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ORDRE
PTO/495/2007, de 20 de desembre , sobre revisió de tarifes en els serveis regulars
de transport de viatgers per carretera.
NÓctvkeng"6:"fg"nc"Nngk"3413;:9."fg"4:"fg"ocki."fg"tgiwncek„"fgn"vtcpurqtv"fg"xkatgers per carretera mitjançant vehicles de motor, preveu la revisió de les tarifes
d’aplicació a les concessions de serveis regulars quan l’evolució dels costos hagi
alterat l’equilibri econòmic del servei.
Gnu"kpetgogpvu"fg"equvqu"rtqfw•vu"gp"nÓgzrnqvcek„"fgnu"ugtxgku"r¿dnkeu"tgiwnctu"
de transport de viatgers per carretera fan necessària l’actualització de les tarifes
d’aplicació als serveis esmentats.
Per tot això, a petició de la Federació Catalana d’Autotransport de Viatgers
(FECAV) i ateses les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de
transports,
ORDENO:
Article 1
Gnu"eqpeguukqpctku"fg"ugtxgku"r¿dnkeu"tgiwnctu"fg"vtcpurqtv"fg"xkcvigtu"rgt"ecttgvgtc"
dependents de la Generalitat de Catalunya podran incrementar les tarifes vigents
de percepció en un 5,5 %.
Article 2
403" Ngu"gortgugu"swg"xwniwkp"uqnánkekvct"cwiogpvu"uwrgtkqtu"q"nÓcrnkecek„"rqpfgtcfc"fg"vctkhgu"rgt"c"nc"wvknkv¦cek„"fg"v vqnu"ownvkxkcvig."okvlcp›cpv"gn"rtqegfkogpv"
de revisió individualitzada, hauran de presentar a la Direcció General del Transport
Terrestre una sol·licitud acompanyada de l’estudi econòmic de cada concessió per
a la qual es demana l’augment i el quadre de descomposició de costos, que haurà
d’ajustar-se al que estableix l’annex d’aquesta Ordre.
2.2 En el cas d’empreses que s’hagin acollit en anys anteriors al procediment de
revisió individualitzada, la proposta de revisió s’efectuarà d’acord amb l’estructura
dels costos de cada concessió determinada amb anterioritat.
Article 3
3.1 En les expedicions realitzades en dissabte, diumenge i altres dies que siguin festius en el conjunt del territori de Catalunya, es podrà percebre una tarifa
complementària consistent en l’increment d’un 15% de les tarifes autoritzades amb
caràcter general.
504" Pq"qduvcpv"ckz”."ngu"gortgugu"eqpeguukqp tkgu"fg"ugtxgku"r¿dnkeu"tgiwnctu"
de transport de viatgers per carretera que disposen de tarifes aprovades per a les
expedicions de dissabte, diumenge i altres dies festius, poden optar per la seva
integració ponderada a la tarifa del servei, presentant la corresponent sol·licitud de
revisió individualitzada en els termes que preveu l’article 2.1 d’aquesta Ordre.
Article 4
603" Gn"o pko"fg"rgtegrek„"swgfc"Ýzcv"gp"3.52"gwtqu."kpen”u"nÓkorquv"uqdtg"gn"
xcnqt"chgikv0"Ngu"gortgugu"eqpeguukqp tkgu"swg"crnkswkp"cswguv"o pko"fg"rgtegrek„"
jcp"fg"rquct"c"fkurqukek„"fgnu"ugwu"wuwctku"v vqnu"ownvkxkcvig"rgt"c"wp"o zko"fg"37"
xkcvigu."cod"wp"rgt qfg"o pko"fg"xcnkfguc"fÓwp"ogu"k"rgt"wp"korqtv"fÓ3.37"gwtqu"
per viatge.
604" Nc"swcpvkc"fgn"o pko"fg"rgtegrek„"Ýzcv"c"nÓcrctvcv"cpvgtkqt"ﬁu"crnkecdng"vcpv"
els dies feiners com dissabtes, diumenges i dies festius.
605" Pq"qduvcpv"gn"swg"fkurqugp"gnu"crctvcvu"cpvgtkqtu."swcp"gp"gn"ocvgkz"kvkpgtctk"
concorrin serveis urbans i interurbans de viatgers amb possibilitat de fer transport,
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cvguc"nc"eqqtfkpcek„"pgeguu tkc"fg"vqvu"gnu"ugtxgku."gn"o pko"fg"rgtegrek„"fgn"ugtxgk"
interurbà no podrà resultar inferior a la tarifa ordinària del servei urbà.
Article 5
Ngu"swcpvkvcvu"c"rgtegdtg"rgt"nÓgzeﬁu"fÓgswkrcvigu."rgnu"gpe ttgeu"k"rgnu"rcswgvu"
seran de lliure determinació per part de les empreses concessionàries.
Article 6
Gnu"eqpeguukqpctku"jcp"fÓcfgswct"rgt"gzeﬁu"q"fghgevg"gn"rtgw"vqvcn"fgnu"v vqnu"fg"
transport, inclosos els impostos i cànons d’estació, de forma que en tot cas els dits
rtgwu"ukiwkp"o¿nvkrngu"fg"ekpe"eﬂpvkou"fÓgwtq0
