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A.- Traspàs de la concessió (C-32 i C-33) 
 

- Reial   Decret   902/1995,   de   2   de   juny,   sobre   traspàs   de   serveis   de 
 l’Administració  de  l’Est at  a la Generalitat de Catalunya en matèria de 
carreteres (BOE 30 de juny de 1995, núm. 155). 

 

- Reial Decret 912/1995, de 2 de juny, pel qual se segrega i dóna de baixa en la 
 xarxa  d’autopistes  de  l’Estat  les  autopistes  A -17  (Meridiana-Montmeló) i 
A-19 (Montgat-connexió  amb  la  carretera  GI-600,  de  Blanes  a  Hostalric),  
de  la concessió administrativa unificada de la qual és 
titular “ Autopistas Concesionaria  Española, SA” ( BO E de  30 de  juny de  
1995,  núm .155)  

 
 

B.- Contracte Concessional (C-32 i C-33) 
 

- Decret 165/1967, de 26 de gener , pel  qual  s’adjudica  la  concessió  
administrativa per a la construcció, conservació i explotació de les autopistes 
Barcelona-La Jonquera i Montgat-Mataró (BOE de 6 de febrer 1967, núm. 31). 

 
- Decret 128/1968, de 18 de gener, pel qual es resol la proposició presentada a 

 l’empar  del  Decret  165/1967,  de  26  de  gener ,  per  a  la  construcció,  
construcció  i explotació  de  l’autopista  Barcelona -Tarragona (BOE de 29 de 
gener 1968, núm. 25). 

 
-  Ordre de 18 de juny  de  1969,  per  la  qual  s’aprova  el  Reglament  

provisional  per  la explotació de les autopistes de peatge Barcelona-La  
Junquera, Montgat- Mataró i Barcelona-Tarragona (BOE de 2 de juliol de 1969, 
núm. 157). 

 
- Reial Decret 2479/1978, de 14 octubre, sobre la unificació de les concessions 

 de titularitat   de  “ Autopistas,  Concesionaria  Española  SA”  i  “ Autopista  
de  Enlace,  Concesionaria  Española,  Sociedad  Anónima”  i  fusió  de  les   
Societats  Concessionàries  ( BO E  de  23  d’octubre de 1978, núm. 253). 

 
- Reial Decret 126/1984, de 25 de gener, sobre unificació de les Concessions 

 titularitat   de   “ Autopistas,   Concesionaria   Española,   SA”   i   “ Autopistas   
de  Cataluña   y   Aragón,   Concesionaria   Española   SA”   i   fusió   de   les   
Societats Concessionàries (BOE de 30 de gener de 1984, núm. 2474; Correcció 
errades B.O.E. de 16 de febrer de 1984, nº 40). 

 
- Reial  Decret  1547/1990,  de  30  de  novembre,  pel  qual  es  modifiquen 

 determinades    clàusules    de    la    concessió    de    “ Autopistas,    
Concesionaria Española,  SA”  ( BO E  de  1  de  desembre de 1990, núm. 
288). Afectat pel Reial Decret  483/ 1995  en  tot  el  que  és  relatiu  a  
l’ampliació  del  tram  Mataró -Palafolls (Malgrat) Autopista A-19. 
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- Reial  Decret  483/1995,  de  24  de  març,  sobre  ampliació  del  tram  Mataró- 
 Palafolls  ( Malgrat )  de  l’Autopista  A -19 fins a la connexió amb la  carretera 
GE- 600, de Blanes a Hostalric, amb encreuament sobre el riu Tordera (BOE 
de 12 d’abril  de  1995, núm. 87). 

 
-  Decret  107/ 1997,  de  29  d’abril,  de  segregació  i  modificació  de  

determinat s  aspectes   de   la   concessió   de   l’autopista   A -19   “ 
Barcelona-Maçanet.  Tram: Montgat-Matar ó”. ( DOGC  de  13 de maig  de 
1997,  núm.2390).  

