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A

bertis tanca 2015 amb increments del trànsit
en la majoria de seus mercats principals. En
conjunt, el trànsit global de les autopistes del
Grup va créixer un 1,4% amb increments a Espanya,
França i Xile. En el cas d’Espanya, la intensitat
mitjana diària va créixer un 6,1%, la pujada anual
més gran registrada des de l’any 2001, la qual cosa
confirma la tendència de creixement de l’economia
espanyola en els darrers mesos.
El negoci d’autopistes d’Abertis s’ha centrat aquest
any en projectes importants d’inversions a Espanya,
França, Brasil o Xile, per a la millora de les seves
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xarxes i serveis. En total, la companyia ha portat a
terme, el 2015, inversions operatives i d’expansió
en el sector d’autopistes de prop de 650 milions
d’euros.
Per a Abertis, la prioritat és la seguretat dels seus
clients i la reducció de la sinistralitat a la seva xarxa
d’autopistes. Fruit d’un treball continu, el Grup ha
registrat caigudes en els seus índexs de perillositat i
mortalitat, amb millores destacades en països com
Espanya i Brasil, on el nombre de morts ha caigut
més d’un 20%.

Irlanda
Regne Unit
Espanya

Canadà
EUA

França

Croàcia

Puerto Rico
Colòmbia

Brasil
Xile
França
Argentina
España
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França
L’acord amb l’Estat
francès per a l’execució
del Pla Relance ha centrat
l’atenció de la divisió
d’Abertis a França el 2015.

KM

2.039

quilòmetres d’autopistes

E

l Grup gestiona més de 2.000 quilòmetres
d’autopistes de peatge -1.761, de gestió
directa; i 278, de gestió indirecta- al nord-oest
de França (Sanef), a Normandia (Sapn) i a Aquitània
(SanefAquitaine); una xarxa que representa més del
20% del total d’autopistes de peatge del país.
El 2015, la divisió ha iniciat una nova etapa amb
una direcció renovada que ha treballat al voltant
de tres grans eixos.
En primer lloc, la millora de la relació de Sanef amb
els accionistes, a través de reunions preparatòries
i tècniques amb els accionistes minoritaris per
impulsar la transparència de la companyia i
compartir les seves decisions estratègiques.
En segon lloc, la implantació d’un nou model
organitzatiu basat en l’adaptació del model
industrial d’Abertis, i en el qual les unitats
d’explotació adquireixen un nou protagonisme.
Finalment, un pla d’eficiència a tres anys –el
programa Opteam–, que busca la simplificació dels
processos i la reducció de costos. El programa, que
avança més ràpid del previst, té com a objectiu
situar les ràtios d’eficiència de la companyia per
sobre de la mitjana del sector concessional a
França el 2017.
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La filial d’Abertis a França tanca 2015 amb un
creixement del trànsit (1,8%) tant en el segment
de vehicles lleugers com pesats. El suport reforçat
de recursos i personal a les diverses xarxes de Sanef
ha permès compensar els efectes sobre el trànsit
de la inestabilitat social que ha viscut França en
l’exercici, amb els atemptats terroristes de París i
revoltes socials, així com d’altres esdeveniments,
com ara la celebració de la Cimera Mundial del
Clima.
En l’àmbit financer, el grup francès –a través de HIT
i de Sanef– va tancar amb èxit dues emissions de
bons a 10 anys per un total de 800 milions d’euros,
que van permetre allargar el perfil de venciments
del deute a un preu molt competitiu.En el cas de
Sanef, es va dur a terme una emissió inaugural
pública després d’una campanya original amb
els inversors mundials més importants a París,
Londres, Frankfurt i Munic.
Però sens dubte, el que ha centrat l’atenció de
la divisió d’Abertis a França ha estat l’acord amb
l’Estat francès per a l’execució del Pla Relance, un
projecte ambiciós de col·laboració publicoprivada,
a través del qual les principals concessionàries del
país es comprometen a realitzar noves inversions
de millora de la xarxa d’autopistes a canvi de
l’extensió de la durada de les seves concessions.

