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Balanços de situació consolidats el 31 de desembre (en milers d’euros)

ACTIUS Notes 2006 2005

Actius no corrents

Immobilitzat material i actius revertibles 5 9.609.848 4.596.431
Fons de comerç 6 3.935.343 1.082.456
Altres actius intangibles 6 2.869.807 707.909
Participacions en entitats associades 7 690.233 660.338
Actius per impostos diferits 16 491.533 391.033
Actius financers disponibles per a la venda 8 579.855 438.905
Instruments financers derivats 9 16.625 61.369
Deutors i altres comptes per cobrar  10 77.840 29.896

Actius no corrents 18.271.084 7.968.337

Actius corrents

Existències - 12.978 10.106
Deutors i altres comptes per cobrar 10 600.323 379.637
Instruments financers derivats 9 485 -   
Efectiu i equivalents de l’efectiu 11 332.465 88.592

Actius corrents 946.251 478.335

Actius 19.217.335 8.446.672

PATRIMONI  NET Notes 2006 2005

Capital i reserves atribuïbles als accionistes de la Societat

Capital social 12 1.824.025 1.737.166
Prima d’emissió 12 579.690 579.690
Accions pròpies 12 (68.000) (164.477)
Reserves 12 271.402 117.383
Guanys acumulats i altres reserves 12 845.674 690.226

3.452.791 2.959.988

Interessos minoritaris 12 993.830 76.145

Patrimoni net 4.446.621 3.036.133

PASSIUS

Passius no corrents
Deutes financers 13 11.103.688 3.227.323
Instruments financers derivats 9 88.872 46.550
Ingressos diferits 14 51.021 86.096
Passius per impostos diferits 16 1.249.548 264.986
Obligacions per prestacions a empleats 17 80.034 32.488
Provisions i altres passius 18 201.337 178.815

Passius no corrents 12.774.500 3.836.258

Passius corrents
Deutes financers 13 1.330.794 1.089.196
Instruments financers derivats 9 2.510 14.385
Proveïdors i altres comptes per pagar 15 400.681 262.287
Passius per impostos corrents - 138.910 113.114
Provisions i altres passius - 123.319 95.299

Passius corrents 1.996.214 1.574.281

Passius 14.770.714 5.410.539

Patrimoni net i passius 19.217.335 8.446.672

Aquests balanços de situació consolidats s’han de llegir conjuntament amb les notes incloses a les pàgines 7 a 59.



Comptes de pèrdues i guanys consolidats el 31 de desembre (en milers d’euros)

Notes 2006 2005

Prestació de serveis 19 3.242.986 1.824.240
Altres ingressos d’explotació 19 59.878 57.470
Treballs per a l’immobilitzat - 10.058 4.382
Altres ingressos 19 22.070 19.788

Ingressos de les operacions 3.334.992 1.905.880
Despeses de personal 19 (472.822) (313.521)
Altres despeses d’explotació - (751.006) (382.793)
Variacions provisions de trànsit - 551 158
Variació provisió per deteriorament d’actius 5/8 (4.902) -   
Dotació a l’amortització de l’immobilitzat 5/6 (750.434) (371.500)
Altres despeses - (13.178) (5.555)

Despeses de les operacions (1.991.791) (1.073.211)

Benefici de les operacions 1.343.201 832.669

Variació valoració instruments cobertura 19 7.281 5.091
Ingressos financers 19 88.295 54.460
Despeses financeres 19 (556.109) (218.809)

Resultat financer net (460.533) (159.258)
Resultat societats posades en equivalència 12 46.942 65.095

Benefici abans d’impostos 929.610 738.506
Impost sobre el benefici 16 (354.778) (223.638)

Benefici de l’exercici  574.832 514.868
Atribuïble a interessos minoritaris 12 44.802 3.635

Atribuïble als accionistes de la Societat 530.030 511.233

Benefici per acció (expressat en euros per acció)
- bàsic 12 0,899 0,905
- diluït 12 0,899 0,905

Aquests balanços de situació consolidats s’han de llegir conjuntament amb les notes incloses a les pàgines 7 a 59.

Estats consolidats d’ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net (en milers d’euros)

Notes 2006 2005

Guanys nets en el valor raonable, bruts d’impostos 
d’actius financers disponibles per a la venda 8/12 133.961 24.600

Cobertures de fluxos d’efectiu 12 30.606 714
Diferències de conversió moneda estrangera 12 9.070 23.094
Altres 12 12.329 (57)
Pèrdues i guanys actuarials 12 (2.578) (5.943)
Efecte impositiu d’ingressos i despeses reconeguts  
en patrimoni net - (19.667) (250)

Ingrés net reconegut directament en patrimoni net 163.721 42.158
Benefici de l’exercici 574.832 514.868

Total ingrés reconegut en l’exercici 738.553 557.026
Atribuïble a:

- accionistes de la Societat 693.092 549.746
- interessos minoritaris 45.461 7.280

738.553 557.026

Aquests balanços de situació consolidats s’han de llegir conjuntament amb les notes incloses a les pàgines 7 a 59.
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Estats consolidats de fluxos d’efectiu (en milers d’euros)

Flux net d’efectiu de les activitats d’explotació: Notes 2006 2005

Benefici de l’exercici 574.832 514.868
Ajustaments en:
Impostos 16 354.778 223.638
Amortitzacions de l’exercici 5/6 750.434 371.500
Variació provisió per deteriorament d’actius 5/8 4.902 -  
(Benefici)/pèrdua per la venda d’immobilitzat material,
actius intangibles i altres actius - (8.892) 5.555
(Guanys)/pèrdues en instruments cobertura 19 (7.281) (5.091)
Variació provisió per pensions 17 11.857 5.663
Variació altres provisions 18 (5.186) 11.990
Ingressos per dividends 19 (16.530) (17.026)
Ingressos per interessos 19 (71.765) (37.434)
Despesa per interessos 19 556.109 218.809
Imputació a resultats d’ingressos diferits 14 (3.974) (11.833)
Participació en el resultat de societats posades en equivalència 7 (46.942) (65.095)

2.092.342 1.215.544

Variacions en l’actiu/passiu corrent:
Existències 2.535 (4.713)
Deutors i altres comptes per cobrar (97.236) (83.982)
Instruments financers derivats (12.360) 120.649
Proveïdors i comptes per pagar (66.071) 69.805
Altres passius corrents 10.257 68.759

(162.875) 170.518

Efectiu generat de les operacions 1.929.467 1.386.062

Impost sobre beneficis pagat (220.451) (197.287)
Interessos pagats (556.109) (218.809)
Deutors i altres comptes per cobrar no corrents 69.464 874

