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Presentació
abertis, líder mundial en la gestió d’autopistes.
abertis i OHL han tancat un acord per a la integració a abertis de les nou concessions d’autopistes que OHL gestiona al Brasil,
amb un total de 3.226 quilòmetres, i de les tres concessions a Xile, que representen un total de 342 quilòmetres.
El tancament de l’operació ha representat el lideratge mundial d’abertis en el sector de les concessions d’autopistes, amb la
gestió de més de 7.500 quilòmetres, i també l’entrada en un mercat en creixement i amb un marc de concessions estable, com
el brasiler, i la consolidació del seu lideratge a Xile.
abertis autopistas, primer operador d’autopistes de peatge a Espanya.
A Espanya, abertis és el primer operador d’autopistes de peatge per quilòmetres gestionats: un total de 1.526 quilòmetres
d’autopistes, que representen el 59% de totes les vies de peatge espanyoles. A més, participa de manera no majoritària en un
total de 245 quilòmetres per mitjà d’altres concessions d’autopistes i túnels.
El 2012, les societats BTG Pactual i abertis han arribat a un acord amb la Generalitat de Catalunya per a la gestió de Túnels
de Vallvidrera i Túnel del Cadí.

Servei al Client
Més de

1.526 quilòmetres d’autopistes

Intensitat mitjana diària de

18.752

454 milions de trànsits i més de 10 milions de quilòmetres anuals recorreguts.

124.000 assistències i enllaços gestionats a les autopistes
				
i 775.000 comunicacions amb clients i administracions públiques.
Més de

Inversió

25 milions
165 milions

Professionals

Un equip de més de

d’euros en inversió operativa (sistemes d’informació i control,
seguretat, senyalització de la xarxa i millores de les àrees de peatge).
d’euros en inversió d’expansió: 118 milions d’euros en ampliació de
carrils i trams de les autopistes i 37 milions en l’adquisició de Túnels.

2.800 professionals.

124.000 intervencions de manteniment general de la pista.
de calçada.
Conservació anual de 1.526 quilòmetres
			
524 panells de missatges variables.
749 càmeres per a la gestió integral del			
trànsit i incidències.
307 punts de mesurament del trànsit.

Seguretat viària
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avasa

La Jonquera

Bilbao
Vitoria

acesa
aucat
invicat
Autema

Girona
Palafolls

Logroño

León

Lleida

Astorga

Barcelona
Zaragoza
Tarragona
Segovia
Adanero
Ávila
Navalcarnero

Guadalajara
Castellón

Madrid
Arganda del Rey

Valencia

Alicante

Sevilla

Cádiz

control o control compartit
altres participacions

Operador			

Km

Trams

acesa			

478

AP-7 La Jonquera - Barcelona - Tarragona
AP-2 Saragossa - Mediterrani

invicat			

66

aumar			

468

aucat			

47

C-32 Castelldefels - El Vendrell

iberpistas		

70

AP-6 Villalba - Adanero

castellana		

51

AP-51 Villacastín - Àvila  AP-61 San Rafael - Segòvia

aulesa			

38

AP-71 Lleó - Astorga

avasa			

294

C-31/C-32 Montgat - Palafolls,  C-33 Barcelona - Granollers
AP-7 Tarragona - Alicante,  AP-4 Sevilla - Cádiz

AP-68 Bilbao - Saragossa
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Estratègia
abertis gestionarà els túnels de
Vallvidrera i el Cadí
Orientació al Client
abertis autopista aconsegueix
la triple certificació del seu Sistema
de Gestió de la Qualitat
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abertis gestionarà els túnels
de Vallvidrera i el Cadí

Orientació al Client

El consorci format per BTG Pactual i abertis ha arribat
a un acord amb la Generalitat de Catalunya per a la
gestió de Túnels de Vallvidrera i Túnel del Cadí.

Com en anys anteriors, el 2012 la prioritat d’abertis
autopistas ha continuat sent la recerca del millor
servei per als seus clients.

El consorci format pel banc d’inversió brasiler BTG Pactual
i abertis ha arribat a un acord amb la Generalitat de
Catalunya per a la concessió de la gestió de Túnels de
Vallvidrera i Túnel del Cadí per un període de 25 anys.

Amb l’objectiu d’oferir el millor servei i informació al client,
abertis autopistas ha engegat @Truck_Tweet, un nou
canal de la xarxa social Twitter creat per donar resposta
als professionals del transport que viatgen per autopista. El
nou canal de Twitter s’afegeix al portal www.autopistas.com
per completar les vies de comunicació amb el client.

abertis, que participa en el consorci com a posició
minoritària, exercirà de soci industrial, per a la qual
cosa ha subscrit un contracte per a la gestió d’ambdues
infraestructures durant el període de 25 anys de durada de
la concessió.

Entre les dues concessions sumen un
total de 41 quilòmetres, que inclouen
10 quilòmetres de túnels.
BTG Pactual i abertis assumiran, per mitjà d’una nova
societat en què participen amb un 65% i un 35%
respectivament, un cànon de 430 milions d’euros per la
concessió. Es preveu un desemborsament inicial de 310
milions d’euros, que es finançarà amb una proporció de
70% de deute i 30% de recursos propis. Això implica per
a abertis una inversió inicial de 37 milions d’euros. Els
accionistes desemborsaran la resta de l’import del cànon al
final de la concessió.
L’operació compleix els estrictes criteris de retorn i creació
de valor que abertis estableix per a aquest tipus de
projectes. D’altra banda, l’operació no posa en risc el nivell
de qualificació creditícia actual d’abertis.
Aquests dos actius representen els principals punts de
connexió entre la zona central de Catalunya i els Pirineus
(Túnel del Cadí), i també entre Barcelona i les principals
ciutats de l’interior (Túnels de Vallvidrera).
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S’han dut a terme diferents accions promocionals per donar
a conèixer els avantatges que ofereix l’ús del telepeatge
(Via T) com el mitjà de pagament més còmode i fiable a
l’autopista.
Cal destacar els acords a què s’ha arribat amb els emissors
no financers per potenciar l’ús de Via T com l’únic mitjà de
pagament a les autopistes per al sector del transport, una
mesura per evitar el frau de les targetes d’ús professional.
El 2012, el 37,4% dels clients de les autopistes d’abertis
a Espanya va fer servir aquest dispositiu, i el 2013 aquest
percentatge s’incrementarà considerablement com a
conseqüència d’aquesta acció.
El 2012 han finalitzat les obres d’ampliació del tercer carril
a l’autopista AP-7 en tot el seu traçat i actualment s’estan
duent a terme les obres de construcció dels accessos de
Sant Gregori, Fornells i Vilademuls, a Girona. A l’AP-6 s’ha
enllestit pràcticament l’ampliació del tercer carril per sentit
en el tram entre San Rafael i Villacastín.
Al llarg del 2012, els Truck Park de Montseny i Porta
Barcelona, situats a l’autopista AP-7, s’han consolidat
al sector com a àrees de servei per a transportistes amb
serveis a mida. Des que es van posar en marxa, ja s’hi han
fet més de 43.000 estades de clients.

La promoció de Via T i la creació de nous
canals de comunicació amb el client,
como el Truck Tweet, han estat alguns
dels projectes abordats el 2012.

Estructura directiva d’abertis autopistas

abertis autopistas
Josep Lluís Giménez Sevilla
Director General
d’abertis autopistas España

RELACIONS AMB INSTITUCIONS
i INNOVACIÓ
Ricard Fornesa Rebes
Director

EXPLOTACIÓ
Antoni Español Realp
Director

RADIALS DE MADRID
José Antonio López Casas
Director

Màrqueting i Comercial
Marga Tejedor Alcántara
Directora

Suport a l’Explotació
Lourdes Roquet Portella
Directora

Dir. Xarxa AP-7/AP-2 Acesa
Miquel Camacho Díaz
Director

Persones i Organització
Andoni Armentia Amantegui
Director

Administració i Finances
Radials de Madrid
Antonio Rodríguez López
Director

Tecnologia
Carles Pitarque Durán
Director

Enginyeria d’Obra Civil
Antoni Español Realp
Director

Dir. Xarxa Gencat
Josep Mª Pallarés Martínez
Director

Planificació
i Control de Gestió
Anna Bonet Olivart
Directora

Explotació Radials
de Madrid
Javier de Olabarría Ruiz
Director

Construcció acesa
Josep Armengol Tomás
Director

Dir. Xarxa AP-7 aumar
Jorge de Diego Castroa
Director

Serveis Jurídics
Ignacio Larrainzar Aloy
Director

Dir. Xarxa Centre-Sur
Ignacio Arbilla Sampol
Director

Dir. Xaraxa AP-68 Ebre
Oscar Gasulla Abad
Director
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abertis autopistas aconsegueix la triple
certificació del seu Sistema de Gestió de
la Qualitat
Des del juny del 2012, abertis autopistas té les
certificacions ISO 9001, 14001 i OHSAS 18001 per al
conjunt de les seves activitats.

La filosofia d’empresa
d’ abertis autopistas inclou
assolir els estàndards més elevats
de qualitat dels seus processos i
alhora ser sostenible i impulsar
la seguretat i la salut de la seva
plantilla.

abertis autopistas ha obtingut la certificació basada
en la norma ISO 9001:2008 pel seu Sistema de Gestió
de la Qualitat, l’abast del qual és l’activitat d’explotació,
conservació, manteniment i gestió de projectes i obres
de les autopistes, on un dels seus objectius principals és
aconseguir la satisfacció màxima dels seus clients.
Així mateix, ha aconseguit la certificació ISO 14001:2004,
que reconeix la seva tasca mediambiental de definició i
implantació de processos que garanteixen el respecte pel
medi ambient en les seves activitats.
Finalment, també ha obtingut la certificació basada en
la norma OHSAS 18001:2007, que permet la gestió d’un
sistema de millora continuada de la seguretat i la salut a
la feina.
Aquesta certificació triple té una vigència renovable de
tres anys i està subjecta a seguiments anuals. En el procés,
abertis autopistas s’ha sotmès a una auditoria externa de
certificació feta per l’empresa acreditada TÜV RHEINLAND.
La misió d’abertis autopistas, és ser un operador de
referència en l’àmbit de la gestió d’autopistes i vies d’alta
capacitat, i un dels seus objectius principals és assolir
els estàndards més elevats de qualitat, medi ambient i
seguretat i salut a la feina. En aquest sentit, cal destacar
que la consecució d’aquesta certificació ha estat fruit d’un
intens treball dut a terme per abertis autopistas per tal
d’aconseguir la integració de les activitats de qualitat en el
conjunt global de les seves actuacions. abertis autopistas
reitera així el seu compromís amb el compliment de les
normatives europees de qualitat més estrictes, en benefici
dels seus clients.
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Acte de lliurament del certificat, al qual van assistir bona part de l’equip directiu
d’abertis autopistas i els representants de l’empresa certificadora, TÜV RHEINLAND.
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Magnituds econòmiques
i de negoci
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Magnituds econòmiques i de negoci
Els ingressos de les concessions d’autopistes de gestió
directa a Espanya arriben als 1.308 milions d’euros (32%
del total del grup abertis), i l’EBITDA, als 989 milions
d’euros (40% del total).