Reims
Caen

Estrasburg

París
Alençon
Caen

Autopistes a França

Alençon

Reims

Sanef
París

Estrasburgo

Lyon
Lyon

El 2015 també s’han posat en marxa nous
projectes a la xarxa de Sanef per a una mobilitat
més sostenible. El projecte Corridoor promou la
creació d’una xarxa d’estacions de recàrrega ràpida
per a cotxes elèctrics amb l’objectiu d’impulsar
l’ús d’aquests vehicles més enllà de les grans
ciutats. En la mateixa línia, s’ha arribat a un acord
per fomentar l’ús de cotxes compartits, amb
l’habilitació de zones d’aparcament especials als
afores de la ciutat.

Langon
Langon

Pau
Pau

Pel que fa a innovacions tecnològiques, cal destacar
la instal·lació de màquines amb tecnologia
contactless –NFC–, que permeten a l’usuari
pagar el peatge acostant el telèfon mòbil a pocs
centímetres del terminal de la cabina de peatge.
L’experiència positiva d’aquest projecte pilot ha
obert el camí per a més innovacions en aquest
àmbit. El 2016, està prevista la implementació
d’un sistema de pagament per mòbil a través de
la tecnologia Bluetooth, i a la zona d’Estrasburg
es procedirà a l’experimentació d’un sistema de
peatge sense barreres (free-flow).

retrospectiva del pintor espanyol Diego Velázquez
a França, que es va poder visitar al Grand Palais
de París. El 2016, Sanef tindrà un protagonisme
especial en els actes commemoratius del centenari
de la Gran Guerra (1914-1918).

En el seu compromís amb la responsabilitat
social, Sanef s’ha focalitzat en campanyes de
seguretat viària, així com en el patrocini de grans
esdeveniments culturals, com ara la primera

Finalment, Sanef s’ha compromès a intensificar les
seves relacions institucionals en els territoris, per
tal de satisfer millor les necessitats de les regions a
través de les seves xarxes.
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Espanya
En el pla operatiu, la
companyia està immersa
en un ampli programa de
millores a les autopistes
C-32 i C-33 a Catalunya.

KM

1.777

quilòmetres d’autopistes

A

Espanya, Abertis és el primer operador
d’autopistes de peatge per quilòmetres
gestionats: 1.559 quilòmetres d’autopistes
que representen més del 60% del total de les vies
de peatge del país. Així mateix, participa en un
total de més de 200 quilòmetres a través d’altres
concessions d’autopistes.
2015 ha estat un nou any de rècords de creixement
del trànsit a Espanya. La recuperació de l’activitat
industrial i la caiguda del preu del cru han
comportat un increment del trànsit en tot tipus
de vehicles, especialment en el segment dels
pesats, de més d’un 8%. En conjunt, la intensitat
mitjana diària a Espanya va créixer més d’un 6%,
un augment que no es registrava des del 2001.
La divisió d’autopistes a Espanya ha seguit
creixent de manera orgànica durant l’any amb la
compra d’un 15% addicional de l’empresa Túnels
de Barcelona i Cadí, fins arribar a una posició de
control (50,01%). El Túnel del Cadí representa el
principal punt de connexió entre la zona central de
Catalunya i els Pirineus, mentre que els túnels de
Vallvidrera són el primer eix entre Barcelona i les
principals ciutats de l’interior.
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de les vies de peatge del país

En el pla operatiu, la companyia està immersa en
un ampli programa de millores a les autopistes
C-32 i C-33 a Catalunya. En aquest exercici,
s’ha completat la construcció del nou ramal de
connexió entre la C-33 i la C-17 a Mollet del Vallès,
que ha facilitat la fluïdesa del trànsit a la zona. Així
mateix, durant el 2015 s’ha concretat el conveni
amb la Generalitat per a la construcció d’un nou
ramal a Blanes, que suposa la construcció de set
nous quilòmetres de carretera.
També s’ha fet un esforç important per millorar
els serveis als clients de la xarxa. D’una banda, s’ha
completat el pla de renovació integral de les àrees
de servei de l’AP-7, en línia amb els plans portats a
terme a les autopistes AP-68 i AP-2 en els darrers
anys. També s’ha treballat per a la reducció de la
sinistralitat, que manté la seva tendència a la baixa
dels últims anys.
Pel que fa a innovació tecnològica, el 2015 s’ha
completat el pla d’automatització dels peatges
amb la instal·lació de les noves màquines en les
concessions de la zona Centre. En l’actualitat ja hi
ha 380 vies de “tot pagament”, i s’ha incrementat
el nombre de transaccions de cobrament de
manera automàtica fins a un 81% del total.