Article 7
Ngu"gortgugu"eqpeguukqp tkgu"fg"ugtxgku"tgiwnctu"tguvgp"qdnkicfgu"c"hceknkvct"ecpxk"
gp"gnu"rcicogpvu"ghgevwcvu"cod"dkvnngvu"fg"Ýpu"c"42"gwtqu."k"rqfgp"pq"cfogvtg"c"nc"
utilització dels serveis als usuaris que pretenguin satisfer el preu del servei amb
dkvnngvu"fÓkorqtv"uwrgtkqt."ugpu"rgtlwfkek"fg"ngu"pqtogu"gurge Ýswgu"guvcdngtvgu"gp"
àmbits on existeixi un sistema tarifari integrat.
Article 8
:03" Ngu"gortgugu"eqpeguukqp tkgu"jcwtcp"fg"rtgugpvct."fcxcpv"gn"Ugtxgk"Vgttkvqrial de Ports i Transports que tingui la inspecció immediata del servei, per a la seva
aprovació, els quadres de preus aplicables als diferents trajectes, amb indicació dels
eqttgurqpgpvu"c"nÓgzeﬁu"fÓgswkrcvigu."cnu"gpe ttgeu"k"cnu"rcswgvu"c"swﬂ"gu"tghgtgkz"
l’article anterior.
8.2 En els quadres de preus dels serveis que no hagin optat per la integració
ponderada d’aquestes percepcions en els termes previstos a l’article 3.2 d’aquesta
Qtftg."jcwtcp"fg"Ýiwtct"rgt"ugrctcv"gnu"rtgwu"eqttgurqpgpvu"cnu"fkgu"hgkpgtu"k"cnu"
dissabtes, els diumenges i els dies festius.
:05" Ckz "ocvgkz."gp"gnu"swcftgu"fg"rtgwu"eqttgurqpgpvu"c"ugtxgku"cnu"swcnu"
ukiwk"crnkecdng"gn"o pko"fg"rgtegrek„"rtgxkuv"gp"nÓctvkeng"603"fÓcswguvc"Qtftg"jcwtcp"fg"Ýiwtct"nc"oqfcnkvcv"k"ngu"ectcevgt uvkswgu"fgn"v vqn"ownvkxkcvig"eqttgurqpgpv0"
NÓcrtqxcek„"fgn"swcftg"fg"rtgwu"eqttgurqpgpv"tguvct "eqpfkekqpcfc"c"nÓcetgfkvcek„"
del compliment d’aquest requisit.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Els preus aplicables als serveis discrecionals amb reiteració d’itinerari i cobrament
kpfkxkfwcn"swg"guvkiwkp"Ýzcvu"gp"dcug"c"wpc"vctkhc"rctv ekr"gortguc"jcwtcp"fg"ugt"
objecte de la corresponent actualització mitjançant l’aplicació de l’increment previst
a l’article 1 de conformitat amb les regles previstes a aquesta Ordre.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Els expedients de revisió de tarifes que en el moment d’entrada en vigor d’aquesta
Ordre es trobin en tràmit es continuaran gestionant d’acord amb la disposició per
la qual es va sol·licitar la revisió de tarifes individualitzada. A les tarifes que en
resultin, se’ls aplicarà l’increment que es preveu en aquesta Ordre.
DISPOSICIÓ FINAL
Nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fgn"Vtcpurqtv"Vgttguvtg"rqft "fkevct"ngu"kpuvtweekqpu"swg"
calgui per al desplegament i l’aplicació d’aquesta Ordre, que entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.
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Barcelona, 20 de desembre de 2007
JOAQUIM NADAL I FARRERAS
Eqpugnngt"fg"Rqn vkec"Vgttkvqtkcn"k"Qdtgu"R¿dnkswgu
ANNEX
CA=costos sense IVA.
TA=total anual (euros).
km=quilòmetre (euros./veh. km).
Clau de la concessió:
Títol de la concessió:
Titular:
—1 Estructura de costos de la concessió. Any 2007
CA Centres de cost TA km %
10 Personal de moviment (1):
33" Ectdwtcpvu"k"nwdtkÝecpvu<
12 Pneumàtics:
13 Assegurances dels vehicles:
14 Peatge d’autopistes:
15 Manteniment i reparacions (2):
16 Amortització de vehicles:
17 Suma de costos directes (3):
18 Costos d’estructura (4):
19 Cost de la concessió (5): 100
Pqvgu<
(1) Inclou retribucions i Seguretat Social a càrrec de l’empresa de conductors
perceptors, conductors, cobradors i inspectors.
*4+" Kpenqw"gn"equv"fg"ngu"qrgtcekqpu"tgcnkv¦cfgu"hqtc"fg"nÓgortguc"k"vcodﬁ"gnu"equvqu"
de personal de taller propi i dels materials emprats.
(3) Suma dels centres de cost anteriors.
(4) Resta de costos no considerats anteriorment i imputables a la concessió: peruqpcn"kpfktgevg"*qÝekpgu."cwzknkctu."fktgeek„."gve0+."fgurgugu"igpgtcnu"k"coqtvkv¦cekqpu"
d’instal·lacions i immobles.
(5) Suma dels costos directes i dels d’estructura.
—2
20
43"
44"