IMD

2012

Var %

acesa
invicat
aumar
iberpistas
castellana
aucat
aulesa
avasa

24.359
49.008
15.071
21.950
6.180
21.973
3.570
11.506

-8,8%
-9,4%
-12,9%
-12,8%
-10,7%
-12,8%
-16,6%
-9,6%

Total IMD

18.752

-10,4%

C. resultats NIIF

2012

Var %

1.308
989
686

-3,8%
-5,6%
-8,1%

(milions d’euros)
(Aportacions al consolidat d’abertis)

ingressos d’explotació
EBITDA
EBIT

Inversions
(milions d’euros)
inversió operativa
inversió en expansió

2012
25
165

La intensitat mitjana diària (IMD) a les autopistes ha
esta negativa (-10,4%) respecte de l’exercici anterior; no
obstant això, els ingressos d’explotació han disminuït en
una proporció més petita (-3,8%) a causa de la revisió de
tarifes (amb un augment mitjà del 3,7%) i els convenis de
l’AP-7 i del Maresme.
L’evolució negativa de la IMD s’explica, principalment, per la
crisi econòmica general, així com per l’increment del preu
del carburant –que inhibeix el consum– i els increments
addicionals de tarifes, en haver-se suprimit compensacions
del 7% i haver-se incrementat l’IVA durant l’any.
S’ha continuat invertint en sistemes de telepeatge.
Actualment, l’ús d’aquest sistema en el conjunt de la xarxa
d’autopistes d’Espanya arriba al 37,4%. Hi destaca l’AP-68,
amb un 46,6% de transaccions de telepeatge, ja que tots
els sistemes de descomptes i gratuïtats d’aquesta via estan
lligats a l’ús obligatori d’aquest sistema de pagament.
Així mateix, s’ha continuat el procés de modernització de
les vies de pagament a determinats trams de l’AP-7 i l’AP2, amb la instal·lació de màquines que admeten totes les
formes de pagament (efectiu, targeta i Via T), de tal manera
que el client pot triar com vol efectuar el pagament, i
l’assistència al client a distància. En els propers anys es
preveu fer el desplegament d’aquest tipus de màquines a
tota la xarxa d’abertis a Espanya.
Durant el 2012, a les autopistes d’abertis s’han fet
inversions operatives per valor de 25 milions d’euros,
principalment en sistemes d’informació i control, seguretat,
senyalització de la xarxa i millores de les àrees de peatge.
Així mateix, s’han invertit 165 milions d’euros en expansió,
dels quals 118 milions d’euros corresponen a les obres
d’ampliació de carrils i trams. Els altres 37 milions d’euros
s’han destinat a l’adquisició de la participació en la
concessionària Túnels (Túnels de Vallvidrera i Túnel del Cadí).

Destaquen les inversions fetes en els
sistemes de telepeatge, d’informació i
control, i de seguretat.
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Evolució
Descens del trànsit a les autopistes
Evolució positiva dels descomptes
ECO i VAO
abertis autopistas deixa d’acceptar
targetes no financeres a partir
del 31 de desembre
El Racc es converteix en
emissor de ViaT
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Descens del trànsit a les autopistes

Les dades de trànsit registrades mostren un descens
progressiu de l’activitat al llarg de l’any, que es deriva
en bona part de l’actual crisi econòmica general.
L’any 2012 s’ha caracteritzat pel descens important dels
nivells de trànsit, amb la qual cosa s’acumulen decrements
encadenats de l’activitat durant diversos anys consecutius,
tant en el trànsit del segment de lleugers com en el de
pesants. L’exercici s’ha tancat amb xifres negatives, de
-10,4%. La intensitat mitjana diària (IMD) d’aquest exercici
ha estat de 18.752. Els vehicles lleugers i els pesants
mostren un descens semblant, amb un -10,3% i un -10,2%,
respectivament.

uns operatius especials que han garantit la seguretat dels
clients i del personal de l’empresa.
També s’han analitzat noves polítiques comercials que
responguin a les necessitats concretes dels diferents tipus
de clients, que s’engegaran al llarg de l’any 2013 amb la
denominació de Truck Plan per a vehicles pesants i Plan 15
per als lleugers.

El 37,4% de las transacciones de abertis
autopistas se realizan a través de Vía T
Durant el 2012 se n’ha incrementat la utilització un
1,31%. A més, amb el seu ús s’ha contribuït a frenar el
canvi climàtic en reduir-se al voltant de 2.000 tones
l’emissió de gasos a l’atmosfera.
L’any 2012 el percentatge d’utilització de Via T ha estat d’un
37,4% de totes les transaccions registrades a les autopistes
d’abertis a Espanya. Aquesta dada ha representat un
increment d’ús de l’1,31% respecte de la mateixa ràtio al
2011, tot i el descens global del trànsit.
Si tenim en compte que quan es fa servir Via T no cal aturar
completament el vehicle, i que la reducció de l’emissió de
CO2 a l’atmosfera és d’aproximadament un 9% per als
vehicles lleugers i un 30% per als pesants, durant aquest
exercici s’han deixat d’emetre al voltant de 2.000 tones de
CO2 a l’atmosfera*.

L’evolució negativa de l’IMD s’explica, principalment, per la
crisi econòmica general, i també per l’increment del preu
del carburant, que inhibeix el consum.
Com a resposta a la situació econòmica actual del país,
abertis autopistas ha mantingut oberts tots els canals
de comunicació i col·laboració amb les administracions
públiques per pal·liar l’increment impositiu als preus i
les necessitats d’inversió de les administracions en les
infraestructures de carreteres. En aquest marc s’inscriu
l’acord a què ha arribat abertis amb el Govern de l’Aragó i
el Ministeri de Foment per a la bonificació de determinats
recorreguts de les autopistes AP-2 i AP-68, fent-lo extensiu
als vehicles pesants, amb l’objectiu de millorar la circulació
a les vies alternatives, més adequades per a trajectes de
recorregut curt entre poblacions, i contribuir a la millora de
la seguretat viària.
abertis autopistas ha defensat la política de “pagament per
l’ús de les infraestructures” com la més equilibrada davant
del moviment social No Vull Pagar, sorgit a Catalunya. Per
continuar donant un servei adequat al client, davant de
les mobilitzacions convocades als peatges s’han desplegat
Informe d’activitats 2012
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* Font de factors de conversió: Memòria de sostenibilitat
d’abertis 2005.

Evolució positiva dels descomptes
ECO i VAO

abertis autopistas deixa d’acceptar
targetes no financeres a partir
del 31 de desembre

abertis autopistas, en col·laboració amb la Generalitat
de Catalunya, promou descomptes especials que
afavoreixen la mobilitat i contribueix a reduir l’impacte
ambiental associat als desplaçaments per carretera.

Es materialitza l’acord assolit amb els emissors
petroliers per migrar de targetes professionals a Via T.

L’1 de gener del 2012, la Generalitat de Catalunya va
engegar un nou model de descomptes a les autopistes
de peatge de titularitat seva, amb l’objectiu de millorar la
gestió de la mobilitat i alhora fer-la més sostenible, afavorint
els vehicles d’alta ocupació (VAO), els que contaminen poc
(ECO) i la mobilitat obligada per recurrència.
Al llarg del 2012, més de 6.000 clients s’han beneficiat del
descompte ECO. S’han registrat més de 90.000 trànsits que
compleixen els requisits per poder-se acollir als descomptes
ECO a la C-33; la barrera de Mollet és la que mostra les
dades més favorables de la campanya. En el cas de la C-32
s’han superat els 17.000 trànsits, amb incidència especial a
l’estació de peatge de Vallcarca.
Pel que fa als descomptes VAO, el nombre de clients inscrits
supera els 75.000 i el nombre de trànsits beneficiats per
aquest descompte se situa per sobre dels 305.000 a la C-33
i dels 126.000 en el cas de la C-32.

Durant el 2012 s’ha dut a terme una intensa campanya
de comunicació, sobretot en l’últim trimestre de l’any,
per informar de l’acord a què han arribat els emissors de
targetes professionals i abertis autopistas per tal que
no s’acceptin les targetes professionals a les autopistes
a partir del 31 de desembre del 2012. Aquest acord es
justifica per la necessitat d’aquests emissors d’augmentar
la seguretat i el control de les transaccions i promociona
el Via T com el mitjà de pagament més segur.
Pràcticament el 100% del sector del transport pesant ja
fa servir el Via T i es beneficia dels descomptes especials
associats a aquesta forma de pagament a les autopistes
d’abertis.

El Racc es converteix en emissor de Via T.
S’amplia l’oferta d’entitats que comercialitzen Via T
al mercat.
El 23 de abril de 2012 se lanzó al mercado el VíaT RACC
en una campaña conjunta entre el RACC y abertis
autopistas.

L’any 2012, més de 80.000 clients
s’han acollit a les polítiques
de descomptes vinculades a la
mobilitat sostenible a Catalunya.

La promoció, que va durar fins al 31 de desembre, oferia
el dispositiu als socis del RACC per 30 euros i incloïa els
primers 15 euros en peatges gratis. Durant el període de
durada de la campanya es van col·locar al mercat més de
5.000 Via T RACC.

Informe d’activitats 2012
17 Evolució

Infraestructures
Projecte d’ampliació AP-7
Projecte d’ampliació AP-6
Manteniment de les infraestructures
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Projecte d’ampliació AP-7
S’acaben les obres del tercer carril a Girona.

Desenvolupament de les obres.

Al mes de juny, abertis autopistas va posar en servei el
tercer i quart carril de l’autopista AP-7 des de Fornells de
la Selva fins a la Jonquera, cosa que implica que les obres
d’ampliació a tres i quatre carrils i de la capa de rodolament
de la via van quedar finalitzades definitivament a Girona.

Les obres s’han fet per trams d’aproximadament 20
quilòmetres: ampliació a tres carrils dels subtrams MaçanetFornells (18,7 km), Vilademuls - Figueres Sud (17,3 km) i
Figueres Sud - la Jonquera (22,3 km); i ampliació a quatre
carrils de Fornells-Vilademuls (circumval·lació de Girona),
que se subdivideix al seu torn en els subtrams Fornells Sarrià de Ter i Sarrià de Ter - Vilademuls.

va adjudicar les obres de construcció de l’enllaç de
Vilademuls a la UTE Scrinser-Romero Polo-Sacyr. Es preveu
que les obres estaran acabades al setembre del 2013,
abertis autopistas va adjudicar les obres de construcció
de l’enllaç de Vilademuls a la UTE Scrinser-Romero PoloSacyr. Es preveu que les obres estaran acabades al setembre
del 2013.
Les obres de construcció del tercer carril a Girona, que
representen un total de 78 quilòmetres, s’emmarquen
en el projecte d’ampliació de l’autopista AP-7 que
abertis autopistas ha executat al llarg d’un total de 125
quilòmetres entre la Jonquera i Vila-seca - Salou (Tarragona).
La finalitat d’aquestes millores és adequar la capacitat de
la via i oferir unes condicions de servei millors als usuaris
de l’autopista.
Estat de les obres dels enllaços.
A més, aquests tres nous enllaços, juntament amb els
de Girona Sud i Girona Nord, configuren el projecte
de circumval·lació de Girona de l’N-II a través de l’AP-7.
L’enllaç de Sant Gregori també connectarà l’autopista amb
la GI-531.
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Des del primer moment, les obres es van estructurar per
minimitzar l’impacte dels treballs sobre el trànsit. Així
mateix, l’ampliació s’ha fet pràcticament tota per l’exterior,
en subtrams de 8 quilòmetres com a màxim que s’han
executat de manera seqüencial i s’han posat en servei de
forma progressiva. En tot moment han estat operatius
dos carrils per sentit, incloent-hi els trams en obres, amb
l’objectiu de reduir al màxim els efectes sobre la fluïdesa
del trànsit.
El conjunt d’actuacions que integren el projecte d’ampliació
de l’AP-7 representa una millora substancial del corredor
estratègic del Mediterrani, la major capacitat del qual
tindrà com a conseqüència la millora del servei al client.
abertis autopistas dedica prop de 300 milions d’euros
als projectes de l’AP-7 a les comarques de Girona, que
s’afegeixen als 200 milions d’euros d’inversió a Tarragona.

Final de les obres d’ampliació a Tarragona.
Culmina el procés de desmantellament de les barreres
troncals de Mediterrani, el Vendrell i Tarragona, que
completen la implantació del sistema de peatge
tancat a l’AP-7 sud.