Bilbao
La Jonquera

Vitòria

Lleó

Girona

Logronyo

Astorga

Saragossa
Segòvia
Adanero
Ávila

Autopistes a Espanya

Navalcarnero

Palafolls

Lleida

Barcelona
Tarragona

Guadalajara
Madrid

València
Arganda del Rey

Castelló
Aumar
Ciralsa

Alacant

A més, s’han reforçat tots els canals
de contacte amb els clients. La nova
aplicació per a mòbils, Autopistes en
Ruta, a més de diferents serveis que
faciliten la mobilitat, incorpora un servei
de copilot i de trucada d’emergència
a bord. També s’ha impulsat l’ús de
les xarxes socials en una aposta per la
interacció i l’atenció personalitzada.

Sevilla
Aumar
Cadis

El 2016, la divisió d’autopistes a Espanya
d’Abertis treballarà per mantenir els
ritmes de creixement constant del trànsit
i la consolidació de l’automatització
dels peatges. També seguirà amb el
programa d’obres compromeses amb
la Generalitat de Catalunya, amb noves
millores en la capacitat i la seguretat de
la xarxa.

29

Abertis Informe Anual 2015

01
02
03

Introducció

Grup Abertis

Grups d’interès

Brasil
El 2016, davant de la
competitivitat creixent
i un ambient més
complex al Brasil, Arteris
intensificarà el seu pla
d’inversions i seguirà amb
el programa de recerca
d’eficiències centrat en la
innovació i en una gestió
cada dia més moderna.

KM
3.250

quilòmetres d’autopistes

A

l Brasil, Abertis gestiona, a través de la
seva participada Arteris, 9 concessions
d’autopistes, amb un total de 3.250
quilòmetres, i es consolida com una de les
operadores d’autopistes més grans del país. La
seva cartera d’actius es divideix entre quatre
concessionàries dependents de l’Estat de São
Paulo -Autovias, Centrovias, Intervias i Vianortei cinc concessionàries dependents de la xarxa
federal –Autopista Fernão Dias, Autopista Régis
Bittencourt, Autopista Litoral Sul, Autopista
Planalto Sul i Autopista Fluminense. Representen
una quota del 17% del mercat d’autopistes de
peatge del país.
La situació d’inestabilitat política i econòmica del
Brasil ha suposat per a Arteris reptes importants
durant l’exercici. Pel que fa al trànsit, aquest
s’ha vist afectat per l’alentiment de l’activitat
industrial, amb caigudes en el segment de
vehicles pesats. Per contra, en el cas dels vehicles
lleugers, les xifres mostren una lleugera millora.
L’aposta de la companyia per una nova cultura de
gestió cada vegada més centrada en l’eficiència,
la recerca de sinergies i la simplificació de
processos, ha possibilitat una reducció de costos
i mantenir els nivells de qualitat i seguretat. Això
ha permès mantenir les magnituds principals
d‘Arteris –ingressos i Ebitda ajustat– en línia amb
els resultats del 2014.
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17%

de les vies de peatge del país

En l’àmbit financer, Arteris ha tancat amb èxit
diverses emissions de bons corporatius per un
total de 850 milions de reals. Unes xifres que
demostren en conjunt la resiliència i l’atractiu
de la companyia per als inversors en un cicle
econòmic advers en la regió.
Addicionalment, Arteris ha seguit amb el seu pla
ambiciós de millora i modernització de les seves
infraestructures. En l’exercici, s’han dut a terme
inversions per prop de 1.800 milions de reals, en
línia amb els rècords marcats el 2014.
A l’Autopista Fluminense, a l’Estat de Rio de
Janeiro, s’ha completat l’ampliació de l’Avenida
do Contorno, al tram de l’autopista BR-101 a la
ciutat de Niterói. La via, transitada diàriament per
100.000 vehicles, era fins ara un nus complicat de
trànsit local.
A l’interior de São Paulo, la concessionària
Centrovias va finalitzar les obres de la nova
carretera de circumval·lació de Jáu. L’obra va
suposar l’ampliació de 13 quilòmetres de vies
marginals i nous accessos. La inversió, que ha
ascendit a 37 milions de reals, ha facilitat el
trànsit diari de 30.000 vehicles.
Per la seva banda, l’Autopista Régis Bittencourt,
que administra la principal connexió de l’estat