(A) Total flux net d’efectiu d’activitats d’explotació 1.222.371 970.840

Flux net d’efectiu de les activitats d’inversió:

Combinacions de negoci i variacions de perímetre (3.634.462) (719.220)
Adquisició de participacions en entitats associades 7 (44.047) (20.448)
Cobraments per venda d’immobilitzat 36.838 47.249
Adquisició d’immobilitzat material i actius intangibles 5/6 (487.901) (589.992)
Adquisició d’actius financers disponibles per a la venda 8 (2.850) (1.038)
Aplicació provisió pensions 17 (13.075) (6.855)
Aplicació altres provisions 18 (4.670) (13.910)
Interessos cobrats 19 71.765 37.434
Dividends cobrats amb entitats associades 7/19 76.237 41.915
Altres creditors 18 32.632 38.827
Altres - 8.272 4.397

(B) Total flux net d’efectiu d’activitats d’inversió (3.961.261) (1.181.641)

Flux net d’efectiu de les activitats de finançament:

Cobraments/(pagaments) de deute financer 3.179.621 718.349
Dividends pagats als accionistes de la societat dominant 12 (293.654) (282.634)
Cobraments/devolucions de subvencions i altres ingressos diferits 14 319 4.618
Accions pròpies 12 96.477 (164.477)

(C) Total flux d’efectiu d’activitats de finançament 2.982.763 275.856

(Decrement)/increment net d’efectiu i equivalents 
a l’efectiu (A) + (B) + (C) 243.873 65.055
Saldo inicial d’efectiu i equivalents 88.592 23.537

Saldo final d’efectiu i equivalents  332.465 88.592

Aquests balanços de situació consolidats s’han de llegir conjuntament amb les notes incloses a les pàgines 7 a 59.



NOTES DELS COMPTES ANUALS CONSOLIDATS DE L’EXERCICI 2006

NOTA 1 _ INFORMACIÓ GENERAL
Abertis Infraestructuras, S.A. (d’ara endavant, abertis o Societat Dominant) es va constituir a Barcelona el 24 de febrer
de 1967 i té el seu domicili social a l’avinguda del Parc Logístic, núm. 12-20 (Barcelona). Amb data 30 de maig de 2003
va canviar la seva anterior denominació social d’Acesa Infraestructuras, S.A. per l’actual.

abertis és actualment la capçalera d’un grup dedicat a la gestió d’infraestructures al servei de la mobilitat i les
comunicacions que opera en cinc sectors d’activitat: concessionàries d’autopistes, telecomunicacions, aeroports,
aparcaments i serveis a la logística.

El seu objecte social consisteix en la construcció, conservació i explotació d’autopistes en règim de concessió; la gestió
de concessions de carreteres a Espanya i a l’estranger; la construcció d’obres d’infraestructures viàries; les activitats
complementàries de la construcció, conservació i explotació d’autopistes, com estacions de servei, centres integrats de
logística i/o transport i/o aparcament, així com també qualssevol de les activitats relacionades amb infraestructures
de transports i de comunicació i/o telecomunicacions al servei de la mobilitat i al transport de persones, mercaderies
i informació, amb l’autorització que, si escau, fos procedent.

La Societat pot desenvolupar el seu objecte social, especialment l’activitat concessional, de forma directa o indirecta,
a través de la seva participació en altres empreses, tot restant subjecta, en aquest sentit, a allò que en cada moment
disposi la legislació vigent.

A la nota 26.c s’inclou la informació sobre els contractes de concessió que manté el Grup.

El detall de les societats dependents d’abertis que, juntament amb aquesta, comprenen el grup consolidable (d’ara
endavant, el Grup) el 31 de desembre de 2006, s’inclou a l’Annex I.

Les xifres contingudes en tots els estats comptables que formen part dels comptes anuals consolidats (balanç de
situació consolidat, compte de pèrdues i guanys consolidat, estat consolidat d’ingressos i despeses reconeguts en el
patrimoni net, estat consolidat de fluxos d’efectiu i les notes dels comptes anuals consolidats) estan expressades en
milers d’euros.

NOTA 2 _ BASES DE PRESENTACIÓ

a) Bases de presentació

Els presents comptes anuals consolidats han estat formulats per les Normes Internacionals d’Informació Financera
adoptades per la Unió Europea d’acord amb el Reglament (CE) núm. 1606/2002 del Parlament Europeu del Consell, del
19 de juliol de 2002 (d’ara endavant, NIIF). Així mateix, l’obligació de presentar comptes anuals consolidats sota NIIF
aprovades per la Unió Europea ha estat regulada en la disposició final onzena de la Llei 62/2003, de 30 de desembre,
de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social (BOE de 31 de desembre de 2004).

Aquests comptes anuals consolidats preparats sota NIIF han estat formulats pels administradors d’abertis amb
l’objectiu de mostrar la imatge fidel del patrimoni consolidat, de la situació financera del Grup el 31 de desembre de
2006, dels resultats consolidats de les seves operacions, dels canvis en el patrimoni consolidat i dels fluxos d’efectiu
d’acord amb la legislació vigent esmentada anteriorment.

Els primers comptes anuals consolidats que es van presentar sota criteris NIIF van ser els de l’exercici tancat el 31 de
desembre de 2005. En conseqüència, la NIIF-1 “Adopció per primera vegada de les Normes Internacionals d’Informació
Financera” es va aplicar a la data de transició d’1 de gener de 2004.

En la data de formulació dels comptes anuals consolidats existeixen normes i interpretacions, especialment les
relacionades amb els contractes de concessió (IFRIC12), que durant l’exercici 2006 han estat objecte de revisió i estudi
per part dels organismes reguladors internacionals corresponents, així com altres normes i interpretacions que estan
sent objecte de revisió. En qualsevol cas, la seva aplicació serà objecte de consideració per part del Grup una vegada
aprovades, si escau, per la Unió Europea.

La preparació dels comptes anuals consolidats sota NIIF requereix la realització per part de la Direcció de determinades
estimacions comptables i la consideració de determinats elements de judici. Aquests s’avaluen contínuament i es basen
en l’experiència històrica i altres factors, incloses les expectatives de successos futurs, que s’han considerat raonables
d’acord amb les circumstàncies. Si bé les estimacions considerades s’han fet sobre la millor informació disponible en
la data de formulació dels comptes anuals consolidats, de conformitat amb la NIC-8, qualsevol modificació en el futur
d’aquestes estimacions s’aplicaria de forma prospectiva a partir d’aquest moment, i es reconeixeria l’efecte del canvi
en l’estimació realitzada en el compte de pèrdues i guanys consolidat de l’exercici en qüestió.