Amb la inauguració del tercer carril a Girona,
la companyia posa en servei 125 quilòmetres
d’autopista ampliada entre la Jonquera i Vilaseca - Salou.
abertis autopistas ha invertit un total de 500
milions d’euros en les obres d’ampliació de
l’autopista AP-7. El conjunt d’actuacions que
integren el projecte representa una millora
substancial del corredor estratègic del Mediterrani.
abertis autopistas ha acabat al mes de juny les obres de
desmantellament de les barreres troncals de Mediterrani, el
Vendrell i Tarragona de l’autopista AP-7, amb la qual cosa
culminen les obres d’ampliació de l’autopista a Tarragona.
Amb l’obertura del tercer i el quart carril de l’autopista a les
comarques de Girona, la companyia posa en servei un total
de 125 quilòmetres d’autopista ampliada entre la Jonquera
i Vila-seca - Salou.
El desmantellament de les estacions de peatge de
Mediterrani, el Vendrell, Tarragona i l’Hospitalet de l’Infant
completen la implantació del sistema de peatge tancat,
instaurat l’abril del 2011. Aquest sistema, que es va posar
en servei després que s’acabés la construcció del tercer
carril entre Mediterrani i Vila-seca - Salou al llarg de 45

quilòmetres, implica que es pugui circular entre Barcelona,
València i Saragossa sense aturades.
El sistema de peatge tancat representa, a la pràctica, la
recollida d’un tiquet a l’accés a l’autopista i el consegüent
pagament a la sortida, cosa que permet circular per més de
500 quilòmetres d’autopista sense aturades entre Barcelona,
València i Saragossa. A partir de la implantació del nou
sistema i mentre han durat les obres de desmantellament
de les barreres troncals, s’han habilitat tres carrils lliures a
cada estació troncal per permetre el pas dels vehicles, que
d’aquesta manera no s’han hagut d’aturar.
Nous enllaços i renovació del peatge de Martorell.
El projecte d’ampliació de l’AP-7 a Tarragona també ha
implicat la remodelació d’un total d’onze enllaços: Martorell
(a la primera fase), Gelida, Sant Sadurní, Vilafranca Nord,
Vilafranca Centre, Vilafranca Sud, Altafulla, Tarragona, Reus,
Vila-seca - Salou i Cambrils.
En el cas de Martorell, s’estan executant les obres de la
segona fase, que consisteixen principalment en l’ampliació
de l’estació de peatge a un total de 36 vies, així com
l’eliminació de dos passos superiors i la construcció d’un
de nou, amb la finalitat de facilitar la mobilitat dels vehicles
que hi circulen.
Així mateix, a Altafulla, Gelida, Vilafranca Centre i Vilafranca
Sud els treballs s’han completat amb la construcció de
diverses rotondes de connexió amb les carreteres comarcals.
D’altra banda, a Altafulla també es van construir tres
estacions de peatge, que es van afegir a la que ja hi havia,
per adequar l’estació al nou sistema de peatge tancat.
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Projecte d’ampliació AP-6
Tram San Rafael - Villacastín
Els clients ja poden circular per tres carrils al 88% del
tram.
Durant el 2012 s’han continuat les obres de millora i
ampliació de la capacitat de l’autopista AP-6 al vessant de
Castella i Lleó entre els quilòmetres 60,5 i 81, iniciades al
maig del 2010.
S’ha fet una remodelació important de l’AP-6, que ha
permès adaptar-la a les noves normatives de traçat de
carreteres (radi dels revolts, peralts, amplada de vorals
i carrils, pendents) i també a l’increment de la capacitat
del tram en construir-hi un carril més en cada sentit de la
marxa, necessari per poder donar servei a l’increment del
trànsit que s’ha produït des de la seva construcció fins a
l’actualitat.
La inversió operativa ha estat de 80 milions d’euros.

Una de les singularitats de l’obra ha estat l’actuació sobre els viaductes
existents.
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Actuació en viaductes i passos inferiors.

Altres actuacions.

El projecte ha inclòs l’actuació a tres viaductes: Arenales, al
punt quilomètric 65+700 (de 350,64 metres de longitud);
El Sotillo, al punt quilomètric 76+500 (de 205 metres
de longitud); i El Lavadero, al punt quilomètric 78+500
(de 132 metres). La complexitat de l’obra ha fet que la
solució adoptada hagi exigit la demolició de les estructures
existents i la construcció d’altres de noves, i també el
transvasament de trànsit a cada fase de l’obra per oferir el
nivell de servei requerit.

D’altra banda, davant de la necessitat d’enderrocar la
passarel·la existent a l’àrea de servei de Villacastín (ja que
els seus murs mitgers impedien l’execució dels nous carrils),
ha calgut construir-hi una nova passarel·la de vianants.

També s’ha intervingut a deu passos inferiors; destaca
l’actuació sobre l’estructura que al projecte es denomina
E-11, que correspon al pas de l’N-603 per sota de l’autopista
en direcció a Segòvia. Per garantir la seguretat dels usuaris
que circulen per l’N-603 i reduir la durada de l’actuació (i,
per tant, de les molèsties als clients), es va tallar l’N-603
entre els punts quilomètrics 64 i 72,6, i l’autopista es va
convertir en l’alternativa per circular per aquell tram al llarg
de vuit quilòmetres. Actualment continua la intervenció a la
plataforma d’aquesta estructura i se’n preveu la finalització
a la primavera del 2013.
Una altra de les millores realitzades ha estat la modificació
del traçat de l’autopista al vessant sud del turó del Caloco.
Se n’han suavitzat els revolts i se n’han adequat els peralts,
cosa que ha fet possible augmentar la velocitat permesa
al tram de 100 a 120 quilòmetres per hora. En aquesta
actuació s’han hagut de fer servir voladures controlades a
causa del volum de roca que calia retirar.

Els elements de seguretat, senyalització, balises i defenses
s’han cuidat de manera especial en aquesta obra, l’objectiu
primordial de la qual ha estat l’execució dels treballs amb
total seguretat i amb les mínimes interferències possibles
per al client.

Manteniment de les infraestructures
abertis autopistas manté un programa plurianual
d’auscultació de ferms per garantir-ne el bon
estat. Aquest seguiment permet actuar establint
intervencions prioritàries. La determinació dels trams
sobre els quals s’actua es fa a partir del coneixement
de l’estat de la calçada per mitjà d’auscultacions amb
equips d’alt rendiment i de la comprovació visual in
situ de l’estat del ferm.
A més, es manté una vigilància de l’estat de les estructures.
Com a conseqüència de les inspeccions i els estudis fets els
anys 2011 i 2012, durant l’estiu del 2012 s’han executat
les obres per millorar l’estabilitat de diversos talussos de
terraplens o de desmunt de les autopistes.

Imagen de la AP-6 a su paso por Villacastín después de la ampliación a 3
carriles.
Informe d’activitats 2012
23 Infraestructures

Innovació
abertis autopistas col·labora
amb el projecte SARTRE
Experiència pilot SafeTRIP
Nova aplicació per a la gestió
centralitzada dels recursos
Projecte de gestió integral
de la flota de vehicles
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abertis autopistas col·labora amb
el projecte SARTRE

Experiència pilot SafeTRIP

Els trens de carretera fan una prova pilot de conducció
autònoma a l’autopista AP-2.

Mitjançant tecnologia satèl·lit, es vincula informació
dels usuaris de les vies als centres d’operacions per
millorar els nivells de servei.

abertis autopistas ha col·laborat amb el projecte europeu
SARTRE (Safe Road Trains for the Environment), que busca
donar resposta a tres de les grans fites del transport:

• Proporcionar a la societat uns nivells més elevats de
seguretat a la carretera.
• Aconseguir una mobilitat millor.
• Reduir les emissions contaminants.

Durant l’any 2012, abertis autopistas ha mantingut la
seva participació en el projecte europeu SafeTRIP, que es
basa en la combinació de la informació que proporcionen
els vehicles i els usuaris de la infraestructura aprofitant els
beneficis de la tecnologia satèl·lit.

I tot això s’ha de fer tenint en compte l’increment del
confort en l’ús. En aquest projecte hi han participat
empreses capdavanteres del sector.
El sistema SARTRE consisteix en un vehicle líder, conduït
per un professional amb un entrenament especial, al qual
segueixen, de manera autònoma, un o diversos vehicles,
anomenats “seguidors”, pilotats de manera autònoma per
mitjà de sistemes de control i comunicació intervehiculars.
El 22 de maig es van fer, durant aproximadament dues hores,
les primeres proves per a la seva aplicació a l’autopista, amb
un recorregut comprès entre els quilòmetres 230 i 140 de
l’AP2, amb resultats satisfactoris.
L’objectiu és molt ambiciós: la reducció d’un 15-20% de les
víctimes mortals a la carretera. Per aconseguir-ho, el sistema
es basa en les mesures de seguretat adoptades per al vehicle
líder, que, en conseqüència, milloraran la seguretat dels
vehicles que el segueixen.
Un cop finalitzat el període de totes les proves previstes,
el projecte SARTRE ha servit per mostrar el potencial
d’optimització del trànsit a les autovies i autopistes. Si es té
en compte que la base del projecte ha estat mantenir una
distància entre els vehicles de quatre metres de manera
permanent, tots els vehicles implicats es comportaven com
un únic element. Això ha propiciat que l’estalvi energètic
en fer el trajecte pugui arribar fins al 20%, si ho comparem
amb que cadascun dels vehicles faci el mateix trajecte de
manera independent.
La millora de la seguretat s’ha revelat com un altre dels
factors de repercussió important, ja que, a diferència del
trànsit habitual, el temps de resposta davant de situacions
inesperades es redueix a la mínima expressió.
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El projecte SafeTRIP sorgeix amb l’objectiu d’avançar
per aconseguir un sistema de transport que satisfaci les
necessitats i expectatives dels europeus en aspectes com la
seguretat, el confort i l’eficiència.
En aquest sentit, el llançament del satèl·lit W2A permet
utilitzar petites antenes omnidireccionals a les unitats
mòbils i explorar així serveis de nova generació que
augmentin la seguretat i la comoditat dels seus clients
mitjançant l’ús de sistemes cooperatius de recollida i
comunicació de dades.
Un cop aprovat aquest projecte, els dispositius On Board
Unit s’han instal·lat als primers mesos del 2012 a bord
de la flota de vehicles de vigilància d’abertis autopistas.
Això permet que els centres d’operacions puguin analitzar
aplicacions com ara trucades d’emergència, rastreig
de vehicles robats, alertes de seguretat a la carretera,
alertes de col·laboració a la carretera, rastreig en temps
real d’autobusos/vehicles, TV/àudio, recollida de dades
multimèdia, patrullatge visual, serveis d’alerta al conductor
i notícies de SafeTRIP.
Es preveu que al primer trimestre del 2013 es publiquin les
conclusions obtingudes a l’estudi.

Nova aplicació per a la gestió
centralitzada dels recursos

Projecte de gestió integral de la flota de
vehicles

Durant el 2012, abertis autopistas ha desenvolupat
una nova aplicació per a la gestió centralitzada de les
seves instal·lacions i equips de pista denominada SAP
PM, que facilita la disponibilitat òptima de tots els
seus recursos.

Fa possible una informació completa de l’inventari del
parc de vehicles d’intervenció.

A més d’inventariar tots els elements, permet fer un
mapa d’actuacions preventives. En el cas d’actuacions
correctives, prioritza la resolució de la incidència, en funció
del seu abast, en els recursos que són indispensables per a
l’autopista, i facilita la coordinació de recursos propis amb
altres d’externs.

Seguint la política de millora i d’integració dels
procediments utilitzats a totes les autopistes, s’ha aplicat
un sistema que permet la gestió integral de la flota de
vehicles d’abertis autopistas. El projecte afavoreix la
gestió del parc, el manteniment preventiu i correctiu, les
revisions tècniques, l’estat de les pòlisses d’assegurança
de la maquinària, l’optimització de costos, l’aplicació de
la normativa mediambiental i la gestió dels conductors
que fan les tasques de manteniment i vigilància de les
autopistes.