 
-  Reial  Decret  2346/ 1998,  de  23  d’octubre,  pel  qual  es modifiquen  

determinats  termes  de  la  concessió  de  “ Autopistas,  Concesionaria  
Española,  SA”  ( BO E  26  d’octubre   de   1998,   núm. 256)   i   Decret   270/ 
1998,   de   21    d’octubre,   de  modificació   de   determinat s   aspectes   de   
la   concessió   de   l’autopista   A -17, Meridiana-Montmeló  i  A-19, Montgat-
connexió  amb  la  carretera  GI-600,  de Blanes a  Hostalric ( DO GC  de  26 
d’octubre de 1998,  núm.2751).  

 
- Decret  246/1999,  de   6   de   setembre,   pel   qual   s’aprova   el   sistema    

de descomptes  per  als  usuaris  de  l’accés  de  Mollet  del  Vallès  de  
l’autopista  A -17 (DOGC de 13 de setembre de 1999, núm. 2973). 

 
-  Decret  347/ 2002,  de  24  de  desembre,  pel  qual  s’aprova  el  nou  

sistema   de  descomptes   per   als   usuaris   habituals   de   l’accés   de  Mollet 
del   Vallès   de  l’autopista  C -33 (abans A-17). (DOGC 30 de desembre de 
2002, núm. 3790). 

 
-  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 
30.12.2004,  núm. 4291). 

 
- Decret  650/2006,  de  27  de  desembre,  pel  qual  s'aprova  el  sistema  de 

 descomptes  per  als  usuaris  habituals  de  l’accés  d' Alella  de  l’autopista  
C -32. (D.O.G.C. de 2 de gener de 2007, nº 4790). 

 

-  Protocol  de  30  d’abril  de  2008,  entre  la  Generalitat  de  Catalunya  i  
Autopistas Concesionaria Española, SAU, sobre  actuacions  en  la  xarxa   
viaria  del Maresme. 

 
- ACORD  del  Govern,  de 16  de  desembre  de  2009,  d’aprovació  del  conveni  

marc  de  col·laboració  entre  l’Administració  de  la  Generalitat  de    
Catalunya i  Autopistas Concesionaria Española, SAU, sobre actuacions en  les 
autopistes C-31/C-32.  

 
- Decret 154/2010, de 2 de novembre, pel qual s'aprova amb caràcter temporal el 

sistema de reduccions aplicables en el peatge per a determinats usuaris i 
recorreguts a l'autopista C-32 Montgat-Mataró-Palafolls fins a la seva connexió 
amb la carretera GI-600 ( DOG C  d’11  de novembre  de  2010,  nª 5753).  
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ACORD  del  Govern,  de  14  de  desembre  de  2010,  pel  qual  s’autoritza  la  
cessió  per part de la societat “ Autopistas Concesionaria Española,  SA”  
(ACESA)  a  favor d’ Infraestructures Viàries de Catalunya, SA (INVICAT) de la  
concessió administrativa  titularitat  de  l’Administració  de  la  Generalitat   
integrada per  les  autopistes C-31/C-32 –  Montgat –  Mataró –  Palafolls  fins a 
la seva connexió amb la carretera GI-600 - i C-33 – Barcelona- Montmeló. 

 
 

- 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. 
6034 - 29.12.11)  

 
- ACORD GOV/185/2013, de 23 de desembre, pel qual s'aprova la modificació 

de la concessió administrativa per a la construcció, la conservació i l'explotació 
de les  autopistes Montgat-Palafolls-fins a la GI-600 (C-31/C-32) i Barcelona- 
Montmeló (C-33) (DOGC núm. 6529 - 27.12.13). 

 
- ACORD GOV/39/2015, de 17 de març, pel qual s'aprova la modificació de la 

concessió administrativa per a la construcció, la conservació i l'explotació de 
les   autopistes Montgat-Palafolls (C-31/C-32) i Barcelona-Montmeló (C-33) 
(DOGC núm. 6834 – 19.3.2015). 

 
-   Pla Econòmic i Financer vigent (PEF), resultant de la segregació concessional 

aprovada per l ACORD del Govern, de 14 de desembre de 2010. 
 

 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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