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Confirmada la sentència que avala la modificació 
del Govern de la concessió de la C-16 per aplicar 
bonificacions entre Terrassa i Manresa 
 

 El Tribunal Suprem no admet a tràmit el recurs de cassació presentat 
per la concessionària Autema contra la  sentència del TSJC 
 

 El canvi en la concessió permet a la Generalitat una reducció  
acumulada del cost dels seus descomptes i bonificacions de 82 
MEUR des de 2015 
  

La modificació del Govern de la concessió de l’autopista C-16 Sant Cugat – 
Terrassa – Manresa que el Govern per aplicar un nou sistema de descomptes 
ha quedat avalada arran de la inadmissió del Tribunal Suprem del recurs de 
cassació presentat per Autema contra la sentència del Tribunal Superior de 
Justícia (TSJC). Així, la resolució del TSJC, de 2019, que avalava la legitimitat 
del Govern per efectuar els canvis de la concessió de l’autopista, esdevé ferma. 
 
El Govern va aprovar el 2015 i el 2016 dues modificacions de la concessió de 
l’autopista C-16 per a l’aplicació d’un nou sistema de descomptes en el tram entre 
Terrassa i Manresa, amb l’objectiu d’optimitzar la utilització de l’autopista i 
millorar la seguretat i la mobilitat en el corredor format per aquesta via, juntament 
amb la C-55 i la C-58. Aquest sistema inclou, d’una banda, l’homogeneïtzació de 
les tarifes i la implantació d’un sistema de peatge tancat virtual al tram Sant Cugat 
del Vallès-Terrassa i, de l’altra, un sistema de bonificacions en el tram Terrassa-
Manresa. 
 
Juntament amb el nou model de descomptes, la modificació de la concessió 
comportava l’ajustament de la compensació anual que la Generalitat abona  a la 
concessionària. Així, aquest nou sistema de compensació ha suposat per al 
Govern de la Generalitat una reducció acumulada de 82 MEUR des de l’inici de 
la seva aplicació (juliol 2015) fins al 2019.  
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