Es registra la incidència; es determina si es pot resoldre
amb mitjans propis o externs, els temps de resposta que
s’esperen i si cal enviar la peça al laboratori; i per tancar el
circuit s’exposa la solució adoptada, els materials i recursos
emprats, i el temps de resolució. Això fa possible, en el cas
de futures incidències, actuar amb més agilitat a causa de
les experiències prèvies i assegurar el servei a la pista.
A més, permet controlar els costos associats.

S’han desenvolupat noves
aplicacions que permeten un control
més gran dels recursos existents i
més eficiència.
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Seguretat viària
La sinistralitat a les autopistes
d’abertis disminueix per 13è any
consecutiu, amb una reducció
del 7% respecte del 2011
Els centres d’operacions atenen prop
de 124.000 incidències i gestionen més
de 775.000 comunicacions amb
clients i agents de seguretat
Acord amb el Govern de l’Aragó per
afavorir la seguretat viària
AP-7: Operació Pas de l’Estret
Pla de simulacres per comprovar
l’efectivitat dels protocols i recursos
Campanya de viabilitat hivernal
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La sinistralitat a les autopistes d’abertis
disminueix per 13è any consecutiu, amb
una reducció del 7% respecte del 2011
abertis autopistas treballa de manera intensa
juntament amb les administracions competents per
tal d’aconseguir una “accidentalitat zero”.
A Espanya, tot i que als últims anys, en general, s’hi ha
registrat un descens important del nombre d’accidents i
de víctimes mortals, hi ha diferències en funció del tipus
de via. Des de l’any 2000, els accidents mortals a les
autopistes s’han reduït un 75%; a les autovies, un 59%;
i a les carreteres convencionals, un 45% (font: Direcció
General de Trànsit, 2012).
El canvi de tendència envers una mobilitat segura i eficaç
és degut a les diverses mesures legislatives, administratives
i judicials; a les polítiques de Trànsit i a les corresponents
a les comunitats autònomes, ajuntaments i agents socials;
així com a la consciència social de la ciutadania pel que fa
a la seguretat viària.

Actuacions estratègiques a favor de la seguretat viària.
Amb l’objectiu de millorar la seguretat viària, es va iniciar un
estudi per identificar els trams d’autopista que, per la seva
configuració, poguessin resultar més monòtons per al client
i en els quals la sortida de l’autopista, associada a distracció
o somnolència, és el principal motiu d’accident. Tot i que
de manera general l’autopista està equipada amb ressalts
sonors als marges, hi ha trams on, estratègicament, també
se n’han instal·lat a la línia discontínua entre carrils, ja que
s’ha constatat que són eficaços per avisar el conductor del
canvi involuntari de carril.
Durant l’exercici 2012 s’han incorporat ressalts sonors a
la línia discontínua de l’autopista AP-7 entre Peníscola i
Castelló, en un total de 70 quilòmetres, i s’ha registrat un
descens de gairebé el 50% dels accidents en aquest tram.

A les autopistes d’abertis, la reducció de la xifra de
víctimes mortals a les autopistes ha estat del 7% respecte
de l’any anterior. Per tipus de vehicle, el turisme segueix
sent el principal implicat. Les polítiques de seguretat viària
adoptades, que es basen en la innovació i l’efectivitat dels
sistemes de seguretat viària, i també en la informació
permanent al client, milloren les condicions de circulació
i redueixen el risc d’accident. L’any 2012 s’han registrat
4.404 accidents de trànsit, el 82% dels quals sense víctimes.

Les autopistes són les vies més segures.
Els accidents mortals a les autopistes
s’han reduït un 75%; a les autovies,
un 59%; i a les carreteres convencionals,
un 45% (font: Direcció General de
Trànsit, 2012).
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abertis autopistas facilita consells per a una conducció segura durant el
trajecte dels clients per mitjà de la xarxa de panells de missatges variables.

Els centres d’operacions atenen prop
de 124.000 incidències i gestionen més
de 775.000 comunicacions amb clients i
agents de seguretat
Els centres d’operacions estan al servei dels conductors
que circulen pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa
d’autopistes les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any.
El 2012, els centres d’operacions d’abertis autopistas,
coordinats des del Centre d’Operacions de Granollers
(Barcelona), han sigut els responsables de supervisar les
condicions del trànsit dels més de 12,3 milions de vehicles
que han utilitzat les autopistes, gestionar els serveis de
viabilitat dels trams d’autopista assignats, atendre les
necessitats dels clients a l’autopista i mantenir actualitzada
la informació del trànsit.
En total, s’han gestionat prop de 124.000 incidències
relatives a accidents a les vies i avaries de vehicles, que
s’han solucionat amb assistència a distància o presencial.
A més, s’han registrat 775.000 fluxos de comunicació amb
clients, organismes responsables del trànsit i la seguretat i
serveis d’assistència sanitària i mecànica.

abertis autopistas té centres
d’operacions situats a l’AP-7,
a Granollers (Barcelona) i Sagunt
(València); a l’AP-68, a Logronyo; i a
l’AP-6, a San Rafael (Segòvia).
Des dels centres es gestiona la viabilitat
de la xarxa d’autopistes, que representa
1.526 quilòmetres de concessió.
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Acord amb el Govern de l’Aragó per
afavorir la seguretat viària
El conseller d’Obres Públiques, Rafael Fernández de
Alarcón, i el director general d’abertis autopistas,
Josep Lluís Giménez, han signat els acords amb què
el Govern de l’Aragó busca reduir el trànsit pesant i la
perillositat a l’N-II i l’N-232 el 2013.
Amb la finalitat que els vehicles pesants puguin gaudir de
mesures de gratuïtat i bonificacions a l’AP-2 i a l’AP-68 durant
l’any 2013, el Departament d’Obres Públiques, Urbanisme,
Habitatge i Transport del Govern de l’Aragó va signar el 27
de desembre amb el grup abertis els convenis que fan
possible engegar aquest pla, després de les negociacions
iniciades directament per l’Executiu autònom per millorar
la seguretat viària de les carreteres convencionals N-II i
N-232.
Amb aquest conveni es vol reduir el trànsit pesant que
circula per les carreteres convencionals, que al tram de
l’N-II representa el 71%, i a l’N-232, el 51%.
Bonificacions a la utilització de l’AP-2 per a vehicles
pesants.
Aquests acords estableixen la gratuïtat per als vehicles pesants
(categories de tarifa P1 i P2) a l’AP-2, entre els enllaços
consecutius d’Alfajarín i Pina de Ebro, i la bonificació del 50%
del peatge per al tram Alfajarín-Fraga, tret dels moviments
interns entre Alfajarín i Pina, que ja són gratuïts.
Així mateix, el conveni preveu que abertis autopistas
executi les actuacions de millora de la connectivitat entre els
brancs d’accés de l’autopista AP-2 i de la carretera N-II que
siguin convenients a Pina de Ebro.
Com a contraprestació per la gratuïtat, Obres Públiques
pagarà, en funció dels vehicles pesants que s’aconsegueixi
transvasar de la carretera convencional a l’autopista, fins a
un màxim d’1,2 milions l’any. Pel que fa a la contraprestació
per les mesures de bonificació del 50% per a vehicles pesants
al tram Alfajarín-Fraga, es compensarà la concessionària com
a màxim amb 640.000 euros en el cas que no es produeixi
un transvasament suficient de vehicles pesants que es desviïn
de la carretera nacional a l’autopista AP-2, que es calcula
que podria arribar als 1.200 vehicles. Si, en canvi, se supera
el nombre previst, la concessionària dedicarà el 40% dels
ingressos obtinguts a la compensació de la gratuïtat del tram
Pina-Alfajarín. En total, el Govern de l’Aragó preveu que com a
màxim es desemborsaria un total d’1.965.000 euros per any
natural, abonats l’any següent.
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Bonificacions a la utilització de l’AP-68 per a vehicles
pesants.
D’altra banda, l’acord assolit respecte de l’AP-68 estableix
una reducció del 50% del peatge per als vehicles pesants
(categories de tarifa P1 i P2) que circulin en qualsevol dels
dos sentits pel tram Saragossa-Gallur. També en aquest cas,
el Govern de l’Aragó pagarà fins a un màxim de 550.000
euros, xifra que es reduirà a zero si es capten 825 vehicles
pesants al dia per l’autopista AP-68.
Es renoven les bonificacions a la utilització de l’AP-68
per a vehicles lleugers.
Al seu torn, el conseller Rafael Fernández de Alarcón i el
director general d’abertis autopistas, Josep Lluís Giménez,
han aprovat la renovació dels convenis per continuar amb
les bonificacions per a vehicles lleugers, amb la finalitat de
reduir el trànsit que circula per les carreteres convencionals
com a manera de disminuir el nombre d’accidents.
D’aquesta manera, es manté la gratuïtat del viatge dels
recorreguts fets per vehicles lleugers que efectuïn el trajecte
de tornada en les 24 hores següents al viatge d’anada
o trànsit en origen a l’AP-68 i a l’AP-2. S’aplica als trams
aragonesos d’ambdues autopistes, és a dir, als peatges
d’Alagó i Gallur de l’AP-68 i als peatges compresos entre
Alfajarín i Fraga, ambdues incloses.
Així mateix, fruit dels acords assolits per a l’AP-2 i l’AP-68,
l’Executiu autonòmic ha aconseguit una reducció del 20%
de la contraprestació que s’abona per les mesures actuals
de gratuïtat del viatge dels recorreguts fets per vehicles
lleugers que efectuïn el trajecte de tornada en les 24 hores
següents al viatge d’anada o trànsit en origen a l’AP-2 i a
l’AP-68.
Per a ambdós convenis de vehicles lleugers, el Govern de
l’Aragó disposa d’un pressupost màxim de 3,2 milions
d’euros (1.750.000 per a l’AP-68 i 1.513.000 per a l’AP-2)
que s’abonarà en funció dels trajectes que realment s’hagin
produït per any natural. Així, per exemple, durant el 2011
es van bonificar 170.584 trànsits a l’AP-2 i 599.985 trànsits
a l’AP-68.
En tots els casos, per tal de gaudir d’aquestes mesures,
tant les adreçades a vehicles lleugers com les que són per
a vehicles pesants, serà un requisit necessari l’ús de Via T.

AP-7: Operació Pas de l’Estret
Reforcem els sistemes d’informació i d’atenció als
clients entre la Jonquera i Alacant.
Com cada estiu, abertis autopistas activa un dispositiu
especial de trànsit a l’autopista AP-7 des de la Jonquera
(Girona) fins a Alacant, motivat per l’augment del flux de
vehicles procedents de tot Europa que durant l’estiu es
dirigeixen al sud de la península Ibèrica.
Aquest pla s’elabora en coordinació amb el Ministeri de
l’Interior, la Direcció General de Trànsit, el Servei Català de
Trànsit, els Mossos d’Esquadra i la Creu Roja.
Mesures especials.
El dispositiu inclou mesures per garantir la fluïdesa de la
circulació i la seguretat dels viatgers:

• Reforç de la informació al client:
- Col·locació de rètols informatius en àrab a les
entrades i sortides de l’autopista.

- Lliurament de mapes, editats en francès i àrab, que

inclouen consells de seguretat i dades sobre la
localització de personal mèdic, punts d’informació
i àrees de servei, així com informació dels accessos
als ports de destinació.

-

•

Punts d’informació gestionats per la Direcció
General de Trànsit a les àrees de servei de la Ribera
(Castelló) i la Marina (Alacant), atesos per personal
de parla àrab i francesa de les 8 a les 22 hores.

Assistència mèdica a l’autopista, en col·laboració amb
la Creu Roja, a les àrees de servei de l’Empordà (Girona),
la Selva (Girona) i el Penedès (Tarragona). A més d’un
mediador intercultural de parla àrab, el viatger pot accedir
als serveis dels diplomats en infermeria, un voluntari
socorrista i un vehicle d’assistència mèdica.

