Una de 
les principals causes ha estat, sens dubte, la forta crisis patida a l’Argentina.  
És cert, que durant aquest any s’ha viscut un alentiment a nivell mundial, 
però també és cert que empreses com Ferrovial, amb una gran quantitat 
de concessions en països forans, no han patit aquesta davallada de 
resultats en la seva àrea de concessions, sinó tot el contrari, ha aconseguit 
créixer un any més.  
Per tant, si bé és cert que el context mundial no ha acompanyat al negoci 
de les concessions durant aquest any, no es pot dir que hagi tingut la 
mateixa incidència sobre tots els grups. De fet, els grups que mantenen 
concessions a l’Argentina són els que han patit aquesta disminució en els 
seus resultats.  
 
Vàries són les notícies que s’han succeït en el grup OHL i que fan referència 
al mal any viscut, sobretot, en el mercat internacional. Les següents línies 
formen part d’un petit recull de les informacions més destacades durant 
l’any 2002. 
 
“El grupo de construcción OHL registró 41 millones de euros de beneficio, en 
los primeros nueve meses de 2002, frente a los 60,17 millones obtenidos en el 
mismo periodo de 2001. La compañía atribuye la caída a la mala marcha 
de su negocio en Latinoamérica.” 

Font: Revista Mensual OHL  
 
“En 2002, los negocios internacionales de OHL redujeron su beneficio hasta 
los 42,14 millones de euros y su facturación retrocedió un 4,7%, arrastrada 
por la devaluación de las monedas en Argentina, Brasil, México y Chile, 
países donde opera la constructora.” 

Font: Revista Mensual OHL 
 
 
 
En total, els Grups espanyols que han participat en alguna de les 
concessions argentines han invertit un total de 921 milions de dòlars. Això 
representa un 37,4% del total invertit per les concessionàries al país argentí.  
D’aquests 921 milions de dòlars, pràcticament 840 milions provenen de les 
societats concessionàries formades per Dragados amb altres empreses 
argentines i d’altres nacionalitats.  
 
En principi, aquest percentatge pot semblar molt elevat i d’un alt risc per a 
les empreses que han participat, ja que la situació viscuda a Argentina 
durant els últims anys no fa pensar que invertir en aquest país sigui la millor 
opció possible. Però estem parlant de que la major despesa ha esta feta pel 
Grup Dragados, la qual està considerada la primera en nombre de 
concessions a nivell internacional. Això vol dir, que aquestes 5 concessions 
que té a l’Argentina només representen una sisena part de les concessions 
que té actualment el Grup, que es quantifiquen en 30 en operació, a més 
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de les que té en construcció. Per tant, m’agradaria minimitzar el risc que 
suposa per a aquesta empresa la inversió feta en aquest país, a més que 
Dragados té interessos fixos al país, ja que participa amb un percentatge 
molt important en una de les principals empreses constructores nacionals, 
DYCASA.  
 
El cas de OHL es pot veure d’una altra forma. Dels sis Grups constructors és 
el que menor facturació té i el que té un volum de negoci menor. A més, no 
arriba a la desena de concessions d’autopistes i una inversió de risc podria 
suposar desequilibris en la conta de resultats de l’empresa. Però, dit això, cal 
destacar que la concessió adjudicada per OHL gaudeix d’alts fluxos de 
trànsit els 365 dies de l’any, ja que es tracta d’una de les principals vies 
d’accés a la ciutat de Buenos Aires, la més poblada del país, i a més 
incorpora també l’accés a l’Aeroport Internacional de Ezeiza.  
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4.7. CONCESSIONS A MÈXIC 
 
 