Franca

Belo Horizonte

Ribeirão Preto
São Carlos

Araras

São Paulo

Río de Janeiro

Curitiba

Autopistes al Brasil
Florianópolis

de São Paulo amb la regió sud i Mercosur, ha
entrat en la fase més complexa de les obres de
duplicació de la BR-116 a la Serra do Cafezal. El
projecte ja està completat en prop d’un 70% i la
seva finalització està prevista per a inicis de 2017.
També estan en procés de construcció la
circumval·lació de Florianópolis i la duplicació de
la BR-101 a l’estat de Rio de Janeiro, que suposa
la duplicació de 176 quilòmetres d’autopista, dels
quals 51 ja estan en funcionament.
A més, al juny, el Govern brasiler va llançar
la segona etapa del seu Programa d’Inversió
Logística (PIL). En l’àmbit d’aquesta iniciativa, es
va autoritzar Arteris per iniciar els estudis tècnics
per a noves inversions en les autopistes federals
per un valor estimat de 5.200 milions de reals.
Una mostra de la confiança de les autoritats
nacionals en la capacitat de la companyia per
desenvolupar inversions estratègiques.
En l’àrea de responsabilitat social corporativa,
Arteris va intensificar les accions en matèria
de seguretat viària. Amb l’objectiu d’ajudar els
professors a desenvolupar activitats amb la
ciutadania en matèria de trànsit, el Projecte
Escola va beneficiar 250.000 estudiants de les
ciutats de l’entorn de les autopistes gestionades
per Arteris. La companyia també ha desenvolupat

campanyes per sensibilitzar els conductors
professionals, motociclistes, vianants i ciclistes
sobre la importància de la conducció segura.
A més, al setembre va tenir lloc el II Mes de
Seguretat Arteris, amb una intensa programació
de més de 900 accions.
D’altra banda, Arteris va publicar les seves
regles bàsiques per a salvar vides, una llista
de comportaments per conscienciar sobre la
importància de la seguretat en el treball.
En el seu compromís amb la cultura, Arteris
va portar a São Paulo i Santa Catarina la
retrospectiva més gran de l’artista Joan Miró mai
realitzada al Brasil, que es va consolidar com un
dels esdeveniments culturals de l’any, amb rècord
de visites.
El 2016, davant la competitivitat creixent i
un ambient més complex al Brasil, Arteris
intensificarà el seu pla d’inversions i continuarà
amb el programa de recerca d’eficiències centrat
en la innovació i una gestió cada dia més moderna.
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Xile
Després de les últimes
adquisicions, Abertis
controla ja el 100% de les
6 concessionàries
-771 quilòmetres en total
- a través de les quals està
present a Xile.

KM
771

quilòmetres d’autopistes

A

Xile, Abertis és l’operador d’autopistes
més gran per volum de trànsit, on gestiona
més de 770 quilòmetres, repartits en 6
concessionàries: Rutas del Pacífico, Autopista
Los Andes, Autopista del Sol, Elqui, Autopista
Libertadores i Autopista Central, l’autopista amb
més trànsit del país.
El 2015 Abertis ha reforçat la seva estratègia
de creixement i de presa de control de les seves
participacions, consolidant actius i demostrant la
seva capacitat per incrementar la seva cartera de
concessions en condicions atractives. Al mes de
juliol, el Grup va acordar la compra del 50% de
l’empresa matriu de les concessionàries Autopista
del Sol i Autopista Los Libertadores per més de
130 milions d’euros. Ja tancat l’exercici, al gener
de 2016, Abertis va adquirir el 50% que tenia el
fons canadenc Alberta Investment Management
Corporation (AIMco) a Autopista Central, per
prop de 950 milions d’euros.
Després d’aquestes adquisicions, Abertis ja
controla el 100% de les 6 concessionàries –771
quilòmetres en total– en què està present a Xile i
el país andí serà, a partir de 2016, el tercer mercat
més gran del Grup en termes d’Ebitda.
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La divisió presenta xifres de creixement de les
seves magnituds principals, amb avanços dels
ingressos i de l’Ebitda per sobre del 5%. Pel que fa
al trànsit, la intensitat mitjana diària de vehicles
va créixer un 8,5%, amb especial força en el cas
del segment de vehicles lleugers (9,6%).
2015 ha estat per a la filial xilena d’Abertis un
any d’integració de les millors pràctiques del
Grup i de recerca de noves sinergies. El Programa
d’integració ha impulsat el compromís dels
treballadors, més identificats amb el Grup.
En l’àmbit de les inversions, s’han dut a terme
avenços en les obres de construcció de l’últim
tram de l’Autopista Los Andes, un projecte de 130
milions d’euros que s’ha completat en un 14%. A
l’Autopista Central, l’empresa està en procés de
construcció del pont Maipo, amb una inversió
total de 40 milions d’euros. El pont estarà
operatiu durant el primer semestre de 2017.
El 2015, s’ha incrementat l’ús del dispositiu
de pagament Via-T en hores punta a Rutas
del Pacífico fins a un 25% del total de les
transaccions; i a Autopista del Sol i de Los
Libertadores, un 45% dels clients opta per l’opció
de prepagament, la qual cosa permet als usuaris
circular per vies especials i evitar la congestió.
També s’ha implantat el servei de prepagament
a través d’Internet.