A les operacions especials, abertis
autopistas reforça els canals de
comunicació amb el client i prioritza
la vigilància i l’assistència a l’autopista.
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Pla de simulacres per comprovar
l’efectivitat dels protocols i recursos
Al llarg de l’any, abertis autopistas programa
simulacres a la seva xarxa d’autopistes que permeten
avaluar els procediments actuals d’emergències i
millorar la coordinació de tots els agents, cosa que
té com a conseqüència una millora del servei i de la
seguretat viària del trànsit que circula per l’autopista.
Aquests exercicis complementen la formació teòrica,
inclosa dins del Pla de Formació anual, que s’imparteix al
personal que ha d’actuar a la pista.

Simulacres de viabilitat hivernal
Habitualment, abertis autopistas posa a prova de manera
preventiva els seus recursos davant de la possibilitat
de condicions climatològiques adverses que influeixin
de manera significativa en el servei que s’ofereix a les
autopistes i, sobretot, en la seguretat dels clients. Així, a
l’últim trimestre del 2012 s’han dut a terme exercicis
pràctics de viabilitat hivernal a les autopistes AP-7, AP-2,
AP-68, AP-6, AP-51 i AP-61.

Simulacre d’accident i incendi al túnel de Mascarat
(Alacant).
El mes de novembre passat, en horari nocturn, abertis
autopistas va fer un simulacre d’accident a l’interior del
túnel de Mascarat, situat a l’autopista AP-7, entre Calp i Altea.
L’exercici va incloure una col·lisió a l’interior del túnel i
un incendi posterior de tres vehicles. Es va desenvolupar
amb la participació de més de 100 persones entre cossos
operatius, figurants, observadors i assistents.
Per a la prova, es va comptar amb la col·laboració de la
Demarcació de Carreteres i la Guàrdia Civil, la Direcció
General de Trànsit, el Centre de Coordinació d’Emergències
a través del 112, Bombers de la Diputació d’Alacant, SAMU,
Protecció Civil i els ajuntaments de Calp, Benissa i Altea.
Exercici d’incendi en una instal·lació elèctrica als
túnels de la C-32.
El mes de desembre passat, els túnels de la C-32 van ser
l’escenari d’un simulacre d’emergència per incendi a una de
les instal·lacions elèctriques, amb la premissa de solució a
través de mitjans propis.
L’exercici simulat va ser un incendi en una instal·lació
elèctrica situada a la mitjana, just a l’entrada del túnel.
Les autopistes, de la mateixa manera que altres instal·lacions
i centres, són objecte de plans bàsics d’emergències, plans
d’actuació i plans específics que regulen les situacions
d’emergència que es poden produir com a conseqüència de
la pròpia activitat, així com les mesures de resposta davant
de situacions de risc que puguin afectar la població.
Aquests plans impliquen formar el personal, informar
els clients, adquirir i mantenir els mitjans necessaris i fer
simulacres anuals.
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Durant aquests simulacres es comproven els temps
de resposta d’activació dels recursos, del protocol i
les comunicacions internes i externes, i se’n valida la
funcionalitat. Durant el seu desenvolupament es valida la
idoneïtat dels trams assignats a cada recurs, mitjançant el
seu seguiment en ruta a través del sistema de localització
GPS. Aquestes accions es coordinen amb proveïdors
externs que col·laboren en aquests casos i amb organismes
responsables de la seguretat i el trànsit. Internament,
permeten perfilar detalls de les actuacions per oferir el
millor servei en casos reals.

Al llarg de l’any, es duen a terme
exercicis pràctics per comprovar la
coordinació de recursos i l’agilitat
de resposta en cas d’incidències.

Campanya de viabilitat hivernal
Des del novembre fins a l’abril, abertis autopistas
activa el Pla Operatiu de Viabilitat Hivernal, que inclou
la mobilització de 500 efectius i prop de 180 vehicles
d’intervenció per garantir la seguretat i el confort als
1.500 quilòmetres de la seva xarxa a Espanya.
Durant la campanya 2012-2013, més de 500 professionals
han estat preparats per afrontar una emergència per
nevades, amb la finalitat d’assegurar la continuïtat de la
circulació. Aquests professionals, repartits en 36 bases, estan
en contacte permanent amb els quatre centres d’operacions
que funcionen a la xarxa d’abertis autopistas: Granollers
(Barcelona), San Rafael (Segòvia), Sagunt (València) i
Logronyo (La Rioja).
L’objectiu d’abertis autopistas és mantenir l’autopista en
les millors condicions possibles en tot moment. En el cas de
condicions climatològiques adverses, la companyia aplica
diferents tipus de protocols d’actuació, que es defineixen a
l’inici de la temporada i que s’activen segons les previsions
meteorològiques que reben els centres d’operacions.
Els equips professionals i els mitjans tècnics d’abertis
autopistas destinats al dispositiu de viabilitat hivernal
estan operatius i en alerta constant les 24 hores del dia.
L’empresa té, al llarg de tota la seva xarxa espanyola, un
total de 108 màquines llevaneu, 27 vehicles d’intervenció,
7 grues de gran tonatge i 37 unitats d’altra maquinària
externa (retropales, motoanivelladores...). Així mateix,
disposa d’un total de 16.582 tones de sal i 1.706.000 litres
de salmorra, destinats a fondre la neu i evitar la formació

de gel. Durant l’hivern 2011-2012 es van utilitzar un total
de 13.269 tones de sal i 3.211.961 litres de salmorra en el
conjunt de la xarxa d’ abertis.
Abans de l’inici de la temporada d’hivern, tota la maquinària
de viabilitat hivernal se sotmet a tasques de manteniment i
revisió per tal que es trobi en un estat òptim en el moment
d’atendre una emergència per nevades.
Informació al client
Per a abertis autopistas, és imprescindible informar els
clients sobre les condicions de circulació i meteorològiques
que poden trobar al seu camí, així com comunicar les
previsions de trànsit i els temps de recorregut.
Els centres d’operacions són els responsables de recollir
la informació real sobre el que succeeix a la via. Aquesta
informació es transmet al moment al client per mitjà dels
diversos canals que hi ha a la seva disposició: el portal www.
autopistas.com, que inclou mapes de situació del trànsit
real; els panells d’informació variable situats a l’autopista;
i el Centre d’Atenció al Client 24 hores (902 200 320).
El client pot obtenir informació per mitjà dels punts
d’informació interactius d’abertis autopistas a les àrees
de servei de Porta Barcelona, Montseny i Benicarló a l’AP-7,
i a Villacastín a l’autopista AP-6.

El control de l’estat de les autopistes, fonamental per garantir la seguretat
dels clients.
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Clients
Àrees de servei:
Truck Park: més de 43.000 estades
des que es van posar en marxa
autopistas i Áreas inauguren les noves
àrees de servei d’Altube i Sobradiel a
l’autopista AP-68
Canals de comunicació:
A autopistas.com, nous serveis per
viatjar de la manera més senzilla
autopistas.com, també en versió mòbil
Estrenem Truck Tweet, la resposta per
als professionals del transport
Noves guies turístiques per
a telèfons intel·ligents
Comparteix viatge i cotxe
Campanyes especials:
AP-7: Viatges més segurs amb el servei de
ludoteca a l’Àrea de Servei de Sagunt
Campanyes Via T
A més de l’ús a les autopistes, Via T
millora les seves prestacions als
aparcaments de l’empresa Saba
abertis autopistas regala lleure i diversió
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Àrees de servei:
Truck Park: més de 43.000 estades des que
es van posar en marxa
Els Truck Park de Montseny i Porta Barcelona, situats
a l’autopista AP-7, assoleixen un nivell d’ocupació
mitjana del 45% a la nit.
Les àrees de servei específiques per a professionals del
transport d’abertis autopistas (Truck Park), han superat les
43.000 visites en el seu primer any i mig de funcionament.
El nivell d’ocupació mitjà se situa prop del 45%. Ambdós
aparcaments vigilats han aconseguit una ocupació rècord
en l’últim trimestre de l’any. Així, el de Montseny va registrar
una ocupació del 100% les nits del 24 i el 25 de novembre
i el de Porta Barcelona va superar el 89% el 30 d’octubre.
Aquestes dades consoliden la confiança que el sector del
transport ha dipositat en els Truck Park per la seva seguretat
i eficàcia del servei.
abertis autopistas té dos Truck Park situats a l’autopista
AP-7, un a l’àrea del Montseny (sentit Barcelona) i l’altre
a Porta Barcelona (sentit Girona), en què la companyia va
invertir 5,5 milions d’euros.
El Truck Park de Montseny, que compta amb un total de
122 places, va ser el primer de les seves característiques
que va entrar en funcionament a la xarxa d’autopistes
espanyola, el juny del 2011, i disposa d’una àmplia oferta
comercial i de serveis orientada totalment al col·lectiu del
transport per carretera. D’altra banda, al Truck Park de Porta
Barcelona hi ha 56 places d’aparcament.

Serveis exclusius per garantir la seguretat.
Els Truck Park inclouen una àrea d’aparcament amb places
reservades per a vehicles pesants de fins a 24 metres de
longitud, amb zona wi-fi i places especials per a camions
frigorífics. També estan equipats amb un edifici exclusiu de
serveis amb banys i dutxes, servei de bugaderia, sales de
descans, connexió wi-fi i zona de màquines expenedores.
Els professionals del transport també disposen d’una
cafeteria reservada.
L’objectiu dels Truck Park és respondre a les necessitats
específiques dels professionals del sector. El pagament de
l’aparcament es fa exclusivament per mitjà del telepeatge.
Els Truck Park disposen d’importants mesures destinades a
garantir la seguretat dels professionals i de la càrrega que
transporten. Tenen una tanca de 3,5 metres d’altura amb
elements per evitar assalts, sensors de vibració en tot el
perímetre i control d’accessos individualitzat per a vianants.
A més, disposen de sistemes d’enregistrament de vídeo i
de megafonia, controls d’accés de matrícules i il·luminació
nocturna, entre altres serveis.
abertis autopistas és membre d’ESPORG (European
Secure Parking Organisation), una organització que té com
a objectiu el desenvolupament de serveis de seguretat per
al transport i d’una xarxa d’aparcaments de camions segurs
a Europa.
ITS premia els Truck Park
L’abril del 2012, durant el Congrés Nacional sobre Sistemes
Intel·ligents de Transport, la directiva d’ITS (Intelligent
Transport System) va atorgar un premi als Truck Park pel seu
caràcter innovador i la seva contribució al desenvolupament
de les directives europees que afecten el transport.
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autopistas i Áreas inauguren les noves
àrees de servei d’Altube i Sobradiel a
l’autopista AP-68
S’amplia l’oferta comercial a la mateixa autopista
amb serveis adaptats al nou client.
El mes de maig, abertis autopistas i Áreas van inaugurar
les àrees de servei renovades d’Altube (Àlaba), situades al
quilòmetre 36 de l’autopista AP-68, una en direcció Bilbao
i l’altra en direcció Saragossa. Aquests nous establiments
tenen una superfície de 2.300 metres quadrats construïts i
disposen d’una oferta més gran de restauració. Cada àrea té
un restaurant La Pausa i un comerç The Market. A més, a la
nova oferta s’afegeix la remodelació de l’hotel As.
També s’ha renovat l’àrea de servei de Sobradiel, situada al
quilòmetre 283 de l’autopista AP-68, en direcció Saragossa.
El nou establiment ha duplicat la seva mida i té una
superfície de 1.029 metres quadrats construïts. La nova
zona de restauració, oberta al públic des del mes de juliol,
acull un menjador amb capacitat per a 194 comensals.
A més, s’han creat espais innovadors, com una zona de
descans amb wi-fi, un espai de jocs infantils o un menjador
especial per a grups, entre d’altres. Entre els nous serveis
s’inclouen pantalles amb Gol TV.
Les noves àrees de servei s’han dissenyat amb una
nova fórmula comercial enfocada a la fidelització i la
personalització de l’atenció al client, que potencia l’atenció
directa i adequa els espais per maximitzar el servei i la
venda. Per a aquest projecte, Áreas ha fet una inversió de
prop de dos milions d’euros.
Es tracta de les primeres àrees de servei remodelades que
entren en funcionament complet després que el mes de
gener passat abertis autopistas adjudiqués a Áreas les
sis àrees de servei que hi ha a l’autopista AP-68 (BilbaoSaragossa): Altube, Logronyo, Calahorra, Tudela, Sobradiel i
Arrigorriaga. La resta d’àrees es renovaran durant el 2013.
L’obertura d’aquestes dues àrees representa un pas més
en la voluntat d’abertis autopistas i Áreas d’adaptar les
àrees de servei a les necessitats dels diferents clients de
l’autopista. En aquest sentit, ofereixen una fórmula pionera
de servei als viatgers, amb una oferta específica per a
cada tipus de client, tant per als particulars com per als
professionals.