El fracàs sofert pel programa de concessions impulsat als inicis del 90 pels 
Estats Units de Mèxic ha condicionat molt la presència de les principals 
constructores espanyoles en aquest país. La gran quantitat de concessions 
recuperades pel govern mexicà al 1997 fa difícil pensar que les 
constructores espanyoles s’arrisquessin a invertir en un país tan inestable. 
Altres limitacions imposades pel mateix programa, com per exemple no 
poder participar consorcis exclusivament estrangers o el fet d’haver de 
crear una empresa mexicana específica  per aquest propòsit no ha posat 
les coses senzilles als inversors espanyols. És per això, que no trobem cap 
participació espanyola en les concessions de carreteres mexicanes. 
Aquesta afirmació no és certa del tot, de fet si que trobem concessions de 
constructores espanyoles a Mèxic però no pas de carreteres sinó de gestió 
d’Aeroports. Les concessions d’altres obres públiques no les hem tractat en 
aquest treball, però són altres possibilitats de negoci que les constructores 
del nostre país no han deixat escapar. 
 
 

Constructora Concessions 
a Mèxic Tipus de concessions 

ACS No - 
ACCIONA No - 

DRAGADOS Si 

 Aeropuertos Mexicanos del 
Pacífico, S.A 

 GAP, Grupo Aeroportuario del 
Pacífico, S.A 

FERROVIAL-
AGROMAN Si 

 Aeroports del Sud-est de 
Mèxic- Cancún  

 8 Aeroports regionals 
FCC No - 

OHL Si 
 Estacionaments, fingers i locals 
comercials a l’Aeroport 
Internacional de Mèxic D.F. 

Taula 18: Tipus Concessions 
Font: Informes Anuals constructores 

 
En la taula que es troba a sobre d’aquestes línies queden resumides les 
concessions que disposen les companyies espanyoles al país de Mèxic. Tal i 
com comentàvem anteriorment cap d’aquestes concessions està referida 
a carreteres o autopistes de peatge. Només es comptabilitzen 5 
concessions i totes elles són d’aeroports.  
 
Com no podia ser d’una altra manera, Dragados i Ferrovial- Agroman són 
les que tenen més presència en el país. Diem que no podia ser d’una altra 
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manera per què com ja s’ha comentat altres vegades, aquests dos grans 
grups constructors estan considerats per la prestigiosa revista anglosaxona 
Public Works Financing els dos primers grups concessionaris del món.   
 
Les diverses deficiències en el primer programa de concessions d’autopistes 
van suposar un fre a les inversions espanyoles. Entre les causes s’hi poden 
trobar: la falta de claredat en els processos de licitació, l’alt cost de 
participació en les licitacions, aproximadament uns 500.000 euros, la manca 
de projectes complets, les deficiències en els estudis de previsió de trànsit i 
de costos, així com una inexistent planificació dels passos a seguir.  
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4.8. CONCESSIONS A XILE 
 
 

La República de Xile és l’altra cara de la moneda. Dels tres països en estudi 
és el que concentra un major nombre de concessions en mans de 
constructores espanyoles. Un total de 9 projectes han estat adjudicats a 
consorcis amb participació de les 6 principals empreses constructores 
espanyoles. 
 
Dels tres països, Xile va ser el que va incorporar amb més retard la 
cooperació públic- privada. La primera adjudicació va ser al 1993, 
pràcticament tres anys després de la primera concessió a Mèxic i gairebé 
un anys després de la primera d’Argentina. Aquest fet, encara que pugui 
semblar irrellevant ha permès al país garantir el bon funcionament del 
programa. Aquest petit desfasament en el temps va ser aprofitat per a 
estudiar els errors i les coses bones de programes d’altres països.  
 
A continuació veurem quines són les diferents concessions en les que 
participen les constructores espanyoles a partir de les seves àrees de 
concessions. 
 

4.8.1. ACCIONA 
 

El Grup Acciona, que no ha participat en els programes d’Argentina i 
Mèxic, si que ho ha fet en el de Xile. En concret participa en les dues 
concessions següents: 
 

 Autopista de Peatge Red Vial Litoral Central, entre les poblacions de 
Cartagena i Algarrobo.  
Aquesta autopista li va ser adjudicada l’any 2000 i s’espera que entri 
en operació entre el 2003 i el 2004. 
L’oferta tècnica va ser de 104,5 milions de dòlars i l’obra es troba 
dividida en tres sectors: el sector 1 correspon a un nou camí entre 
Cartagena i Algarrobo de 24,1 km. Aquí és on participa el Grup. 
 