Autopistes a Xile

En la seva aposta per la responsabilitat social
corporativa, Abertis a Xile ha potenciat l’activitat
del seu programa d’educació viària Proyecto
Escuela 2.0 a través de la seva plataforma en línia,
oberta ara també a la comunitat de professors
amb l’objectiu de compartir coneixement
i experiències. També s’han mantingut la
col·laboració amb la Fundación “Corre conmigo”,
una organització que busca, a través de l’esport,
la reinserció social de les persones en situació de
discapacitat després de patir accidents de trànsit.
El 2016 la divisió xilena d’Abertis concentrarà
els seus esforços en l’execució de les obres

pendents, així com en donar un nou impuls a les
negociacions amb el Govern per avançar en la
col·laboració publicoprivada per al finançament
de les infraestructures. La companyia ha
proposat al Ministeri d’Obres Públiques millores
per a quatre de les seves autopistes –Rutas del
Pacífico, Autopista del Sol, Autopista Central
i Autopista Los Libertadores– per més de 800
milions d’euros en projectes destinats a oferir
solucions als problemes actuals de congestió,
amb l’objectiu de fer de les autopistes xilenes
unes infraestructures més modernes, eficients i
sostenibles ambientalment.

La Serena
Coquimbo

Ovalle

La Ligua
San Felipe
Viña del Mar QuillotaLos Andes
Valparaíso Quilpué
Colina
San Antonio

Santiago
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Cataño
Vega Alta
Bayamón

Guaynabo

a Puerto Rico

Puerto Rico
Metropistas ha completat
el 95% del seu pla
d’inversions a cinc anys,
que suposa un important
procés d’innovació
operacional de les seves
infraestructures.

KM
90

quilòmetres d’autopistes

A

bertis és una de les principals operadores
d’autopistes a Puerto Rico a través de
Metropistas, la concessionària que explota
l’autopista PR-22, la més transitada de l’illa, que
uneix San Juan amb la ciutat d‘Hatillo; i l’autopista
PR-5, que creua l’àrea metropolitana de San Juan
fins a la zona de negocis de Bayamón.
A més, Abertis controla el 100% d’Autopistas de
Puerto Rico (APR), companyia titular del contracte
de construcció, manteniment i operació del pont
Teodoro Moscoso, de dos quilòmetres de longitud
sobre la llacuna de San José, que connecta San Juan
amb Isla Verde des de 1994.
Les dues concessionàries sumen 90 quilòmetres de
vies de peatge a l’estat associat dels Estats Units.
La divisió de Puerto Rico ha presentat millores en
les seves xifres de trànsit i en les seves magnituds
econòmiques, tot i l’actual conjuntura econòmica
desfavorable al país.
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Metropistas ha reforçat la seva posició financera
amb el refinançament, al mes de desembre, de 335
milions de dòlars de deute, mitjançant l’allargament
del termini de venciment fins al 2022. Es tracta
d’una fita important per a la companyia, ja que
l’operació aporta estabilitat i tranquil·litat financera
per a la divisió i demostra la capacitat del Grup per
accedir als mercats de deute, fins i tot en països on
els mercats estan tancats.

