
 
 

ÍNDEX DE LA DOCUMENTACIÓ RELATIVA AL CONTRACTE DE 
CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE TÚNELS DE BARCELONA I CADÍ  

 
 

- 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. 

 
 

- DECRET 153/2010, de 2 de novembre, pel qual es modifica el Decret 651/2006, 
de 27 de desembre, pel qual s'aprova el sistema de descomptes per als usuaris 
habituals del túnel del Cadí, residents a qualsevol dels municipis de les 
comarques del Berguedà, de la Cerdanya i de l'Alt Urgell. 
 

- DECRET 425/2011, de 27 de desembre, de modificació del Decret 651/2006, 
de 27 de desembre, pel qual s'aprova el sistema de descomptes per als usuaris 
habituals del túnel del Cadí, residents a qualsevol dels municipis de les 
comarques del Berguedà, de la Cerdanya i de l'Alt Urgell. 

 
- 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). 
 

- Plec de Clàusules Administratives Particulars i annexos, aprovat per Resolució 
de 21 de juny de 2012 i modificat per resolucions de 18 de juliol i de 10 d’agost 
de 2012. 

 
- Plec de Clàusules Tècniques Particulars que ha de regir el contracte de gestió 

de serveis públics ECO 27/12 SE-GP i annexos del Plec. 
 

- Resolució del Conseller d’Economia i Coneixement de 19 d’octubre de 2012, 
per la qual s’aprova l’annex que inclou les modificacions al PCAP, ratifica 
l’aprovació del PCAP previ (document 4) en tot allò que no s’oposi a l’annex, 
així com de la resta dels documents previs (documents 5, 6 i 7) i acorda l’inici 
del procediment d’adjudicació, mitjançant procediment negociat previst en 
l’article 170 c) TRLCSP. 

 
- Anunci del BOE de 15 de novembre de 2012 de la resolució de la Secretària 

General del Departament d’Economia i Coneixement, del 18 d’octubre de 2012 
declarant deserta la licitació de l’expedient ECO 27/12 SE-GP. 

 
- Resolució d’adjudicació a l’adjudicatari amb data 13 de desembre de 2012. 

 
- Contracte administratiu i escriptura de constitució de la Concessionària amb 

data 19 de desembre de 2012. 
 

- Contracte signat el 28 de desembre de 2012 de dipòsit bancari entre el 
Departament d’Economia i Coneixement, la Societat adjudicatària i Caixabanc, 
SA. 

 
-  
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ÍNDEX DE LA DOCUMENTACIÓ RELATIVA AL CONTRACTE DE 
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- Certificació de data 28 de desembre de 2012 del Cap de l’Assessoria Jurídica, 

conforme s’ha dipositat el 72% del cànon del contracte. 
 

- Acta de 28 de desembre de 2012 d’inici de la gestió del servei signada entre 
l’òrgan de contractació i l’adjudicatària. 

 
- Resolució del Director de l’Assessoria Jurídica del Departament d’Economia i 

Coneixement (p.a.), de 31 de desembre de 2012 per la qual resolc declarar 
produït el pagament del 72% del cànon, l’inici de la gestió per part de 
l’adjudicatària a partir de les 23:59 hores del dia 31 de desembre de 2012, i 
establir les 00:00 hores de l’1 de gener de 2013 com a data d’inici del termini 
de 25 anys de durada. 
 

- Anunci, el 22 de gener de 2013, en la Plataforma de Contractació Pública de la 
formalització del contracte de gestió de servei públic en règim de concessió per 
a la conservació i explotació dels túnels de Vallvidrera i els seus accessos i el 
Túnel del Cadí i els seus accessos, signat el 19 de desembre de 2012. 
 

 
- Anunci en el DOGC el 30 de gener de 2013 de la formalització del contracte de 

gestió de servei públic en règim de concessió per a la conservació i explotació 
dels túnels de Vallvidrera i els seus accessos i el Túnel del Cadí i els seus 
accessos. 

 
- Anunci en el DOUE l’1 de febrer de 2013 de la formalització del contracte de 

gestió de servei públic en règim de concessió per a la conservació i explotació 
dels túnels de Vallvidrera i els seus accessos i el Túnel del Cadí i els seus 
accessos. 

 
- Anunci en el BOE el 2 de febrer de 2013 de la formalització del contracte de 

gestió de servei públic en règim de concessió per a la conservació i explotació 
dels túnels de Vallvidrera i els seus accessos i el Túnel del Cadí i els seus 
accessos. 

 
- Pla econòmic – financer definitiu (aprovat per l’Acta d’inici de la gestió del 

servei). 
 

- DECRET 651/2006, de 27 de desembre, pel qual s'aprova el sistema de 
descomptes per als usuaris habituals del túnel del Cadí, residents a qualsevol 
dels municipis de les comarques del Berguedà, de la Cerdanya i de l'Alt Urgell. 
 

- DECRET 153/2010, de 2 de novembre, pel qual es modifica el Decret 651/2006, 
de 27 de desembre, pel qual s'aprova el sistema de descomptes per als usuaris 
habituals del túnel del Cadí, residents a qualsevol dels municipis de les 
comarques del Berguedà, de la Cerdanya i de l'Alt Urgell. 
 
 

-  
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- 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. 
 

- DECRET 425/2011, de 27 de desembre, de modificació del Decret 651/2006, 
de 27 de desembre, pel qual s'aprova el sistema de descomptes per als usuaris 
habituals del túnel del Cadí, residents a qualsevol dels municipis de les 
comarques del Berguedà, de la Cerdanya i de l'Alt Urgell. 

 

- 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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