Les principals estimacions i els judicis considerats en l’elaboració dels comptes anuals consolidats són les següents:

• Pèrdua estimada per deteriorament del fons de comerç (vegeu les notes 3.c i 6).

• Valor raonable de derivats o altres instruments financers (vegeu les notes 3.i i 9).

• Valor raonable d’actius i passius en les combinacions de negoci (vegeu la nota 21).
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• Vides útils dels elements d’immobilitzat material i actius intangibles (vegeu les notes 3.a i 3.b).

• Hipòtesis actuarials utilitzades en la determinació dels passius per compromisos per pensions (vegeu les notes 3.k i
17).

• Impostos diferits (vegeu les notes 3.j i 16).

Els comptes anuals consolidats s’han elaborat d’acord amb l’enfocament de cost històric, excepte per als casos
esmentats específicament en aquesta memòria.

Els comptes anuals consolidats, així com les notes de la memòria, s’han elaborat sobre la base del principi d’uniformitat
de reconeixement i valoració. Els canvis en els principis de valoració, sempre que tinguin un impacte significatiu en
relació amb els comptes anuals consolidats, es reflecteixen en la memòria dels estats financers consolidats i les xifres
comparatives s’hi ajusten conseqüentment.

Alguns imports del compte de pèrdues i guanys consolidat i del balanç de situació consolidat s’han agrupat per motius
de claredat, i se n’ha presentat el desglossament a les notes dels comptes anuals consolidats.

La distinció presentada en el balanç de situació entre partides corrents i no corrents s’ha fet en funció del cobrament
o de l’extinció d’actius i passius abans d’un any o després.

Addicionalment, els comptes anuals consolidats inclouen tota la informació que s’ha considerat necessària per a una
presentació adequada d’acord amb la legislació mercantil vigent a Espanya.

Els comptes anuals consolidats d’abertis, així com els seus comptes anuals individuals i els de les seves societats
dependents, es presentaran a les seves respectives juntes generals d’accionistes en els terminis establerts. Els
administradors del Grup estimen que aquests comptes s’aprovaran sense variacions significatives.

b) Principis de consolidació

i) Mètodes de consolidació 

Societats dependents 
Societats dependents són totes les entitats en què abertis controla directament o indirectament les polítiques
financeres i operatives, fet que generalment ve acompanyat d’una participació superior a la meitat dels drets
de vot. Addicionalment, per avaluar si abertis controla una altra entitat, es considera l’existència i l’efecte dels
drets potencials de vot que actualment siguin exercitables o convertibles. Les societats dependents es
consoliden a partir de la data en què es transfereix el control a abertis, i s’exclouen de la consolidació en la
data en què aquest control s’acaba.

Les societats dependents es consoliden pel mètode d’integració global, excepte aquelles societats que no
presenten un interès significatiu en el conjunt dels comptes anuals consolidats, que es consoliden pel mètode
de participació o posada en equivalència (vegeu Annex I).

En l’Annex I a aquestes notes es desglossen les dades de totes les societats dependents incloses en el perímetre
de consolidació el 31 de desembre de 2006.

Societats multigrup (negocis conjunts)
Correspon a les societats sobre les quals existeix un acord contractual amb un tercer per compartir el control
de la seva activitat, i les decisions estratègiques relatives a l’activitat, tant financeres com d’explotació,
requereixen el consentiment unànime de tots els partícips que en comparteixen el control.

Els interessos del Grup en empreses controlades conjuntament es comptabilitzen d’acord amb el mètode
d’integració proporcional, excepte aquelles societats que no presenten un interès significatiu en el conjunt dels
comptes anuals consolidats, que es consoliden pel mètode de participació o posada en equivalència (vegeu
Annex II).

A l’Annex II a aquestes notes es facilita la informació relativa a les empreses multigrup consolidades el 31 de
desembre de 2006.

Entitats associades 
Són aquelles societats sobre les quals abertis exerceix una influència significativa, amb una vinculació duradora
que n’afavoreix i influeix l’activitat però amb reduïda representació en els mecanismes de gestió i control que,
generalment, ve acompanyat per una participació d’entre un 20% i un 50% dels drets de vot.

Les inversions en entitats associades i les excloses de les dues categories anteriors es comptabilitzen pel
mètode de participació (posada en equivalència) i inicialment es reconeixen pel seu cost. La participació
d’abertis en entitats associades inclou el fons de comerç (net de qualsevol pèrdua per deterioració acumulada)
identificat en l’adquisició.

Amb posterioritat a l’adquisició, la participació d’abertis en el resultat i les reserves de les entitats associades
es reconeixen en el compte de pèrdues i guanys consolidat de l’exercici i com a reserves de consolidació,
respectivament, tenint en ambdós casos com a contrapartida el valor de la participació. Els cobraments de
dividends posteriors a l’adquisició s’ajusten contra l’import de la participació.



En el cas que la participació del Grup en les pèrdues d’una entitat associada sigui igual o superior al valor de la
seva participació financera, inclòs qualsevol altre compte per cobrar no assegurat, no es reconeixeran pèrdues
addicionals, tret que s’hagi incorregut en obligacions o s’hagin fet pagaments en nom de l’associada.

A l’Annex III a aquestes notes es desglossen les dades d’identificació de les entitats associades incloses en el
perímetre de consolidació pel mètode de posada en equivalència el 31 de desembre de 2006.

ii) Homogeneïtzació temporal i valorativa 
Totes les societats incloses en el perímetre de consolidació tanquen el seu exercici social el 31 de desembre,
havent fet servir, per al procés de consolidació, els estats financers de l’exercici respectius, preparats sota
principis NIIF amb aquest objectiu. No obstant això, segons la legislació vigent, aquestes societats presenten
comptes anuals individuals d’acord amb la normativa que se’ls aplica al seu país d’origen.

Les normes de valoració aplicades per les societats del Grup són essencialment coincidents. No obstant això,
quan és necessari, per assegurar la uniformitat de les polítiques comptables de les societats incloses en el
perímetre de consolidació amb les polítiques adoptades pel Grup, s’hi practiquen els ajustaments
d’homogeneïtzació valorativa corresponents.

iii) Diferències de primera consolidació  
Per comptabilitzar l’adquisició de societats dependents, el Grup fa servir el mètode d’adquisició. El cost
d’adquisició és el valor raonable dels actius, del patrimoni i dels passius existents en la data d’adquisició, més
els costos directament atribuïbles a l’operació de compra. Els actius adquirits i els passius i contingències
assumits es valoren inicialment pel seu valor raonable en la data d’adquisició, incloent-hi els corresponents als
interessos minoritaris. L’excés del cost d’adquisició sobre el valor raonable de la participació es reconeix com a
fons de comerç de consolidació.