100% de les transaccions en Metropistas es
realitza amb dispositius electrònics

En el pla operatiu, Metropistas ha completat el 95%
del seu pla d’inversions a cinc anys, que suposa un
important procés d’innovació operacional de les
seves infraestructures. Des de setembre de 2015, el
100% de les transaccions en Metropistas es realitza
amb dispositius electrònics.
A més, s’ha completat la instal·lació d’un nou
peatge sense barrera (free-flow) que entrarà en
servei a principis de 2016 i que ha millorat el
sistema electrònic anterior. Un projecte dut a
terme juntament amb ITS, la filial de tecnologia
d’Abertis, que ha aportat el seu saber fer per millorar
l’experiència dels clients de Metropistas.
Per la seva banda, Autopistas de Puerto Rico
(APR) ha posat en marxa el nou pla d’operació i
manteniment del pont Teodoro Moscoso, amb
millores dels sistemes de seguretat i de control de
la infraestructura.
La finalització de les obres d’accés al “Mall Of San
Juan”, situat a l’extrem sud del pont, ha permès a APR
tancar l’exercici amb un increment del trànsit (4%),
després de les caigudes dels darrers anys. Al 2016,
la instal·lació de noves màquines automatitzades
“tota mena de pagament” i la publicació de la nova
pàgina web corporativa, permetran oferir als usuaris
un servei molt més àgil, ràpid i eficient.

San Fernando
San Isidro

Buenos Aires
Luján

Autopistes a Argentina

Buenos Aires

Argentina
El 2015 s’ha completat la
construcció d’un nou carril
de l’Autopista General
Paz, que ha comportat una
millora del servei i més
comoditat per a l’usuari.

KM
175

quilòmetres d’autopistes
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l’Argentina Abertis és accionista de referència
de dos dels accessos més importants a la
ciutat de Buenos Aires a través del Grupo
Concesionario del Oeste (GCO), titular de la
concessió de l’Autopista del Oeste, que uneix la
capital federal amb la població de Luján en l’accés
oest de la ciutat; i d’Autopista del Sol, SA (Ausol),
que gestiona l’anomenada Autopista Panamericana,
l’accés nord de Buenos Aires, i l’Autopista General
Paz, important eix de circumval·lació de la ciutat.
Les dues concessionàries sumen un total de 175
quilòmetres.
El 2015, Abertis ha promogut i liderat un procés
d’integració més gran de les seves concessionàries
a través de canvis en l’estructura directiva que
ha resultat en la gestió comuna de les dues

companyies. Una nova organització corporativa que
generarà estalvis de costos importants i nombroses
sinergies entre les dues concessionàries, i que anirà
en benefici de tots els accionistes de les societats.
Per al 2016, la nova direcció té la missió de mantenir
un clima de diàleg amb el nou Govern argentí amb
l’objectiu de restablir l’equilibri econòmic dels
contractes de concessió en el marc d’un arbitratge
davant el CIADI.
En el pla operatiu, el 2015 s’ha completat la
construcció d’un nou carril de l’Autopista General
Paz, que ha comportat una millora del servei i més
comoditat per a l’usuari. El trànsit ha presentat una
evolució positiva en el segment de vehicles lleugers
tot i la inestabilitat econòmica existent en el país i
la regió.
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Coviandes està immersa en un ampli projecte de desdoblament
d’un tram de 31 quilòmetres i de millora de les instal·lacions, amb la
construcció de 16 quilòmetres en túnels i 5 quilòmetres de ponts. En
total, el projecte suposarà una inversió de 600 milions d’euros en el
període 2010-2017. Al tancament del 2015, s’ha completat un 40% del
projecte, amb l’obertura de nous trams, que han permès l’increment del
trànsit de la divisió en més d’un 4% durant l’any.

A més, ITS, la divisió de tecnologia de peatges d’Abertis, compta amb
un centre d’operacions a la ciutat de Leeds i actualment té diversos
projectes en marxa.

Colòmbia, Abertis té una participació en la companyia Coviandes,
titular de la concessió de la carretera de 86 quilòmetres que
uneix Santa Fe de Bogotá amb Villavicencio. La infraestructura
és un eix viari estratègic que comunica les planes de la selva amazònica
(on es porta a terme una producció petrolífera i agropecuària de gran
importància) amb la capital i tot el nord del país.

a presència d’Abertis al Regne Unit es canalitza a través de la seva
participació a RMG, titular de les concessions de les autopistes
A1-M i A419/417 (74 quilòmetres). La companyia s’ha beneficiat
de la millora de l’economia britànica durant el 2015, amb increments
del trànsit de més del 4% de mitjana que, en el cas de vehicles pesants,
supera el 6%.