Les àrees de servei de les autopistes
d’abertis ofereixen als clients
aparcaments segurs, una oferta de
restauració completa, zones de lleure
i descans, benzineres, botigues i altres
serveis, com ara zona wi-fi.
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Canals de comunicació:
A autopistas.com, nous serveis per viatjar
de la manera més senzilla

autopistas.com, també en versió mòbil

Millorem el servei que oferíem fins ara incorporant
més continguts i nous serveis específics que ajuden els
clients a planificar tot el que fa referència al seu viatge.

Connexió amb la informació del trànsit des de
qualsevol lloc i en qualsevol moment.

•

Informació del trànsit a les carreteres espanyoles i
europees. Oferim la informació més completa de
la situació del trànsit en temps real per a totes les
carreteres espanyoles i pràcticament tota la xarxa de
carreteres europea. Ara és possible planificar la ruta
des del començament fins al final a autopistas.com,
coneixent la millor alternativa per viatjar, els serveis
disponibles i l’estat del trànsit.

• Consultes a Autopistas et respon. Un espai a disposició
dels clients amb un perfil professional perquè puguin
fer-nos preguntes sobre les qüestions legals i operatives
que més els interessin en el desenvolupament de la seva
feina.

• Nous continguts relacionats amb la conducció i el

motor. Cada mes promocionem novetats del mercat:
tecnologia, proves, models d’ahir i d’avui, eficiència al
volant i molts més continguts interessants.

• Al final del 2013 es posarà en marxa la nova Oficina
Virtual d’abertis autopistas com a nou canal d’atenció
directa al client.
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Des de Setmana Santa, els clients també poden programar
els seus desplaçaments i conèixer el moment idoni per
viatjar amb la versió mòbil d’autopistas.com. Aquest servei
permet consultar en ruta l’estat de les carreteres en temps
real, coneixent els nivells de trànsit, les incidències a les
autopistes i carreteres i l’existència d’obres.
Una de les funcionalitats aplicades és la possibilitat de
contactar, en cas d’emergència, directament amb el Centre
d’Operacions d’abertis autopistas per mitjà de la icona
de pal SOS.

Estrenem Truck Tweet, la resposta per als
professionals del transport

Comparteix viatge i cotxe

A mitjan juliol vam posar en marxa Truck Tweet, el
primer canal d’abertis autopistas a Twitter, dedicat als
professionals del transport.

Prop de 10.000 usuaris ja han optat per aquesta
modalitat per viatjar.

Aquest nou canal, amb més de 600 tuits, facilita la nostra
resposta als transportistes que viatgen per l’autopista i
informa sobre serveis, notícies, promocions i cursos de
formació del sector: en definitiva, tot el que pot necessitar
perquè la seva feina sigui més fàcil.

Aquest servei ha continuat creixent durant el 2012, fins
arribar a gairebé 10.000 usuaris inscrits. Les principals
ciutats d’origen de les rutes més ofertes han estat:
Rutes des de Barcelona
Rutes des de Madrid
Rutes des d’Ourense
Rutes des de València
Rutes des de Granada
Rutes des de Bilbao
Rutes des de Tarragona
Rutes des d’Alacant
Rutes des de Girona

Noves guies turístiques per a telèfons
intel·ligents
A autopistas.com els clients es poden baixar les guies
turístiques més completes per al viatger, amb tota la
informació sobre les ciutats —monuments, negocis,
hotels, restaurants, locals, activitats, serveis...—, de
manera gratuïta.
Una col·lecció de guies turístiques de les principals ciutats
espanyoles —Barcelona, Bilbao, Madrid, Sant Sebastià,
Segòvia, Sevilla, Tarragona, València i Saragossa— i, ara,
també tres destinacions europees —Londres, París i
Roma—, que acompanyen els turistes en els seus viatges.
Estan disponibles a Apple Store i Google Play per a iPhone
i telèfons intel·ligents.
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Campanyes especials:
AP-7: Viatges més segurs amb el servei de
ludoteca a l’Àrea de Servei de Sagunt

Campanyes Via T

Campanya orientada al descans del conductor en els
trajectes llargs i al foment de les pautes bàsiques de
seguretat viària.

Al llarg del 2012 s’han engegat campanyes comercials
amb entitats financeres, emissors no financers i altres
emissors per fomentar l’ús de Via T.

Pensant en la tranquil·litat de les famílies durant els viatges
d’estiu, abertis autopistas ha ofert, per sisè any consecutiu,
el servei de ludoteca infantil a l’Àrea de Servei de Sagunt,
a l’AP-7. Sense cap cost, els clients poden descansar durant
uns minuts després d’una conducció llarga, mentre que el
personal especialitzat s’ocupa d’entretenir els més petits.

Els clients han pogut adquirir el dispositiu Via T en
condicions molt favorables gràcies als acords comercials a
què s’ha arribat amb La Caixa, Banco Santander, Bankia i
altres entitats bancàries.

Aquest descans de qualitat es trasllada a una conducció
més segura, amb un grau més elevat d’atenció a la carretera.

També emissors no financers, com el RACC i Pagatelia, han
promocionat Via T al mercat per mitjà d’accions especials
amb preus assequibles i bonificacions del consum a les
autopistes.

Per mitjà de tallers, jocs i altres dinàmiques de grup, amb
una temàtica molt vinculada a la seguretat viària, els més
petits es diverteixen i es formen amb monitors de lleure i
temps lliure de la Creu Roja, mentre que els adults poden
aprofitar per recuperar les forces fent servir algun dels
serveis de restauració, botiga i zona de pícnic o accedir a
la xarxa wi-fi.

Com a conseqüència de l’acord a què han arribat els
emissors no financers i abertis autopistas, que anul·la
la utilització de targetes professionals a la seva xarxa
d’autopistes, aquests emissors han dissenyat campanyes
de comercialització de Via T molt atractives, que abertis
autopistas ha reforçat mitjançant un import fixat per
consumir a les seves autopistes.

La ludoteca està condicionada amb mobiliari segur i té
material lúdic adequat per fer les activitats.

Juntament amb saba, al desembre d’aquest any abertis
autopistas ha posat en marxa una campanya adreçada
als clients de Via T que, prèvia inscripció a www.regalaviat.
com, han pogut gaudir de descomptes a autopistes i
aparcaments.

En aquesta campanya han participat prop de 2.000 infants,
i tant ells com els tutors han expressat un grau elevat de
satisfacció amb la iniciativa promoguda.
En coincidir pel que fa a les dates amb la campanya especial
de trànsit Pas de l’Estret, i en ser aquest un punt d’aturada
massiva de clients, s’ha reforçat el servei ofert mitjançant un
punt d’atenció al viatger a la mateixa àrea amb intèrprets
de francès i amb la disponibilitat de plànols amb informació
útil per al trasllat.
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A més de l’ús a les autopistes, Via T
millora les seves prestacions als
aparcaments de l’empresa Saba.

abertis autopistas regala lleure i diversió

Proves pilot per a l’automatització total als
aparcaments Saba.

abertis autopistas ha premiat la confiança dels seus
clients mitjançant avantatges especials per gaudir de
grans esdeveniments de lleure a la zona d’influència
de les autopistes.

Quan es viatja per l’autopista, el sistema Via T és el que
ofereix més comoditat a l’hora d’abonar el peatge, ja que
evita l’aturada completa a les barreres d’accés a l’autopista i
a les estacions de peatge. Només s’ha de reduir la velocitat,
per la qual cosa s’estalvia temps, el consum de combustible
és menor i, a més, s’obtenen descomptes i avantatges
especials.

El Gran Premi d’Europa F1 Valencia Street Circuit, per al qual
s’han sortejat entrades dobles entre els inscrits en el concurs,
i la concentració d’apassionats de les motos Pingüinos a
Puente Duero (Valladolid), amb cupons de descompte en la
restauració de les àrees de servei de l’autopista AP-6, són
algunes de les promocions organitzades.

El funcionament és molt senzill: gràcies a un dispositiu que
es col·loca en el vehicle i a un altre dispositiu de lectura
electrònica situat a les estacions de peatge, es gestiona
automàticament l’obertura de la barrera de seguretat i
s’inicien les operacions de cobrament electrònic.
El Via T també als aparcaments Saba
Des de l’any 2004, el sistema de telepeatge, a través de
Via T, també està instal·lat a alguns aparcaments Saba
per facilitar el procés d’abonament de les estades. Des de
mitjan juny d’aquest any, s’ha iniciat una prova pilot a un
dels aparcaments de Mataró, concretament al de Santa
Anna, per a l’automatització total de l’aparcament. Això
farà possible que el client pugui accedir a les instal·lacions
i pagar posteriorment el servei utilitzat sense necessitat de
recollir un tiquet a l’entrada i validar-lo després al caixer.

Participa en el sorteo
de 30 entradas para el

“Valencia Street Circuit”

El sistema de telepeatge fa una
lectura i detecta el moment que el
client entra a l’aparcament. Aquest
progrés permet evitar esperes i
cues, amb el consegüent estalvi
de temps i la millora del servei al
client. A més, per mitjà del servei
de rebut electrònic, el client pot
rebre al seu correu electrònic un
justificant de la utilització d’aquest
servei.
Està previst que aquesta iniciativa
s’ampliï a altres aparcaments de
Barcelona i, en el futur, als que
gestiona a la Comunitat Valenciana
i al nord d’Espanya.
12_110 F1 Valencia Americano.indd 1
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Amb el turisme

Amb la cultura

El 2012, abertis autopistas s’ha aliat amb les
institucions públiques per impulsar accions de
promoció turística al territori en què s’integren les
seves autopistes.

abertis autopistas mostra novament el seu
compromís amb la cultura mitjançant el suport a
diverses iniciatives culturals.

Destaca l’acord a què ha arribat amb l’Agència Catalana de
Turisme, en virtut del qual ambdues entitats compartiran
plataformes comunicatives per promoure itineraris i
escapades per Catalunya i s’oferirà el portal autopistas.com
com la millor opció per dissenyar el viatge per carretera i
gaudir-ne.
abertis autopistas ja està treballant en el disseny d’una
secció exclusiva dedicada a Catalunya al portal autopistas.
com i en l’edició d’una guia turística multimèdia en català,
castellà, anglès, francès i alemany.

Ha tornat a donar suport a la Fundació Pau Casals de
Tarragona, que promou accions i projectes que fomenten la
cohesió social i el coneixement de la música.
També ha renovat el seu compromís amb la Fundació del
Museu Guggenheim de Bilbao.
El desembre del 2012 es va presentar el nou volum de la
col·lecció de llibres “Personatges il·lustres”, centrat a les
comarques del Gironès i la Selva. El llibre, del qual s’han
editat 2.000 exemplars, repassa la biografia de més de 150
persones destacades d’aquestes dues comarques.