Per contra, si el cost d’adquisició és menor que el valor raonable del patrimoni (actius nets) de la societat
adquirida, la diferència es reconeix directament en el compte de resultats consolidat de l’exercici.

No obstant això, d’acord amb el que disposa la NIIF-1 “Adopció per primera vegada de les Normes
Internacionals d’Informació Financera”, els fons de comerç sorgits com a conseqüència de combinacions de
negoci anteriors a l’1 de gener de 2004 (data de transició a les NIIF) no es van reestimar sobre la base del criteri
descrit anteriorment.

En ambdós casos, d’acord amb la NIIF-3, el fons de comerç de consolidació ha deixat d’amortitzar-se d’una
forma sistemàtica des de l’1 de gener de 2004 (data de transició a les NIIF).

Per això, la deterioració eventual d’aquest tipus d’actiu es revisa anualment a través d’un test de deterioració,
per determinar si el seu valor s’ha reduït a un import inferior al cost net existent en el moment de la seva
realització, i se’n registra, si escau, el sanejament necessari contra el compte de pèrdues i guanys consolidat de
l’exercici (vegeu la nota 3.c). Les pèrdues per deterioració relacionades amb el fons de comerç de consolidació
no són objecte de reversió posterior.

El fons de comerç relacionat amb adquisicions d’entitats associades s’inclou com a major valor de la
participació corresponent, i es valora d’acord amb allò que indica la nota 3.b.iv.

iv) Eliminació d’operacions internes
S’eliminen els saldos i les transaccions intercompanyies, així com els guanys no realitzats davant de tercers per
transaccions entre entitats del Grup. Les pèrdues no realitzades també s’eliminen, tret que la transacció
proporcioni evidència d’una pèrdua per deterioració de l’actiu transferit.

En el cas de transaccions amb entitats controlades conjuntament (societats multigrup) se’n reconeix la
participació en el benefici o la pèrdua procedent d’operacions amb empreses del Grup únicament per la part
que correspon a altres partícips.

v) Conversió d’estats financers en moneda diferent de l’euro  
Els estats financers de les societats estrangeres, cap de les quals no opera en una economia hiperinflacionària,
designats en una moneda funcional (la de l’entorn econòmic principal en què l’entitat opera) diferent de la
moneda de presentació dels estats financers consolidats (euro), es converteixen a euros a través de l’aplicació
del mètode del tipus de canvi al tancament, segons el qual:

• Capital i reserves es converteixen al tipus de canvi històric.

• Les partides del compte de pèrdues i guanys s’han convertit aplicant el tipus de canvi mitjà del període com
a aproximació al tipus de canvi en la data de la transacció.

• La resta de les partides del balanç de situació s’han convertit al tipus de canvi al tancament.

Com a conseqüència de l’aplicació d’aquest mètode, les diferències de canvi generades s’inclouen en l’epígraf
“Reserves-diferències de conversió” del patrimoni net del balanç de situació consolidat.

vi) Altres
Aquelles diferències de canvi que sorgeixen de la conversió d’una inversió neta en entitats estrangeres, i de
préstecs i altres instruments en moneda diferent de l’euro designats com a cobertures d’aquestes inversions, es



registren contra patrimoni net. Quan es ven, aquestes diferències de canvi es reconeixen en el compte de
resultats com a part del guany o pèrdua en la venda.

Els ajustaments al fons de comerç i al valor raonable que sorgeixen de l’adquisició d’una entitat estrangera es
consideren com a actius i passius de l’entitat estrangera i es converteixen al tipus de canvi de tancament.

vii) Variacions en el perímetre 
Les variacions més significatives produïdes en el perímetre de consolidació i en les societats que el formen
durant l’exercici 2006 han estat les següents:

• Adquisició a través de la societat Holding d’Infrastructures de Transport SAS (HIT) de la societat
concessionària d’autopistes de peatge Société des Autoroutes du Nord et de l’Est de la France (Sanef).Vegeu
la nota 21.

• Constitució de la societat holandesa HIT Finance B.V. participada un 100% per Holding d’Infrastructures de
Transport, SAS (HIT).

• Constitució d’Abertis US Corp. participada al 100% per abertis.

• Increment de la participació d’Iberpistas, S.A.U.C.E. a Alazor Inversiones, S.A. d’un 31,22% a un 35,22%.

• Liquidació de la societat Vasco Aragonesa de Servicios y Concesiones, S.A. (societat inactiva), que estava
participada un 100% per la societat Autopistas Vasco-Aragonesa, C.E.S.A. (Avasa).

• Liquidació de la societat Áreas de Servicio y Mantenimiento, S.A., (societat inactiva) que estava participada
en un 100% per Avasa.

• Fusió amb efectes a partir de l’1 de gener de 2006 de la societat Servicios Audiovisuales Overon, S.L., abans
denominada Servicios Audiovisuales Alella, amb les societats Mediasat i GlobeCast. Com a conseqüència de
l’operació de fusió la participació d’abertis a Overon ha passat del 100% al 51%.

• Constitució de Saba Aparcamientos de Levante, S.L., participada un 50% per saba.

• Constitució de Saba Inmobiliaria de Aparcamientos, S.L. participada al 100% per saba.

• Venda del 30% de la Societat Pirenaica d’Aparcaments, S.A. (SPASA), amb una reducció de la participació de
saba del 90% al 60%.

• Constitució de la societat Bologna Fera Scarl, participada un 12,41% per Saba Italia.

• Constitució del Consorci de Plataformes Logístiques, S.L. (CPL), participada un 51% per Abertis Logística, S.A.
i un 49% per Centro Intermodal de Logística, S.A., que al seu torn està participada un 32% per Abertis
Logística, S.A.

• Increment de la participació d’Abertis Logística, S.A. a Araba Logística, S.A. (Arasur) del 42,61% al 43,76%.

Addicionalment, durant l’exercici s’han produït els traspassos interns de participacions següents:

• Traspàs de la participació d’Abertis Portugal SGPS, S.A. (abans denominada Autopistas SGPS, S.A.)
d’Autopistes C.E.S.A. (acesa) a abertis.

• Traspàs de la participació que abertis ostentava en Sociedad Concesionaria del Elqui, S.A. a Abertis
Infraestructuras Chile (anteriorment denominada Iberpistas Chile).