La companyia gestiona el sistema de peatge sense barrera (free-flow)
del Dartford Crossing a l’autopista M25, un dels principals accessos a la
ciutat de Londres i el principal corredor entre el Regne Unit i Europa, amb
una mitjana de 180.000 vehicles al dia. El nou sistema de pagament, de
gran complexitat pel seu volum de trànsit elevat, ja porta un any en
funcionament i ha comportat una millora de la fluïdesa de l’enllaç i la
reducció consegüent de la congestió i de la durada del trajecte per als
usuaris que cada dia es desplacen a la capital britànica.
ITS també s’encarregarà de la gestió del peatge del pont Mersey
Gateway Bridge, a prop de la ciutat de Liverpool, actualment en
construcció. La infraestructura, de 6 carrils, complementarà l’actual
pont Silver Jubilee i serà un eix de connexió important entre el nordoest d’Anglaterra i la resta del país. ITS és l’encarregada de dissenyar la
solució de peatge sense barrera per al pont, i de gestionar-lo quan entri
en funcionament el 2018.

36

Estats Units

Canadà

E

L

El 2015, ITS va llançar amb èxit el projecte pilot per a la implementació del
primer sistema de pagament per recorregut (Pay Per Mile) al país, la qual cosa
col·loca a la companyia a l’avantguarda de les tecnologies de peatge amb
un clar avantatge competitiu en l’incipient mercat del pagament per ús. El
projecte, desenvolupat a l’estat d’Oregon amb prop de 1.000 voluntaris, suposa
la substitució de l’actual sistema de finançament de les carreteres als Estats
Units a través de l’impost de combustible cap a un sistema de pagament per
recorregut. Els usuaris paguen una tarifa en funció dels quilòmetres recorreguts i
reben la devolució de l’impost de gasolina pagat durant el trajecte.

Amb 12 carrils i un trànsit de 100.000 vehicles al dia, el pont Port
Mann és el pont de peatge més gran d’Amèrica del Nord i constitueix
una infraestructura crucial per a la regió. El seu finançament per part
del Departament de Transport de la regió de British Columbia ha estat
possible gràcies a la solució de peatge electrònic d’ITS.

stats Units és un mercat estratègic de creixement futur per a
Abertis. ITS té un centre de recerca i desenvolupament al país, a la
ciutat de Nova York, des d’on es desenvolupen solucions avançades
de peatge electrònic.

a presència d’Abertis al Canadà es canalitza a través d’ITS, que
gestiona dues de les principals infraestructures de peatge sense
barrera (free-flow) a la regió de British Columbia: els ponts Port
Mann i Golden Ears a la ciutat de Vancouver.

L’avançat sistema de peatge free-flow sense barrera instal·lat en tots
dos ponts ha permès la reducció de la congestió de trànsit en la regió i
una retallada en el temps de recorregut del desplaçaments dels usuaris.

Aquesta transició obre el debat sobre la creació d’un sistema sostenible
de finançament que permeti obtenir els ingressos necessaris per millorar
i mantenir les infraestructures viàries al país. En aquest sentit, l’estat
d’Oregon ha posat aquest projecte pilot a disposició d’altres estats perquè
puguin desenvolupar programes similars en els seus territoris.
També als Estats Units, ITS ha aconseguit un contracte per a la
implementació d’un nou sistema antifrau al peatge per a l’Autoritat
d’Autopistes de Rhode Island, la qual cosa permetrà a l’administració
estatal incrementar els seus ingressos.
Mentrestant, ITS treballa amb l’Alliance for Toll Interoperability (ATI) en
el desenvolupament d’una plataforma que permet la interconnectivitat
entre les concessionàries adscrites per reduir costos i unificar els
pagaments dels seus clients amb un únic sistema de telepeatge i una
factura única. Formen ja part d’aquest projecte la Florida Turnpike
Enterprise (FTE) i la Illinois State Toll Highway Authority.
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TS gestiona a Irlanda el sistema de peatge lliure (free-flow) sense
barrera de l‘M-50, la carretera de circumval·lació a l’oest de Dublín.
Es tracta de l’autopista de major trànsit del país amb una mitjana de
130.000 vehicles al dia.
El 2015, la companyia ha obtingut la pròrroga del seu contracte inicial
de set anys fins a 2018, la qual cosa li permetrà seguir millorant el servei
al client. Un exemple és el redisseny complet de la pàgina web, que ha
impulsat l’ús de la plataforma en línia.
A més, ITS opera a Irlanda l‘Interoperability Management Services
Provider (IMSP), un sistema d’interoperabilitat de pagaments de peatges
electrònics a diverses autopistes del país, que permet als automobilistes
irlandesos pagar qualsevol peatge del país a través d’un únic compte de
client. Aquest sistema, promogut per l’Autoritat Nacional de Carreteres
d’Irlanda, va processar més de 45 milions de transaccions de peatges
el 2015.
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a presència d’Abertis a Croàcia es canalitza a través d’ITS. La filial de
tecnologia de peatges del Grup té a la ciutat de Split un centre de
recerca i desenvolupament que, des de fa més de 15 anys, treballa
en el desenvolupament de sistemes de peatge manuals i automàtics.
En els darrers anys, s’ha centrat en el disseny de noves tecnologies de
peatges sense barrera.
Les solucions tecnològiques dissenyades per ITS Croàcia estan presents
en concessionàries de tot el món, en països com Canadà, Regne Unit,
França, Polònia, Croàcia, Montenegro, Xile o l’Índia, que sumen més de
200 milions de transaccions de peatges a l’any.
A més, ITS a Croàcia està portant a terme un projecte per a l’Autopista
de Croàcia, que implica la renovació de la base de dades, la substitució
de 72 servidors i el desenvolupament d’un nou sistema informàtic de
detecció automàtica de vehicles.

