
 
 

RELACIÓ DE DOCUMENTACIÓ PRINCIPAL DEL CONTRACTE DE 
CONCESSIÓ ADJUDICAT A AUCAT 

 

 
 

- Ordre de 20 de juny 1988, d’aprovació del plec de bases per al concurs de 
construcció, conservació i explotació de l’autopista de peatge Castelldefels-
Sitges. (DOGC núm. 1009 - 27.06.88) 

 
- Ordre de 20 de juny de 1988, d’aprovació de clàusules particulars a què 

s’haurà d’ajustar la concessió de la construcció, la conservació i l’explotació de 
l’autopista de peatge Castelldefels-Sitges. (DOGC núm. 1009 - 27.06.88) 

 
- Decret 4/1989, d’11 de gener, d’adjudicació de la concessió administrativa per 

a la construcció, conservació i explotació de l’autopista de peatge Castelldefels-
Sitges. (DOGC núm. 1097 - 25.01.89) 

 
- Decret 260/1991, d’11 de novembre de modificació parcial del Decret 4/1989, 

d’11 de gener, d’adjudicació de la concessió administrativa per a la construcció, 
la conservació i l’explotació de l’autopista de peatge Castelldefels-Sitges. 
(DOGC núm. 1529 - 13.12.91) 
 

- Correcció d’errades Decret 260/1991, d’11 de novembre de modificació parcial 
del Decret 4/1989, d’11 de gener, d’adjudicació de la concessió administrativa 
per a la construcció, la conservació i l’explotació de l’autopista de peatge 
Castelldefels-Sitges 

 
- Decret 344/1994, de 14 d’octubre, pel qual s’amplia la concessió de l’autopista 

A-16 per a la construcció del tram Sitges-el Vendrell. (DOGC núm. 1991 - 
30.12.94). 

 
- Ordre de 2 de gener de 1992, d’aprovació del Reglament de servei de 

l’autopista de peatge A-16, túnels del Garraf (tram: Castelldefels-Sitges). 
(DOGC núm. 1537 - 3.01.92) 

 
- Decret 245/1999, de 6 de setembre, pel qual s’aproven diferents mesures en 

relació amb el règim de peatges de l’autopista A-16. Pau Casals. (DOGC núm. 
2973 - 13.09.99) 

 
- 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. (DOGC núm. 4291 - 
30.12.04). 

 
- Decret 427/2011, de 27 de desembre, pel qual s'aprova el nou sistema de 

descomptes d'aplicació a les autopistes i vies en règim de peatge de titularitat 
de la Generalitat de Catalunya i s'actualitzen les seves tarifes i peatges. 
(DOGC núm. 6033 - 29.12.11). 
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RELACIÓ DE DOCUMENTACIÓ PRINCIPAL DEL CONTRACTE DE 
CONCESSIÓ ADJUDICAT A AUCAT 

 
- ACORD GOV/186/2013, de 23 de desembre, pel qual s'aprova la modificació 

de la concessió administrativa per a la construcció, la conservació i l'explotació 
de l'autopista Castelldefels-Sitges-el Vendrell (C-32). (DOGC núm. 6529 - 
27.12.13). 

 
- Pla Econòmic i Financer vigent (PEF), aprovat per Resolució de data 10 de 

maig de 2001. 
 

- DECRET 337/2016, de 27 de desembre, de modificació del Decret 161/2015, 
de 14 de juliol, de modificació de la concessió administrativa per a la 
construcció, la conservació i l'explotació de autopista C-16 de Montserrat, Sant 
Cugat del Vallès – Terrassa – Manresa. 
 
DECRET 245/2019, de 26 de novembre, de modificació del Decret 427/2011, 
de 27 de desembre, pel qual s'aprova el nou sistema de descomptes 
d'aplicació a les  autopistes i vies en règim de peatge de titularitat de la 
Generalitat de Catalunya i se n'actualitzen les tarifes i peatges 
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