 
Gràfic 29: Red Vial Litoral Central/ Font: CGC 
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El segon sector, ja terminat, és el que comunica Algarrobo i 
Casablanca, amb una longitud de 33,3 Km. I el tercer sector de 
menor longitud està format per la Ruta F-962-G i el camí costaner 
Orrego Abajo- Quillaicillo. 
En el plànol de la plana anterior es pot veure, en vermell, aquesta 
nova construcció. 
La societat concessionària en la que participa Acciona és la 
Sociedad Concesionaria Litoral Central S.A. Aquesta societat 
representa la unió d’Acciona i Sacyr Xile, que són les úniques societats 
que formen aquesta concessionària. 
 

 Américo Vespucio Sur. Es tracta d’un anell de circumval·lació al 
voltant de la capital del país, Santiago. La seva construcció 
demandarà 280 milions de dòlars i es portarà a terme mitjançant la 
Sociedad Concesionaria Autopistas Metropolitanas S.A.   
En total són uns 24 km que permetran crear un anell tancat al voltant 
de l’àrea metropolitana. 
 

Altres obres a les quals no va poder arribar a adjudicar-se-les van ser les 
següents: 
 

 Interconnexió Vial Santiago- Valparaiso- Viña del Mar, en la qual va 
participar a través de Entrecanales y Cubiertas S.A. i Necso. 

 Ruta 5, Tram Santiago- Talca 
 Sistema Orient- Ponent Costanera Nord 

 
 

4.8.2. ACS 
 

El Grup ACS que tampoc té concessions a l’Argentina ni a Mèxic si que en 
té a Xile. Aquest és un símptoma més que el programa impulsat per Xile va 
aconseguir donar la suficient seguretat a inversors estrangers com per què 
s’arrisquessin a participar-hi malgrat les males experiències d’altres països de 
la regió. 
 
A l’informe anual del 2002 es fa esment de la participació de ACS en una 
concessió ja en operació a Xile. A la web de la Dirección General de 
Concesiones de Xile es fa referència també a la participació de ACS Xile, 
S.A. en el procés de licitació d’un projecte, juntament amb Sacyr Xile, S.A., 
però no va sortir adjudicatària. 
 

 Autopista Santiago- Valparaiso- Viña del Mar. Aquesta autopista està 
gestionada per la Sociedad Concesionaria Consorcio Rutas del 
Pacífico, S.A. la qual es controlada en un 50% per ACS juntament 
amb Sacyr Xile. Aquesta obra consta d’una longitud total de 137 km. 
amb una inversió aproximada de 376 milions de dòlars. Aquesta és la 
concessió que es fa esment a l’informe anual del 2002.  



4. Les Concessions 
 

 141

 
 Ruta 5, Tram Santiago- Talca i Accés Sud a Santiago. En aquestes 

dues carreteres és on ACS Xile, S.A. ha participat formant part del 
consorci Rutas del Sur, del qual també hi formen part Sacyr Xile, S.A., 
segons la Dirección General de Concesiones. Aquesta obra consta 
d’una longitud de 266 km. i suposa una inversió de prop de 705 milions 
de dòlars. En aquesta ocasió el consorci format per les filials xilenes de 
ACS i Sacyr no van sortir adjudicatàries del projecte 

 
4.8.3. DRAGADOS 

 
Com no podia ser d’una altra manera, el Grup Dragados també es troba 
present al país sud-americà en qüestió. Aquesta vegada, Dragados no és 
qui té un major nombre de concessions en el país.  
 
Dues són les adjudicacions del grup a Xile i, ambdues, són autopistes 
localitzades a la ciutat de Santiago. Veiem a continuació de quines 
autopistes es tracta. 
 