Dades de trànsit de 2007
Quilometratge anual (vehicles-km/any)*.
Pqodtg"fg"xkcvigtu/mo1cp{."cod"vctkhc"swknqoﬂvtkec0
Pqodtg"fg"xkcvigtu"cod"o pko"fg"rgtegrek„0

—3 Cost unitari 2007
30 Cost quilomètric.
Cost anual de la concessió (19)
= euros/veh.-km.
Quilometratge anual (20)
—4
40
63"
42

Tarifa partícip empresa (amb dades de 2007)
Cost anual de la concessió (19).
DgpgÝek"kpfwuvtkcn"*o zko"fgn"37'"uqdtg"gn"equv"cpwcn+0
Ingressos anuals accessoris de l’explotació (equipatges, encàrrecs, publicitat, etc.).
65" Kpitguuqu"cpwcnu"rgt"o pko"fg"rgtegrek„0
44 Costos a cobrir amb tarifa quilomètrica: (40+41)-(42+43).
67" EqgÝekgpv"fkgu"hguvkwu"k"fkuucdvg<"*o-3.37r+1322,0
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68" Vctkhc"rctv ekr"gortguc"fkc"hgkpgt<
(44)
(21) x (45)
(*) m=proporció de trànsit en feiners (percentatges de viatgers-km).
p=proporció (%) de trànsit de festius (percentatge de viatgers-km).
m+p=100%.
Aquelles empreses que sol·licitin l’aplicació ponderada de tarifes per a la utilització
fg"v vqnu"ownvkxkcvig"jcwtcp"fg"rtgugpvct"c"oﬁu"c"oﬁu<
Pqodtg"fg"xkcvigtu"cpwcnu"rgt"c"ecfc"tgeqttgiwv0
Ingressos totals de cada recorregut.
Pqodtg"fÓgzrgfkekqpu"cpwcnu0
Pqxc"vkrqnqikc"fg"v vqnu"rtqrqucfc0
Fguetkrek„"k"ectcevgt uvkswgu"fg"ecfc"v vqn0
Rtqrquvc"fg"rtgw"fg"xgpfc"cn"r¿dnke"fg"ecfc"v vqn"rtqrqucv0
(07.353.165)