NOTA 3 _ NORMES DE VALORACIÓ
Les principals normes de valoració utilitzades en la preparació dels comptes anuals consolidats han estat les següents:

a) Immobilitzat material i actius revertibles 

L’immobilitzat material es comptabilitza pel seu cost d’adquisició menys l’amortització i l’import acumulat de
qualsevol pèrdua eventual de valor. L’immobilitzat material inclou les revaloracions legals aplicades en exercicis
anteriors a l’1 de gener de 2004 permeses sota normativa local, amb un valor equiparat com a cost d’adquisició, tal
com permetia la NIIF-1 “Adopció per primera vegada de les Normes Internacionals d’Informació Financera”.

Les subvencions de capital rebudes redueixen el cost d’adquisició dels béns immobilitzats i es registren en el moment
en què es compleixen els requisits per a l’exigència del seu cobrament. Aquestes s’imputen linealment a resultats en
funció de la vida útil de l’actiu finançat, reduint el càrrec per amortització de l’exercici.

Els costos de personal i altres despeses, així com les despeses financeres netes directament imputables als elements de
l’immobilitzat material, són incorporats al cost d’adquisició fins a la seva entrada en explotació.

Els costos de renovació, ampliació o millora dels béns de l’immobilitzat material s’incorporen a l’actiu com a major
valor del bé exclusivament quan suposen un augment de la seva capacitat, productivitat o allargament de la seva vida
útil, i sempre que sigui possible conèixer o estimar el valor net comptable dels elements que es donen de baixa de
l’inventari per haver estat substituïts.

Els costos de conservació i manteniment es carreguen al compte de resultats de l’exercici en què es produeixen.

La inversió en autopista registrada per les societats concessionàries inclou principalment els conceptes següents:
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adquisició de terrenys, estudis i certificats d’obra, despeses financeres intercalàries, inversió en túnels, senyalització,
instal·lacions i maquinària de peatge, etc. Aquestes inversions reverteixen en l’Administració concedent quan finalitza
la concessió.

En el cas de societats concessionàries d’autopistes, les inversions futures en concepte de reposició o substitució que es
puguin estimar de forma raonable, i amb una vida útil estimada superior a la data de finalització de la concessió, es
provisionen pel valor net comptable (en funció de la seva vida útil) previst en la data esmentada, a càrrec de l’epígraf
d’immobilitzat material per l’import actualitzat a l’inici de la concessió, i a càrrec de resultats de cada exercici per
l’actualització d’aquesta provisió pel tipus d’interès efectiu.

L’amortització de l’immobilitzat material es calcula sistemàticament pel mètode lineal en funció de la vida útil dels
béns respectius, atenent a la depreciació patida pel seu funcionament, ús i gaudi. Per a aquells actius imputables a la
inversió en autopista, si la seva vida útil supera la vida restant de la concessió, s’amortitzen sobre la base de la vida útil
de la concessió.

Els coeficients d’amortització utilitzats en el càlcul de la depreciació experimentada pels elements que componen
l’immobilitzat material són els següents:

Element Coeficient

Edificis i altres construccions 2-14 %
Maquinària 6-30 %
Utillatge 7-30 %
Altres instal·lacions 7-20 %
Mobiliari 10-20 %
Equips per al procés d’informació 20-33 %
Altre immobilitzat material 8-25 %
Inversió en autopista (*)

(*) La inversió principal en autopista (adquisició de terrenys, estudis i certificats d’obra, etc.) s’amortitza durant el període
de concessió, mentre que els coeficients d’amortització per als components més significatius que configuren
addicionalment la inversió en autopista són els següents:

Element Coeficient

Ferms 6-10 %

Túnels 2-2,5 %

Senyalització 10-20 %

Instal·lacions de peatge 8-12 %

Maquinària de peatge 10-12 %

Quan el valor net comptable d’un actiu és superior al seu import recuperable estimat, el seu valor es redueix de forma
immediata fins al seu import recuperable.

b) Fons de comerç i altres actius intangibles 

Els actius intangibles indicats a continuació són registrats al seu cost d’adquisició minorat per l’amortització
acumulada i qualsevol pèrdua eventual per deterioració del seu valor; la seva vida útil s’avalua sobre una base
d’estimació prudent.

El valor net comptable dels actius intangibles és revisat per la possible deterioració del seu valor quan determinats
esdeveniments o canvis indiquen que el valor net comptable pot ser no recuperable.

i) Despeses de desenvolupament 
Les despeses d’investigació són imputades a despeses en el moment en què s’incorren, mentre que les despeses
de desenvolupament incloses en un projecte són capitalitzades si aquest és viable des d’una perspectiva tècnica
i comercial, es disposa de recursos tècnics i financers suficients per completar-lo, els costos incorreguts poden
ser determinats de manera fiable segons el que estableix la normativa internacional i la generació de beneficis
futurs és probable.

ii) Aplicacions informàtiques 
Es refereix principalment als imports satisfets per l’accés a la propietat o pel dret a l’ús de programes
informàtics, únicament en els casos en què es preveu que la seva utilització inclourà diversos exercicis.

Les aplicacions informàtiques figuren valorades al seu cost d’adquisició i s’amortitzen en funció de la seva vida
útil (entre 3 i 5 anys). Les despeses de manteniment d’aquestes aplicacions informàtiques es carreguen al
compte de resultats consolidat de l’exercici en què es produeixen.
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iii) Concessions administratives
Les concessions administratives figuren en l’actiu valorades per l’import total dels desemborsaments efectuats
per obtenir-les.Aquestes són de vida útil finita i el seu cost s’imputa a resultats, a través de la seva amortització,
durant el període concessional; per fer-ho s’empra un mètode lineal d’amortització.

En el cas de concessions administratives adquirides mitjançant combinacions de negoci posteriors a l’1 de
gener de 2004 (data de transició a les NIIF), aquestes figuren valorades pel seu valor raonable (d’acord amb la
NIIF-3) i s’amortitzen linealment en el període concessional.

iv) Fons de comerç 
El fons de comerç, generat en diferents combinacions de negoci, representa l’excés del cost d’adquisició sobre
el valor raonable o de mercat dels actius nets identificables de la societat adquirida en la data d’adquisició. No
obstant això, d’acord amb allò que disposa la NIIF-1 “Adopció per primera vegada de les Normes Internacionals
d’Informació Financera”, aquells fons de comerç sorgits com a conseqüència de combinacions de negoci
anteriors a l’1 de gener de 2004 (data de transició a les NIIF) no han estat reestimats basant-se en el criteri
descrit anteriorment, i s’han mantingut en la data de transició esmentada els imports nets que provenen de
l’aplicació dels criteris establerts en els comptes anuals de l’exercici 2004 i anteriors.