 Sistema Nord- Sud a Santiago. Es tracta d’una de les quatre 
autopistes urbanes que s’estan construint a Santiago. Són prop de 61 
km. de longitud amb una inversió que s’apropa als 460 milions de 
dòlars. El seu principal objectiu es millorar la comunicació entre el 
Nord i Sud de la ciutat, reduint la contaminació i els índexs de sinistres. 
Aquesta obra encara es troba en construcció ja que va ser 
adjudicada a mitjans de l’any 2000. La societat concessionària rep el 
nom de Autopista Central S.A. Està constituïda per quatre empreses 
entre les que s’inclou, òbviament, el Grup Dragados. Les altres tres 
són: Belfi, S.A., Empresa Constructora Protec S.A. i Skansa 
Projektutveckling & Fastigheter AB. D’aquesta societat, el Grup 
Dragados controla el 48%. 

 
 Sistema Américo Vespucio Nor-Poniente. Forma part de les obres de 

construcció de l’anell de circumval·lació de la ciutat de Santiago. En 
total són 29 km. amb un cost aproximat de 320 milions de dòlars. La 
concessió és per un període de 30 anys, que finalitza al 2034. La 
societat concessionària es diu Vespucio Norte Express S.A. i està 
controlada amb un 54% per Dragados. 

 
A la següent plana podem veure quin és el traçat d’aquest anell de 
circumval·lació. 
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Gràfic 30: Americo Vespucio Nor Poniente 

Font: Coordinación General de Concesiones 
 
 

4.8.4. FERROVIAL AGROMAN 
 

Quatre són les concessions que té Ferrovial Agroman a Xile. És el Grup 
espanyol que més en té en aquest país sud-americà. Totes quatre li van ser 
adjudicades a la primera etapa de concessions, és a dir, que es troben 
totes en operació. En total sumen una inversió de més de 1.240 milions de 
dòlars.  
 
El fet que Ferrovial hagi format part tan activament d’aquest programa de 
concessions, ens indica que les autoritats xilenes responsables de la gestió 
d’aquest programa van presentar un procés minuciós i amb garanties. 
Ferrovial basa el negoci de concessions d’infrastructures en la rendibilitat i 
en la minimització de riscos, per tant, si ha participat en aquest país ha estat 
gràcies a les garanties que aquest programa li ha ofert. 
 
Curiosament, les quatre concessions que té es troben totes a diferents trams 
de la ruta 5. Van ser adjudicades entre 1996 i 1999. Ferrovial ha intentat, a 
més, participar en altres licitacions però sense obtenir-ne l’adjudicació. Més 
tard, un cop haguem comentat les quatre concessions, explicarem quins 
van ser els projectes que també li van interessar però que no van acabar en 
les seves mans. 
 

 Ruta 5, Tram Talca- Chillán. Aquesta va ser la primera en adjudicar-
se, concretament a l’any 1996. La concessió finalitza al 2015 i 
Ferrovial controla un 43,4% de la societat concessionària, 
anomenada Talca- Chillán Sociedad Concesionaria S.A. Aquest 
projecte consistia en l’ampliació d’una carretera ja existent i trams 
de nova construcció. En total han estat uns 250 milions de dòlars, 
segons fonts de Ferrovial, repartits entre 192 km de longitud total de la 
via. Els tres socis de la societat concessionària són: CB Infrastructura 
S.A., Constructora Delta S.A. i Ferrovial Xile Ltda. 
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 Ruta 5, Tram Temuco- Rio Bueno. Adjudicada al 1998 al mateix 

consorci que l’anterior. En aquest cas Ferrovial Xile Ltda. participa 
amb un 75% del consorci. La inversió total ha estat de 223 milions de 
dòlars, destinats a la reconstrucció i ampliació de carreteres existents 
i a la construcció de noves.  

 
 Ruta 5, Tram Collipulli- Temuco. Aquest projecte va ser adjudicat al 

consorci format per Agroman Xile Ltda. i Ferrovial Xile Ltda., per la 
qual cosa en l’actualitat Ferrovial Agroman controla el 100% de la 
concessió. En total s’han invertit 257 milions de dòlars en poc més de 
144 km. La concessió finalitza al 2024 i va ser adjudicada al 1999.  