L’acte oficial va tenir lloc al Palau de Congressos de Girona, amb l’assistència
de l’alcalde de Girona, Carles Puigdemont; l’alcalde de Sant Martí de Llémena
i president del Consell Comarcal del Gironès, Jaume Busquets; l’alcalde de
Sant Hilari Sacalm i president del Consell Comarcal de la Selva, Robert Fauria;
i el director general d’abertis autopistas, Josep Lluís Giménez.
La directora general de Turisme i vicepresidenta executiva de l’Agència
Catalana de Turisme (ACT), Marian Muro, i el director general d’abertis
autopistas, Josep Lluís Giménez.

En aquesta mateixa línia, també s’han compartit suports
comunicatius amb l’empresa municipal Turismo de Segovia
al Centre de Recepció de Visitants de Segòvia i als canals
propis d’abertis autopistas.

Mobilitat
El compromís amb l’entorn també s’ha materialitzat en
la recerca de solucions per facilitar la mobilitat a les
zones properes a les autopistes.
És el cas, per exemple, del municipi de Vallgorgina
(Barcelona), amb l’Ajuntament del qual s’ha arribat a l’acord
de construcció de dos passos inferiors que facilitin l’accés
a algunes urbanitzacions de la localitat, per tal de superar
les incomoditats que es deriven del nou traçat de l’AP-7
després de la seva ampliació.
La col·laboració s’ha estès a l’àmbit de la viabilitat hivernal
i els incendis per mitjà de la coordinació d’esforços amb les
administracions competents en matèria de seguretat i trànsit.
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Economia

Medi ambient

abertis autopistas s’integra en associacions
que promouen el desenvolupament econòmic i
tecnològic, la qualitat del servei i, en general, el
progrés.

Plantació de 2.424 arbres a les Deveses de Salt

Dóna suport al Cercle d’Economia, l’Associació per al
Progrés de la Direcció, l’Associació Espanyola de la Qualitat,
l’Associació Espanyola de Comerç i altres organitzacions
empresarials. Així mateix, participa de manera activa en
fòrums i meses de treball referents a aspectes de l’economia
empresarial, juntament amb les Cambres Oficials de
Turisme.

Aquesta iniciativa forma part de la recuperació de l’entorn
natural d’aquest espai protegit després de l’actuació duta a
terme a la zona, inclosa en el projecte d’ampliació de l’AP-7.
En total s’han plantat 2.424 arbres als talussos de l’autopista
i als voltants del viaducte construït sobre el riu Ter, que, a
més de millorar l’estètica de la zona, contribuiran a crear
una barrera paisatgística que redueixi l’impacte sonor del
trànsit rodat.

La col·laboració amb l’àmbit més acadèmic es basa en una
atenció directa per traslladar el know-how de l’empresa,
sobretot en matèria de gestió econòmica, infraestructures,
desenvolupament tecnològic i seguretat viària.

1% Cultural
abertis autopistas presenta davant dels ministeris
de Foment i Cultura sis projectes que compleixen els
criteris establerts per adherir-se a la consecució de
fons de l’1% Cultural.
abertis autopistas aposta per destinar l’1% de l’import
de cada projecte de nova construcció o de renovació a les
autopistes a projectes culturals ubicats al seu entorn, amb
la qual cosa contribueix a la conservació del patrimoni i a
l’enriquiment cultural i turístic d’aquestes zones.

Imatge del pont que properament es rehabilitarà al municipi de San Lorenzo
de El Escorial (Madrid) amb càrrec a l’1% Cultural.

Durant l’any 2012 s’han presentat sis nous projectes
culturals per dur-los a la pràctica a Catalunya, Madrid i
Castella i Lleó. Un dels projectes, que consisteix en el
condicionament, consolidació i promoció de la calçada
de La Fuenfría, a les muntanyes de Valsaín (Segòvia), ja ha
estat autoritzat pel Ministeri de Foment. Aquest projecte
complementa l’actuació ja feta a la calçada romana de La
Fuenfría al vessant madrileny. L’import que s’hi destina és
d’aproximadament dos milions d’euros. El febrer del 2013
ha rebut el vistiplau el projecte d’aixecament i restauració
del pont sobre el riu Guadarrama al costat del monestir, a
San Lorenzo de El Escorial (Madrid).

La calçada de La Fuenfría al vessant de Castella i Lleó es rehabilitarà gràcies
a l’aportació econòmica d’abertis autopistas.
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Medi ambient
Actuacions responsables i sostenibles
Campanya Gràcies a tu hem evitat la tala
de 440 arbres
Continua la campanya Aristos de
conscienciació mediambiental per a
la plantilla  d’abertis autopistas
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Actuacions responsables i sostenibles

Campanya Gràcies a tu hem evitat la tala
de 440 arbres

La triple certificació dels sistemes de qualitat inclou
el compliment de la norma ISO 14001 en matèria
de medi ambient, que garanteix la preservació de
l’entorn.

L’any 2012 abertis autopistas ha reduït en un 29% els
quilos de paper utilitzats en les seves comunicacions
amb els clients.

Al mes de juny, abertis autopistas va obtenir la certificació
oficial del seu sistema integrat de gestió de la qualitat
segons la norma ISO 9001, el medi ambient d’acord amb la
normativa ISO 14001 i la seguretat i la salut de conformitat
amb la norma OHSAS 1400.
Aquesta normativa comprèn les activitats d’explotació,
conservació, manteniment i gestió de projectes i obres de
les autopistes. D’aquesta manera es reconeix la seva tasca
mediambiental de definició i implantació de processos
que garanteixen el respecte pel medi ambient en les seves
activitats.

El compromís amb el medi ambient és present a totes les
actuacions d’abertis autopistas. Per aquest motiu, durant
el 2012 s’ha impulsat l’estratègia paper free, que respon a
un objectiu de reducció del paper i de les tintes a les nostres
comunicacions. En aquest sentit, hem aconseguit reduir en
un 29% el total de quilos de paper utilitzats respecte de
l’any anterior, cosa que ha representat evitar la tala de 440
arbres (l’equivalent a un camp de futbol).
Principalment s’han impulsat els serveis de factura
electrònica i de rebut electrònic, i s’ha apostat per la
comunicació digital i pels canals de comunicació en línia
per donar resposta a les necessitats informatives.

Aquesta certificació triple, feta per l’empresa acreditada
TÜV RHEINLAND, té una vigència renovable de tres anys i
està subjecta a seguiments anuals.
La consecució d’aquest segell, que garanteix la qualitat dels
processos, implica que totes les autopistes del grup abertis a
Espanya es regeixen pels mateixos criteris i que s’hi adopten
els mateixos protocols per gestionar-ne l’explotació, de tal
manera que es minimitzen les conseqüències per al medi
ambient.

Gracies a tu, aquest any

hem evitat la tala d’arbres.

Ja són

440

L’ equivalent a

camp
de futbol

Segueix tenint cura del
medi ambient amb nosaltres.

abertis autopistas manté una política
dirigida a la preservació del medi ambient
per mitjà de la promoció de la utilització de
canals i serveis en línia en comptes d’altres
de més tradicionals. N’és un exemple la
factura electrònica.
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Continua la campanya Aristos de
conscienciació mediambiental per a la
plantilla d’abertis autopistas
El 2011 abertis autopistas va engegar la campanya
de conscienciació mediambiental Aristos a tots els
seus centres de treball. El 2012, el personal coneix les
pautes per ser “més sostenibles a la feina”.
Aristos va néixer a abertis telecom, una de les empreses
del grup, per donar resposta a qüestions relacionades
amb el medi ambient i oferir consells útils i pautes
d’eficiència energètica. Més endavant, Responsabilitat
Social Corporativa d’abertis, va adoptar Aristos per ajudar
a la difusió de bones pràctiques mediambientals entre les
persones que treballen als edificis corporatius de Barcelona.
Per mitjà d’Aristos es difonen de manera periòdica consells
mediambientals a través dels canals de comunicació
disponibles. Aquests missatges tenen un clar caràcter
formatiu i busquen sensibilitzar per ser més eficients i
sostenibles, tant fora com dins de l’empresa.
El consum d’energia, paper i combustible, la gestió de
l’aigua, el reciclatge o la separació selectiva de residus són
alguns dels temes que s’aborden en aquesta campanya.
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Desenvolupament
de persones
Continua el Pla de Modernització
Aposta per la formació per al
desenvolupament de competències
Canals de comunicació
Reducció de l’índex d’accidentalitat
Continua el Programa Voluntaris
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Continua el Pla de Modernització
El Pla de Modernització fa possible una orientació
estratègica per satisfer les noves exigències del
mercat i dels clients.
En els últims anys, abertis autopistas ha impulsat una
política orientada a la millora del sistema de gestió de les
autopistes i ha donat prioritat a la orientació al client i a un
entorn més tecnològic i flexible, marcat pels canvis en el
model de mobilitat.
Per fer-ho, cal un nou marc de desenvolupament que faciliti
l’aprenentatge de nous aspectes del negoci i permeti el
desenvolupament de les capacitats professionals. Per al
desplegament del Pla de Modernització s’ha col·laborat
amb els representants del Comitè dels Treballadors i s’han
assolit acords que garanteixen la continuïtat del negoci i els
drets del personal.
Un dels projectes més importants que s’han dut a
terme és el dels itineraris formatius, que representa la
professionalització de personal que feia una feina no
qualificada després de formar-se com a personal qualificat.
Aquest projecte, iniciat el 2011, comprèn un període de
tres anys fins assolir les noves habilitats i competències
professionals. Es fa mitjançant un programa que combina
la teoria i les pràctiques amb la realització de les tasques
diàries i que s’orienta de manera especial al personal que
fins aleshores feia tasques de peatge.

Aposta per la formació per al
desenvolupament de competències
Durant el 2012 s’han fet dos team building amb
l’objectiu de promoure la comunicació, la relació i
la motivació dels equips mitjançant la fórmula de
reunions dinàmiques i participatives que fomentin
la cohesió del grup i la transmissió d’objectius de
manera compartida.

• Team building per a comandaments, celebrat a Tarragona
durant dues jornades al setembre, en què van participar
74 persones.

•

Team building de la Direcció de Planificació i Control
Econòmic, organitzat al novembre a Granollers, amb la
participació de 22 persones.

A més, el personal d’abertis autopistas rep cursos de
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formació periòdicament per actualitzar coneixements
i adaptar-se als canvis en els procediments de treball
o a noves competències. Durant l’any s’han impartit
330 cursos, cosa que ha representat 3.461 assistències
a jornades de formació i un total de 26.898 hores de
formació. El pressupost destinat a formació ha superat els
360.000 euros.
Algunes de les matèries tractades han estat atenció al client,
primers auxilis, seguretat i salut a la feina, medi ambient,
conducció en situacions de risc i aplicacions informàtiques.
La tecnologia WebEx i els sistemes de videoconferència
han facilitat la possibilitat de la modalitat d’e-learning per
aprofitar recursos, arribar a un major nombre de treballadors
i reduir les despeses d’aquesta partida.

El nou context econòmic marca el
perfil dels equips de treball d’abertis
autopistas, que aposten per la tecnologia
al servei del client.

Canals de comunicació
abertis autopistas promou la comunicació interna
amb la seva plantilla.
Per fer-ho disposa de diferents canals: la intranet corporativa
intraabertis, les publicacions Linking i Línea abierta, i la
difusió de comunicats interns de la Direcció de Persones i
Organització i de la Direcció General.

Reducció de l’índex d’accidentalitat
Gràcies a les polítiques que s’han seguit en matèria
de seguretat i salut a la feina, abertis autopistas ha
reduït l’índex d’incidència dels accidents en un 12%
respecte del 2011.
En aquest camp, s’ha treballat intensament en un pla de
formació que ha previst accions dirigides al maneig de
maquinària des del punt de vista de la prevenció de riscos
laborals, protocols en l’atenció d’accidents, intervenció en
incendis i viabilitat hivernal, entre d’altres.