En qualsevol cas, d’acord amb la normativa internacional (NIIF-3), el fons de comerç s’ha deixat d’amortitzar
d’una forma sistemàtica des de l’1 de gener de 2004 (data de transició a les NIIF). Per això, la deterioració
eventual d’aquest tipus d’actiu es revisa anualment a través d’un test de deterioració, per determinar si el seu
valor s’ha reduït a un import inferior al cost net existent en el moment de la seva realització; si escau, se’n
registra el sanejament contra el compte de pèrdues i guanys consolidat de l’exercici (vegeu les notes 3.c i 6).
Les pèrdues per deterioració relacionades amb el fons de comerç no són objecte de reversió posterior.

La pèrdua o guany obtingut per la venda d’una entitat inclou l’import en llibres del fons de comerç relacionat
amb l’entitat venuda.

Atès que el fons de comerç es considera un actiu de la societat adquirida (excepte els generats amb anterioritat
a l’1 de gener de 2004, que en aplicació de la NIIF-1 es van considerar actius de la societat adquirent), en el
cas d’una societat dependent amb moneda funcional diferent de l’euro, aquest es valora en la moneda
funcional de la societat dependent, i se’n fa la conversió a l’euro corresponent al tipus de canvi vigent en la
data del balanç de situació segons s’indica a la nota 2.b.vi).

v) Altres actius intangibles
Inclou principalment llicències per a la gestió d’infraestructures aeroportuàries, que figuren en l’actiu del balanç
de situació consolidat valorades pel seu valor raonable per haver estat adquirides en combinacions de negoci
posteriors a l’1 de gener de 2004. Aquestes s’imputen a resultats fent servir un mètode lineal d’amortització.

c) Pèrdues per deterioració de valor d’actius 

El Grup avalua, en cada data de tancament del balanç, si existeix algun indici de deterioració del valor d’algun actiu. Si
existís aquest indici, o quan es requereixi una prova anual de deterioració (cas del fons de comerç), el Grup estimarà
l’import recuperable de l’actiu, entès com el més alt entre el valor raonable d’un actiu menys els costos per a la seva
venda i el seu valor d’ús. Per determinar el valor d’ús d’un actiu, les entrades d’efectiu futures que s’estima que aquest
generarà es descompten al seu valor actual utilitzant una taxa de descompte que reflecteix el valor actual dels diners
a llarg termini i els riscos específics de l’actiu (prima de risc). En el cas que l’actiu analitzat no generi fluxos de caixa
per si mateix, independentment d’altres actius, s’estimarà el valor raonable o d’ús de la unitat generadora d’efectiu
(grup més petit identificable d’actius que genera fluxos d’efectiu identificables per separat d’altres actius o grups
d’actius) en què s’inclou l’actiu.

Les pèrdues per deterioració (excés del valor en llibres de l’actiu sobre el seu valor recuperable) es reconeixen en el
compte de resultats consolidat de l’exercici.

A excepció del fons de comerç, les pèrdues per deterioració del qual tenen el caràcter d’irreversibles, al tancament de
cada exercici, en el cas que en exercicis anteriors el Grup hagi reconegut pèrdues per deterioració d’actius, s’avalua si
existeixen indicis que aquestes hagin desaparegut o disminuït, i s’estima, si escau, el valor recuperable de l’actiu
deteriorat. Una pèrdua per deterioració reconeguda en exercicis anteriors únicament es revertiria si s’hagués produït
un canvi en les estimacions utilitzades per determinar l’import recuperable de l’actiu des que l’última pèrdua per
depreciació va ser reconeguda. Si aquest fos el cas, el valor en llibres de l’actiu s’incrementarà fins al seu valor
recuperable, i no podrà excedir el valor en llibres que s’hagués registrat, net d’amortització, de no haver-se reconegut
la pèrdua per deterioració per a l’actiu en anys anteriors. Aquesta reversió es registraria en el compte de resultats de
l’exercici.

d) Inversions financeres i altres actius financers (sense incloure-hi instruments financers derivats)

El Grup determina la classificació dels seus actius financers després del reconeixement inicial i, quan és permès i
adequat, es reavalua aquesta classificació a cada tancament d’exercici. Al tancament del 31 de desembre de 2006 els
actius financers han estat classificats segons les categories següents:



i) Participacions en entitats associades
Correspon a les participacions valorades mitjançant el mètode de posada en equivalència i es registren d’acord
amb el criteri descrit en la nota 2.b.i.

ii) Actius financers disponibles per a la venda 
En aquest epígraf del balanç de situació consolidat s’inclouen aquelles inversions en què el Grup no té una
influència significativa o un control (vegeu la nota 8). Aquestes es classifiquen com a actius no corrents tret
que es pretengui alienar la inversió en els dotze mesos següents a la data del balanç de situació consolidat; en
aquest cas la inversió es classificarà com un actiu corrent.

Aquestes inversions es valoren al valor raonable, i es registren els guanys o les pèrdues que sorgeixen per canvis
en el mateix valor dintre del patrimoni net fins que la inversió es vengui o pateixi pèrdues per deterioració; en
aquest moment, el guany o la pèrdua acumulada presentada prèviament en el patrimoni net en l’epígraf
“Reserves-inversions disponibles per a la venda” es traspassa a resultats com a pèrdues o guanys dels actius
financers corresponents.

El valor raonable de les inversions que es negocien activament en mercats financers organitzats es determina
per referència a la cotització al tancament del mercat a data de tancament de l’exercici. En el cas de les
inversions per a les quals no existeix un mercat actiu, el valor raonable es determina utilitzant mètodes de
valoració. Si el seu valor de mercat no es pogués determinar de forma fiable, aquestes inversions es valorarien
al cost, o per un import inferior si existeix evidència de la seva deterioració.

iii) Deutors i altres comptes per cobrar 
Aquest epígraf correspon principalment a:

• Crèdits concedits a entitats associades o vinculades, els quals es valoren pel seu valor nominal (que no
difereix significativament de la seva valoració al cost amortitzat utilitzant el mètode del tipus d’interès
efectiu).

• Dipòsits i fiances realitzats d’acord amb la legislació vigent.

• Comptes per cobrar per operacions comercials, els quals es valoren pel valor nominal del seu deute, que és
similar al seu valor raonable en el moment inicial. Aquest valor és minorat, si escau, per la provisió per
insolvències corresponent (pèrdua per deterioració de l’actiu), quan existeix evidència objectiva que no es
cobrarà la totalitat de l’import pendent, amb efecte en el compte de pèrdues i guanys consolidat de l’exercici.

e) Instruments financers derivats 

El Grup fa servir instruments financers derivats per gestionar el seu risc financer com a conseqüència principalment de
variacions de tipus d’interès i de tipus de canvi (vegeu la nota 4). Aquests instruments financers derivats, tant si s’han
qualificat de cobertura com si no ho són, s’han comptabilitzat a valor raonable sent aquest el valor de mercat al
tancament d’exercici per a instruments cotitzats, o valoracions basades en l’anàlisi de fluxos d’efectiu descomptats
considerant la hipòtesi que es basen principalment en les condicions del mercat existents a data de tancament, en el
cas d’instruments derivats no cotitzats.