 
 Ruta 5, Tram Santiago- Talca i Accés Sud a Santiago. L’adjudicació 

d’aquesta obra li permetrà explotar-la durant un total de 25 anys, és 
a dir, fins al 2024. Inicialment, es va presentar a través de Cintra Xile 
Ltda. i amb dos socis més: Infrastructura 2000 i Inversiones Golf Center 
S.A. En l’actualitat controla el 100% de la concessió, segons dades 
del seu darrer informe anual. Aquesta ha estat la major inversió 
realitzada per la constructora a Xile. Han estat prop de 705 milions de 
dòlars repartits en una longitud total de 266 km, que inclouen el 
accés sud a la ciutat de Santiago. 

 
Gràfic 31: Ruta 5 i Accés Sud a Santiago / Font: CGC 

En aquesta figura podem veure el traçat de la Ruta 5, entre la ciutat de 
Talca i Santiago. 
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A més de les concessions adjudicades, Ferrovial Agroman, a través de 
diferents empreses del seu Grup, va participar en el procés de licitació 
d’altres 6 projectes. Alguns d’aquests van ser adjudicats a consorcis formats 
per altres empreses espanyoles. Veiem a continuació quins van ser aquests 
6 projectes: 
 

 Accés Nord a Concepció 
 Interconnexió Vial Santiago- Valparaiso- Viña del Mar, que finalment 

va ser adjudicada al consorci format per ACS i Sacyr Xile. 
 Sistema Nord- Sud, Santiago, adjudicada finalment al consorci format 

per Dragados. 
 Sistema Américo Vespucio Nord- Ponent, també adjudicada a favor 

del consorci format per Dragados. 
 Sistema Américo Vespucio Sud 
 Sistema Orient- Ponent costanera Nord 

 
En aquests quatre últims projectes el Grup Ferrovial ha participat amb el 
consorci anomenat Autopistas Urbanas, S.A., format per les següents 
empreses: Constructora Ica Xile S., Constructora Delta i Ferrovial Xile Ltda. 
 
 

4.8.5. FOMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y CONTRACTAS 
 

El Grup FCC no té cap concessió en aquests país, ni tampoc en té a 
l’Argentina ni a Mèxic, però si que ha participat en el procés de licitació 
d’algunes obres amb resultats poc beneficiosos per als seus interessos. En 
cap cas va ser adjudicatària de l’obra. 
 
Les obres en les que va participar són: 
 

 Ruta 5, Tram Río Bueno- Puerto Montt, en la qual va participar amb el 
consorci Concesiones Iberochilenas, associat amb Concesiones 
Chilenas Ltda. 

 Sistema Américo Vespucio Nord- Ponent, en la qual es va associar 
amb les empreses: Impreglio, Tecsa i Fe Grande. 

 Aeroport Internacional Arturo Merino Benítez. En aquest cas FCC si 
que va ser adjudicatària del projecte juntament amb, Agencias 
Universales S.A., Dragados FCC Internacional de Construcció S.A., 
Dragados y Construcciones S.A., SABCO i YVR Airport Services Ltd. 

 
En definitiva, FCC no participa en concessions d’infrastructures carretera, 
bàsicament, per què no ha tingut la sort de sortir adjudicatària de cap 
d’elles.  
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4.8.6. OHL 
 
El Grup OHL, malgrat no haver estat adjudicatari de cap concessió de 
carreteres si que ho ha estat d’altres tipus de concessions a Xile, com per 
exemple, d’aparcaments. El fet que no tingui cap concessió no vol dir que 
no hi hagi participat. Al igual que FCC, OHL ha participat en alguns 
processos de licitació però sense la sort de sortir-ne adjudicatari. En concret 
va intentar adjudicar-se les següents obres: 
 

 Variant Melipilla, juntament amb l’empresa Mendes Junior. Aquesta 
obra li hagués suposat una inversió de 20 milions de dòlars i la 
possibilitat d’explotar-la durant 30 anys. Aquest projecte es troba a la 
regió metropolitana. 