ITS, la filial tecnològica d’Abertis
ITS opera a Europa i
Amèrica a través de les
seves oficines centrals
a França, de tres
centres d’Investigació i
Desenvolupament i de cinc
oficines regionals, amb
més de 500 treballadors.

A

bertis ha pres el 2015 el control del 100%
d’ITS com a part de la seva estratègia per
enfortir el seu paper industrial. Després de
l’adquisició, Abertis reforça la seva visió i compromís
amb la innovació en un sector estratègic com és el
de la tecnologia de peatges.
L’extensió del model de pagament per ús en
el món per al finançament i el manteniment
de les infraestructures, les noves formes de
mobilitat i la necessitat d’optimitzar els costos
d’operació, requereixen noves solucions de peatge
intuïtives, còmodes per a l’usuari, i eficaces per als
concessionaris. Amb aquesta visió, ITS promou la
mobilitat sostenible de persones i mercaderies a
través de solucions de peatge innovadores i amb
una clara visió de servei al client.
ITS opera a Europa i Amèrica a través de les seves
oficines centrals a França, tres centres de recerca i
desenvolupament a França, Croàcia i els EUA– i cinc
oficines regionals a Vancouver (Canadà), Dublín
(Irlanda), Santiago (Xile), Leeds (Regne Unit) i San
Juan (Puerto Rico), amb més de 500 treballadors.
El 2015, ITS ha completat amb èxit més de 24
projectes en tot el món, entre els quals destaquen
la gestió d’alguns dels sistemes de peatges amb més
trànsit del món, com ara la ronda de circumval·lació
de Dublín (M-50); el pont Port Mann de Vancouver o
el Dartford Crossing, als afores de Londres.

A més, s’han desenvolupat nous projectes, com ara:
ǦØ
–filial d’Abertis a Puerto Rico– en autopistes
sense barreres (free-flow) amb la instal·lació de
10 arcs multicarril. El nou sistema, que es posarà
en funcionament el 2016, permetrà la reducció
dels costos operatius de Metropistas gràcies a la
implementació d’un sistema de cobrament del
peatge completament automàtic.
Ǧ ×ƽ  ǧØ  ȣȢ  
de peatge a l’autopista A1, corredor estratègic
nord-sud del país que uneix el port industrial
de Gdansk amb la capital, Varsòvia. A més, ITS
ha desenvolupat un sistema de control de pas
per vídeo que ha permès millorar l’eficiència de
l’operador en la recaptació del peatge amb la
reducció consegüent d’impagaments.
Ǧ    Ø Ǐ  
de check-in i peatge automatitzat per a camions
a les terminals de càrrega de l‘Eurotúnel a banda
i banda del canal dela Mànega. El nou sistema
millorarà la productivitat del tercer operador de
transport de càrrega a Europa gràcies a la regulació
del trànsit de vehicles pesats, i reduirà la congestió
a les terminals.
A aquests contractes s’hi sumen altres projectes
relacionats en països com ara Xile, Croàcia, França,
Rússia i els Estats Units.
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