En aquesta línia, s’ha dut a terme una campanya de
sensibilització interna per fomentar la cultura de la
seguretat viària entre el personal. En el marc de la campanya
Aristos (personatge protagonista d’altres campanyes de
conscienciació d’abertis autopistas, es donen de manera
periòdica, a través de la intranet, una sèrie de consells per
a una conducció segura i eficient, que permetin millorar la
manera com afrontem la conducció tant dins com fora de
l’empresa. Aquesta iniciativa i d’altres figuren al Manual de
buenas prácticas en la prevención de accidentes de tráfico
laborales, de la Direcció General de Trànsit.
Amb les empreses proveïdores de les autopistes, abertis
autopistas també segueix una política de coordinació
d’activitats per garantir la seguretat de treballadors i clients.
Per a abertis autopistas, la seguretat viària dels clients i
dels col·laboradors que fan feines a la pista és una prioritat;
per això, insisteix de manera especial en la informació i la
formació periòdica en aquesta matèria.

Continua el Programa Voluntaris
El Programa de Voluntariat Corporatiu d’abertis és una
iniciativa, impulsada per un grup de treballadors de la
companyia, mitjançant la qual abertis facilita als seus
empleats un marc per poder desenvolupar activitats
de voluntariat en el seu temps lliure. Amb el lema
Sumem voluntats, s’organitzen diverses activitats
solidàries al llarg de l’any.

• Un projecte terapèutic per a infants i joves víctimes
de maltractaments i abusos sexuals, impulsat per la
Fundació Concepció Juvanteny de Barcelona.

•
•

La millora de la mobilitat d’infants haitians amb
discapacitat o amputacions al centre de rehabilitació
Kay St. Germain de Port-au-Prince (Haití), liderat per la
fundació Nuestros Pequeños Hermanos.
Ajuda a la recerca sobre la síndrome de Sanfilippo i a la
teràpia genètica com a curació, de Sanfilippo Barcelona.

• Adaptació

i condicionament d’un habitatge cedit
per l’Ajuntament de Barcelona per a persones amb
discapacitat mental i els seus tutors, de la Fundació
Aspasim.

A causa de l’actual demanda creixent d’aliments, del 10 al
20 de desembre es va promoure la recollida de menjar a
més de vint centres del grup a Espanya.
A la seu de Barcelona també es van recollir joguines noves
o seminoves, així com regals per a adolescents, que van
ser destinats als infants que són a les cases d’acollida de la
Fundació Concepció Juvanteny.
En l’àmbit internacional, les seus d’abertis a l’Argentina,
Xile, França, Puerto Rico i el Regne Unit també es van sumar
a la celebració d’aquest dia amb la promoció de la recollida
d’aliments.

Destaca la celebració, al desembre, del IV Dia del
Voluntariat Corporatiu, que acull diverses activitats d’ajuda
i sensibilització, centrades aquest any en l’augment de
la pobresa i l’exclusió social. Aquesta edició, que va tenir
com a lema Ara més que mai, fem créixer la nostra ajuda,
es va desenvolupar principalment mitjançant un acte
institucional celebrat a la seu del grup abertis a Barcelona.
Hi van participar tres entitats de referència en l’àmbit de
l’atenció social integral: Fundació Banc dels Aliments, Creu
Roja i Càritas Diocesana.
En el marc del Dia del Voluntariat, la fundación abertis
va anunciar la donació d’un total de 24.000 euros a quatre
iniciatives solidàries, que han estat seleccionades després
d’una votació entre els empleats del grup a través de la
intranet corporativa. Així, la fundació destinarà 6.000 euros
a cadascun dels projectes guanyadors:
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Primer trimestre

Cronologia

Infraestructures

Gener

• Operació especial Concentració de Motos Hivernal Pingüinos 2012 a l’AP-6.

Febrer

• Inici del projecte de remodelació de les àrees de servei de l’AP-68.

Març

• Ampliació de l’oferta comercial a l’Àrea de Servei de la Selva, a l’AP-7. Obertura de nous establiments Burger King.
• Campanya de rehabilitació de ferms a l’AP-7, a la zona de Tarragona-València-Alacant (aprox. 25,5 km), amb una inversió de
4,14 milions d’euros.

Abril

• Premi ITS al projecte Truck Park en el Congrés Nacional sobre Sistemes Intel·ligents de Transport pel seu caràcter innovador i la
seva contribució al desenvolupament de les directives europees que afecten el transport.

Segon trimestre

• Activació del dispositiu especial de Setmana Santa 2012.
• Llançament del RACC com a emissor de Via T.

Maig

• Reobertura de l’Àrea de Servei d’Altube a l’AP-68 després de la seva remodelació.
• Operació especial Moto GP Circuito de Jerez.
• Projecte d’ampliació de tercer carril a l’AP-6: 1a fase d’actuació singular a l’estructura E-11 sobre l’N-603.

Juny

• S’acaben les obres a l’AP-7 d’ampliació del tercer carril a Girona.
• Culmina el procés de desmantellament de les barreres troncals de Mediterrani, el Vendrell i Tarragona,
que completen la implantació del sistema de peatge tancat a l’AP-7 sud.

Juliol

• 1r any de funcionament de Truck Park.

Tercer trimestre

• Es posa en marxa el dispositiu especial Operació Pas de l’Estret a l’AP-7.
• L’Àrea de Servei de Sobradiel a l’AP-68 s’obre novament al públic després del projecte de remodelació.
• Servei especial de ludoteca a l’Àrea de Servei de Sagunt.

Agost
Setembre
Octubre

• Projecte d’ampliació de tercer carril a l’AP-6: 2a fase d’actuació singular a l’estructura E-11 sobre l’N-603.

• Simulacres de viabilitat hivernal a l’AP-7, AP-2, AP-68, AP-6, AP-51 i AP-61.

Quart trimestre

• Campanya de reforç dels elements de seguretat a l’AP-7 Llevant, amb instal·lació de 53 quilòmetres de barrera
de seguretat nova.

Novembre

• Simulacre d’accident i incendi al túnel de Mascarat (Alacant).
• Inici de la campanya de viabilitat hivernal. abertis autopistas engega el pla de viabilitat hivernal, actiu fins al mes d’abril.

Desembre

• Exercici d’incendi en una instal·lació elèctrica als túnels de la C-32.
• El Govern de l’Aragó signa amb abertis autopistas convenis per millorar la seguretat viària a l’N-II i l’N-232 per mitjà del
transvasament de vehicles pesants a la seva xarxa d’autopistes a partir del 2013. Continuen les mesures de descomptes per a
turismes a través del sistema de telepeatge.
• Progrés a les obres de l’AP-6.
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Innovació
• Projecte SafeTRIP. abertis autopistas inicia les proves pilot de dispositius On Board Unit a la seva flota.

• Publicació de temps de recorregut als rètols variables de l’AP-68.

• Desplegament de vies amb tot tipus de sistemes de pagament amb atenció a distància. AP-7 i AP-2.

• autopistas.com es pot veure a través del mòbil amb telèfons intel·ligents.
• abertis autopistas proporciona als seus clients noves guies turístiques per a telèfons intel·ligents.

• Desenvolupament del projecte d’estalvi de llum. Renovació de lluminàries a l’enllumenat exterior i les estacions de peatge.

• Projecte SARTRE: prova pilot dels trens de carretera a l’AP-2.
• Prova pilot d’automatització dels aparcaments de Saba a través de Via T a Mataró.

• Instal·lació d’aspes-fletxes a l’interior dels túnels per a la senyalització de carrils, així com de senyals de limitació de velocitat (CLV)
d’acord amb la normativa.
• abertis autopistas llança Truck Tweet, un canal específic a Twitter per comunicar-se amb els professionals del transport.

• Projecte de nova aplicació per a la gestió integral de la flota de vehicles.

• Instal·lació de 16 semàfors a murs laterals dels túnels de Mascarat i Xeresa i de 8 semàfors vermell-groc-groc a les boques de sortida.

• Implantació d’una nova aplicació per a la gestió centralitzada de les seves instal·lacions i equips de pista, denominada SAP PM.

• Proves pràctiques i simulacres d’activació del Pla de Viabilitat Hivernal.

• Continuació del projecte de reconeixement de matrícules a àrees de servei de l’AP-7.
Equipament a quatre semiàrees:  • Empordà Nord   • Penedès Nord   • Montseny Sud   • Selva Sud.
• Els punts d’informació interactius de les àrees de servei reben prop d’1.360.000 consultes.
• El percentatge d’utilització de Via T creix fins al 37,4%, i en el cas del transport professional frega el 98% després de l’acord per a la supressió de la
possibilitat d’utilitzar targetes petrolieres a les autopistes d’abertis.
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Primer trimestre

Cronologia

Contribució responsable

Gener

• abertis autopistas col·labora amb la Fundació Pau Casals.

Febrer

• Es renova l’acord de col·laboració amb la Fundació Guggenheim.

Març

• abertis autopistas continua amb la campanya de sensibilització mediambiental Aristos per a tots els centres de treball.
• abertis autopistas facilita l’exhibició dels cotxes d’època per Sitges en propiciar el transvasament de la resta de conductors
per les autopistes d’aucat.

Segon trimestre

Abril

• Reben el vistiplau el projecte de condicionament de la calçada de La Fuenfría, a Segòvia, i la rehabilitació del pont sobre
el riu Guadarrama al costat del monestir, a San Lorenzo de El Escorial (Madrid)..

Maig

Tercer trimestre

• abertis autopistas arriba a un acord amb Turismo de Segovia per promocionar de manera conjunta ofertes per a turistes.
• abertis autopistas col·labora amb el Circuit de Montmeló per facilitar la mobilitat durant les proves.

Juny

• abertis autopistas aconsegueix la certificació del seu sistema integrat de gestió de la qualitat segons la norma ISO 9001,
el medi ambient d’acord amb la normativa ISO 14001 i la seguretat i la salut de conformitat amb la norma OHSAS 1400.

Juliol

• Servei de ludoteca infantil a l’Àrea de Servei de Sagunt a l’AP-7. Més de 2.000 infants han gaudit d’aquest servei.

Agost

• Campanyes de col·laboració amb les administracions competents per reduir el risc d’incendi i minimitzar-ne les
conseqüències.

Setembre

Octubre
Quart trimestre

• abertis autopistas presenta davant dels ministeris de Foment i Cultura sis projectes que compleixen els criteris establerts
per adherir-se a la consecució de fons de l’1% Cultural.

• Col·laboració amb el Palau de les Arts de València.

• Nova campanya Aristos per a la sensibilització del personal i els col·laboradors en matèria de seguretat viària.

Novembre

• Acord amb l’Agència Catalana de Turisme per compartir plataformes de serveis a clients.

Desembre

• El servei Comparteix cotxe d’abertis autopistas té més de 10.000 usuaris.
• abertis autopistas valora els resultats de l’estratègia paper free, amb què s’aconsegueix la reducció en un 29% dels quilos
de paper utilitzats en les seves comunicacions amb els clients.
• Consolidació de la factura electrònica: el 55% de les factures emeses són en la modalitat d’e-factura.
• IV Dia del Voluntariat. Plataforma Voluntaris.
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Projectes 2013
• Es posen en marxa nous descomptes comercials a l’Aragó.

• Campanya especial Eliminem barreres. Via T per a clients amb discapacitat o mobilitat reduïda.
• S’acaben les obres de remodelació a l’Àrea de Sobradiel a l’AP-68 (direcció Bilbao).

• Nova campanya comercial de bonificacions per al transport professional a la província de Girona.
• L’Àrea de Servei de Logronyo a l’AP-68 s’obre novament al públic després de les obres de millora.

• Llançament dels nous programes de descomptes Truck Plan i Plan 15.

• Creació de la figura Grans Comptes.

• S’acaben les obres d’ampliació de l’AP-6.

• Campanya d’eliminació de la factura en paper.

• Estudi de satisfacció dels clients 2012.

• abertis posa en marxa el servei Truck Service d’assistència als clients al Truck Park.

• Nova app Turisme de Catalunya (ACT).

• Nou disseny del portal autopistas.com.

• Campanya Eliminem barreres a Madrid i València.

• Es posa en marxa l’Oficina Virtual en la seva primera fase
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