 Programa de Concessions d’Infrastructura Penitenciària.  
 
 

 
En total, les constructores espanyoles juntament amb els seus associats han 
invertit un total de 2.780,5 milions de dòlars en els programes de concessions 
de Xile. Aquests han estat repartits en un total de 9 concessions, que 
sumades a les dues adjudicades per l’empresa Sacyr fan un total de 11 
concessions. 
A la següent taula queden reflectides quines són les concessions de 
carreteres adjudicades a Xile en els darreres anys. Estan ressaltades en blau 
turquesa les adjudicades a les sis principals constructores espanyoles i en 
groc clar les adjudicades a Sacyr. 
 
 
 
 
 
 
Concessió Any Inversió Constructora 
En Operació       
Túnel El Melón  1993 23807362  
Camino de la Madera  1994 25583498  
Autopista Santiago - San Antonio, Ruta 78 1995 156254613  
Acceso Norte a Concepción  1995 196258775  
Camino Nogales - Puchuncaví 1995 11756299  
Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez 1996 8563234  
Ruta 5, Tramo Talca - Chillán 1996 168696816 Ferrovial 
Camino Santiago - Colina - Los Andes 1997 137967991  
Ruta 5, Tramo Los Vilos- La Serena  1997 250000000 Sacyr 
Ruta 5, Tramo Santiago - Los Vilos 1997 254528421  
Ruta 5, Tramo Río Bueno-Puerto Montt  1997 249011752 Sacyr 
Ruta 5, Tramo Temuco - Río Bueno 1998 223873042 Ferrovial 
Ruta 5, Tramo Chillán - Collipulli 1998 242095721 Ferrovial 
Interconexión Vial Santiago-Valparaíso-Viña del Mar  1998 376739910 ACS+Sacyr 
Ruta 5, Tramo Collipulli-Temuco 1999 257917904  
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En Construcció       

Ruta 5, Tramo Santiago-Talca y Acceso Sur a Santiago  1998 705348091 Ferrovial 
Red Vial Litoral Central  2000 104495983 Acciona+Sacyr 
Sistema Norte - Sur 2000 454981976 Dragados 
Sistema Oriente - Poniente 2000 384482791  
Variante Melipilla 2001 20712119  

Américo Vespucio Nor-Poniente  2001 320000000 Dragados 

Américo Vespucio Sur  2002 270826836 Acciona 
Ruta Interportuaria Talcahuano-Penco por La Isla Rocuant 2002 24600000  
Camino Internacional-Ruta 60 Ch 2002 234465287  

Acceso Nor-Oriente a Santiago  2003 135000000  
    
 Total 5.237.968.421 
    

Total Constructores Espanyoles 3.366.070.127 64% 
Taula 19: Recull concessions espanyoles 

Font: Coordinación General de Concesiones 
 
 

En definitiva, les empreses espanyoles juntament amb els seus socis han 
suposat una inversió de 3.366 milions de dòlars, el que representa un 64% 
respecte el total de la inversió privada a Xile. 
 
La constructora espanyola que més ha aportat a aquest país ha estat 
Ferrovial, tal i com es pot veure en la següent taula: 
 

  Inversió % 
Acciona 270826836 8,05% 
Aciona+Sacyr 104495983 3,10% 
ACS+Sacyr 376739910 11,19% 
Dragados 774981976 23,02% 
Ferrovial 1340013670 39,81% 
Sacyr 499011752 14,82% 

Taula 20: Inversions Constructores espanyoles 
Font: Les pròpies empreses 

 
  

Pràcticament representa el 40% de les inversions fetes per les constructores 
espanyoles. La segona en inversions ha estat Dragados amb un 23%, 
reafirmant així que tan Dragados com Ferrovial són les concessionàries líders 
a nivell mundial. 

 
 
 