El valor raonable dels instruments financers derivats utilitzats a l’efecte de cobertura es desglossa a la nota 9, i a la nota
12 es mostra el moviment de la reserva de cobertura registrada dintre del patrimoni net consolidat.

Els criteris utilitzats per procedir a la comptabilització han estat els següents:

i) Cobertura del valor raonable 
Els canvis en el valor raonable dels derivats designats, que compleixen les condicions per classificar-se com a
operacions de cobertura del valor raonable d’actius o passius, es reconeixen en el compte de resultats de
l’exercici, juntament amb qualsevol canvi en el valor raonable de l’actiu o passiu objecte de cobertura que sigui
atribuïble al risc cobert. Correspon principalment a aquells instruments financers derivats contractats per les
societats del Grup per convertir deute financer de tipus d’interès fix a variable.

ii) Cobertura de fluxos d’efectiu
Les variacions positives o negatives en la valoració dels derivats qualificats de cobertura de fluxos d’efectiu
s’imputen, per la part efectiva, netes d’efecte impositiu, en el patrimoni consolidat en l’epígraf “Reserves-
reserva de cobertura”, fins que l’instrument de cobertura venç, es ven, deixa de complir amb els requisits per
poder ser considerat de cobertura o deixa de ser probable que tingui lloc la transacció, moment en què els
guanys o les pèrdues acumulades en el patrimoni net es traspassen al compte de resultats consolidat de
l’exercici.

Les diferències positives o negatives en la valoració dels derivats corresponents a la part no efectiva, en cas
d’existir, es reconeixen directament en el compte de pèrdues i guanys de l’exercici.

Aquest tipus de cobertura correspon principalment a aquells derivats contractats per les societats del Grup per
convertir deute financer de tipus d’interès variable a fix.



iii) Cobertura d’inversió neta
En algun cas, abertis finança les seves activitats en la mateixa moneda funcional en què estan denominades
les inversions estrangeres, a fi de reduir el risc de tipus de canvi. Això es porta a terme mitjançant la captació
de recursos financers en la divisa corresponent o mitjançant la contractació de permutes financeres mixtes de
divises i tipus d’interès.

La cobertura d’inversions netes en operacions a l’estranger es comptabilitza de forma similar a les cobertures
de fluxos d’efectiu. Així doncs, els guanys o les pèrdues sobre l’instrument de cobertura per la seva part efectiva
es reconeixen en el patrimoni net i els guanys o les pèrdues relacionades amb la part no efectiva es reconeixen
immediatament en el compte de resultats consolidat de l’exercici.

Les pèrdues i guanys acumulats en el patrimoni net s’inclouen en el compte de resultats quan s’aliena
l’operació a l’estranger.

iv) Derivats que no són qualificats comptablement com de cobertura 
Al tancament de l’exercici existeixen determinats derivats que no compleixen el criteri establert per ser
qualificats com de cobertura. En aquest cas, la variació positiva o negativa sorgida de l’actualització a valor
raonable d’aquests derivats es comptabilitza directament en el compte de pèrdues i guanys consolidat de
l’exercici.

f) Existències

Les existències es componen fonamentalment de recanvis per a elements de l’immobilitzat i es valoren al preu
d’adquisició calculat segons el mètode de preu mitjà ponderat; es practiquen si escau les correccions valoratives
necessàries i es la provisió pertinent.

g) Efectiu i equivalents de l’efectiu 

L’efectiu i equivalents de l’efectiu inclouen l’efectiu en caixa, els dipòsits a la vista en entitats de crèdit i les inversions
a curt termini de gran liquiditat, amb un venciment igual o inferior a tres mesos.

h) Accions pròpies 

En cas que qualsevol entitat del Grup o la mateixa Societat Dominant adquireixi accions d’abertis, aquestes són
presentades a l’epígraf “Accions pròpies” minorant el patrimoni net consolidat, i es valoren pel seu cost d’adquisició,
sense efectuar cap correcció valorativa.

Quan aquestes accions es venen, qualsevol import rebut, net de qualsevol cost incremental de la transacció
directament atribuïble i del corresponent efecte de l’impost sobre el benefici, s’inclou en l’esmentat epígraf del
patrimoni net atribuïble als accionistes de la Societat Dominant.

i) Deute financer

El deute financer es reconeix inicialment pel seu import del valor raonable; es registren també els costos en què s’hagi
incorregut per a la seva obtenció. En períodes posteriors, la diferència entre els fons obtinguts (nets dels costos
necessaris per a la seva obtenció) i el valor de reemborsament, en el cas que n’hi hagués i fos significativa, es reconeix
en el compte de resultats consolidat durant la vida del deute d’acord amb el tipus d’interès efectiu.

El deute financer amb tipus d’interès fix cobert mitjançant derivats que modifiquen aquest interès fix a variable es
valora a valor raonable, i les variacions d’aquest deute es comptabilitzen en el compte de resultats; d’aquesta manera
es compensa l’impacte en resultats per la variació del valor raonable del derivat.

j) Impost sobre el benefici 

La despesa per impost sobre beneficis és l’import total que, per aquest concepte, es merita en l’exercici, i conté tant
l’impost corrent com el diferit.

Es registra en el patrimoni net l’efecte impositiu relacionat amb partides que es registren directament en el patrimoni net.

Els impostos diferits es calculen, d’acord amb el mètode de passiu basat en el balanç, sobre les diferències temporànies
que sorgeixen entre les bases fiscals dels actius i passius i els seus imports en llibres en els comptes anuals consolidats,
aplicant la normativa i els tipus impositius aprovats, o a punt d’aprovar-se, en la data del balanç i que s’espera aplicar
quan l’actiu per impost diferit corresponent es realitzi o el passiu per impost diferit es liquidi.

Els actius per impostos diferits es reconeixen en la mesura que és probable que es disposi de beneficis fiscals futurs
amb els quals poder compensar les diferències temporànies deduïbles o les pèrdues o crèdits fiscals no utilitzats.