%JTQPTJDJPOT

Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"7259"Î"4:03404229

57357

RESOLUCIÓ
PTO/3851/2007, de 20 de desembre, per la qual s’aprova la revisió anual de les tarifes
i els peatges resultants de les autopistes C-31/C-32 Montgat - Mataró - Palafolls i
C-33 Barcelona - Montmeló.
Mitjançant Decret 465/2004, de 28 de desembre, el Govern de la Generalitat va
aprovar un nou sistema de revisió anual de les tarifes i peatges de les vies i autopistes
de peatge de la seva titularitat.
De conformitat amb el procediment establert per l’esmentat Decret, en data 22 de
novembre de 2007, Autopistas, Concesionaria Española, SA (ACESA), ha presentat
la petició de revisió de tarifes i d’autorització dels peatges resultants de les autopistes
C-31/C-32 Montgat - Mataró - Palafolls i C-33 Barcelona - Montmeló.
En conseqüència, atès el que disposen els articles 1,2 i 3 del Decret 465/2004, de
28 de desembre, d’aprovació de diverses mesures en relació amb el règim de tarifes
i peatges de les autopistes i vies en règim de peatge de titularitat de la Generalitat de
Catalunya, vistes la sol·licitud presentada per ACESA, i la proposta de la Delegació
del Govern a les Societats Concessionàries d’ Autopistes,
RESOLC:
—1 Aprovar les tarifes revisades de les autopistes C-31/C-32 Montgat - Mataró
/"Rcnchqnnu"k"E/55"Dctegnqpc"/"Oqpvogn„."swg"Ýiwtgp"c"nÓcppgz"30
—2 Aprovar, amb validesa de les 0,00 hores del dia 1 de gener de 2008, les
vctkhgu"dqpkÝecfgu"cttqfqpkfgu"k"gnu"rgcvigu"tguwnvcpvu"fÓcrnkecek„"c"ngu"cwvqrkuvgu"
E/531E/54"Oqpvicv"/"Ocvct„"/"Rcnchqnnu"k"E/55"Dctegnqpc"/"Oqpvogn„."swg"Ýiwtgp"
als annexos 2 i 3.
—3 ACESA ha d’informar als possibles usuaris, amb anterioritat a la data establerta
en l’apartat anterior, dels nous peatges aprovats per aquesta Resolució.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar
recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el que preveuen els articles 107.1,
338"k"339"fg"nc"Nngk"5213;;4."fg"48"fg"pqxgodtg."fg"tﬂiko"lwt fke"fg"ngu"cfokpkuvtcekqpu"r¿dnkswgu"k"fgn"rtqegfkogpv"cfokpkuvtcvkw"eqo¿."oqfkÝecfc"rgt"nc"Nngk"
613;;;."fcxcpv"fgn"eqpugnngt"fg"Rqn vkec"Vgttkvqtkcn"k"Qdtgu"R¿dnkswgu."gp"gn"vgtokpk"
fÓwp"ogu"eqorvcfqt"fgu"fg"nÓgpfgo "fg"nc"pqvkÝecek„"q"rwdnkecek„"cn"FQIE="q"
dﬁ"gu"rqv"kpvgtrquct"tgewtu"eqpvgpek„u"cfokpkuvtcvkw."fg"eqphqtokvcv"cod"gn"swg"
rtgxgwgp"nÓctvkeng"338"fg"nc"Nngk"guogpvcfc"k"nÓctvkeng"47"fg"nc"Nngk"4;13;;:."fg"35"
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant la Sala
Eqpvgpekquc"Cfokpkuvtcvkxc"fgn"Vtkdwpcn"Uwrgtkqt"fg"Lwuv ekc"fg"Ecvcnwp{c."gp"gn"
vgtokpk"fg"fqu"oguqu"eqorvcfqtu"fgu"fg"nÓgpfgo "fg"nc"ugxc"pqvkÝecek„"q"rwdnkcació al DOGC, sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que
es consideri procedent.
Barcelona, 20 de desembre de 2007
JOAQUIM NADAL I FARRERAS
Eqpugnngt"fg"Rqn vkec"Vgttkvqtkcn
k"Qdtgu"R¿dnkswgu
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