A Espanya, com a conseqüència de la reducció del tipus impositiu general de l’impost sobre societats a partir de l’1 de
gener de 2007, les societats pertanyents al grup consolidat amb residència fiscal a Espanya han procedit a ajustar, si
escau, l’import dels actius i passius per impostos diferits, així com de les pèrdues o crèdits fiscals, segons l’estimació
realitzada de reversió i aplicació en exercicis futurs, registrant al seu torn l’efecte impositiu en la quantificació de la
despesa per impost reportat en l’exercici.
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k) Prestacions a empleats

Atenent als acords laborals corresponents, diverses empreses del Grup mantenen els compromisos amb empleats
següents:

• Obligacions postocupació:

• D’aportació definida a instruments de previsió social (plans de pensions d’ocupació i pòlisses d’assegurança
col·lectives).

• De prestació definida, en forma de premi o indemnització per jubilació a l’empresa i en forma de renda vitalícia
com a percentatge de l’últim salari.

• Altres prestacions a llarg termini, vinculades a l’antiguitat de l’empleat a l’empresa.

En els instruments de previsió social d’aportació definida, l’empresa fa aportacions de caràcter predeterminat a una
entitat externa i no té obligació legal ni efectiva de fer aportacions addicionals, en el cas que aquesta entitat no tingui
actius suficients per atendre les retribucions dels empleats que es relacionen amb els serveis que han prestat en
l’exercici corrent i en els anteriors. La despesa anual registrada és l’aportació corresponent de l’exercici.

En relació amb els compromisos de prestació definida, on l’empresa assumeix determinats riscos actuarials i d’inversió,
el passiu reconegut en el balanç és el valor actual de les obligacions en la data del balanç menys el valor raonable dels
eventuals actius afectes al compromís en aquesta data, no contractats amb parts vinculades, menys qualsevol import
procedent del cost per serveis anteriors encara no reconeguts.

S’utilitza el mètode de la unitat de crèdit projectada per determinar tant el valor actual de les seves obligacions per
prestacions definides, com el cost dels serveis prestats en l’exercici corrent i en els anteriors. Les pèrdues i els guanys
actuarials que sorgeixen de canvis en les hipòtesis actuarials es reconeixen en l’exercici en què ocorren fora del compte
de resultats consolidat, i es presenten en l’estat d’ingressos i despeses reconegudes en el patrimoni net.

Els costos per serveis anteriors es reconeixen com una despesa, que es reparteix linealment entre el període mitjà que
resti fins a la consolidació definitiva del dret a rebre les prestacions. No obstant això, quan les prestacions resultin
irrevocables de forma immediata després de la introducció, o després de qualsevol canvi, d’un pla de prestacions
definides, es reconeixeran de forma immediata els costos per serveis anteriors.

La cobertura de compromisos mitjançant aportacions a una pòlissa d’assegurança en què es conserva l’obligació legal
o implícita de respondre per les prestacions acordades es tracta, en qualsevol cas, com de prestació definida.

l) Transaccions en moneda diferent de l’euro 

Les transaccions en moneda estrangera es converteixen a la moneda de presentació del Grup (euro) utilitzant els tipus
de canvi vigents en la data de la transacció. Les pèrdues i els guanys en moneda estrangera que resulten de la liquidació
d’aquestes transaccions i de la conversió als tipus de canvi de tancament dels actius i passius monetaris denominats
en moneda estrangera es reconeixen en el compte de resultats consolidat, excepte si es difereixen en patrimoni net
com les cobertures de fluxos d’efectiu i les cobertures d’inversions netes, tal com s’esmenta en l’apartat e) d’aquesta
Nota.

m)Provisions

Les provisions es reconeixen quan el Grup té una obligació present, ja sigui legal o implícita, com a resultat de successos
anteriors i és probable que sigui necessària una sortida de recursos per liquidar l’obligació i el seu import es pot estimar
de forma fiable.

En els casos en què l’efecte del valor temporal dels diners és significatiu, l’import de la provisió és determinat com el
valor present dels fluxos d’efectiu futurs que s’estima que seran necessaris per cancel·lar l’obligació existent.

n) Reconeixement d’ingressos i despeses 

Els ingressos i les despeses s’imputen en funció del criteri de la meritació.

Els ingressos per prestació de serveis són reconeguts en el moment en què sigui probable que els beneficis econòmics
corresponents a la transacció siguin rebuts pel Grup i puguin ser quantificats de forma fiable.

Els ingressos per interessos es reconeixen sobre la base del seu import, i no difereixen significativament d’haver aplicat
el mètode del tipus d’interès efectiu.

Els ingressos per dividends es reconeixen quan s’estableix el dret a rebre el cobrament.

o) Actuacions amb incidència en el medi ambient 

Anualment es registren com a despesa o com a inversió, en funció de la seva naturalesa, els desemborsaments efectuats
per complir les exigències legals en matèria de medi ambient. Els imports registrats com a inversió s’amortitzen en
funció de la seva vida útil.

No s’ha considerat cap dotació per a riscos i despeses de caràcter mediambiental tenint en compte que no existeixen



contingències relacionades amb la protecció del medi ambient.

p) Noves normes NIIF i interpretacions CINIIF/IFRIC

A la data de formulació dels comptes anuals consolidats, s’han aprovat i publicat noves normes comptables (NIIF) i
interpretacions (CINIIF/IFRIC); la seva data d’entrada en vigor està prevista per als exercicis comptables iniciats l’1 de
gener de 2007 o amb posterioritat a aquesta data.

El Grup no n’ha considerat l’aplicació anticipada, si bé no s’espera que tinguin un impacte significatiu en els seus
comptes anuals consolidats.

Concretament, tal com s’ha indicat a la nota 2.a, a la data de formulació dels comptes anuals consolidats els
organismes reguladors internacionals corresponents han publicat la interpretació normativa relativa als contractes de
concessió (IFRIC12), amb una entrada en vigor, en cas que l’aprovi la Unió Europea, prevista per a l’1 de gener de 2008.
Actualment, el Grup està analitzant els impactes derivats de l’aplicació de la normativa que, en cap cas, no s’aplicarà
abans de l’aprovació.

NOTA 4 _ GESTIÓ DEL RISC FINANCER 
Les activitats del Grup estan exposades a diversos riscos financers: risc de tipus de canvi, risc de crèdit, risc de liquiditat
i risc del tipus d’interès de fluxos d’efectiu. El programa de gestió del risc global del Grup considera la incertesa dels
mercats financers i tracta de minimitzar els efectes potencials adversos sobre la rendibilitat financera del Grup. El Grup
empra derivats per cobrir determinats riscos.

La gestió del risc financer està controlada per la Direcció General Financera, amb l’autorització del conseller delegat.
Aquesta Direcció identifica, avalua i cobreix els riscos financers.

i) Risc de tipus de canvi 
El Grup opera en l’àmbit internacional i posseeix actius al Regne Unit, als Estats Units i a l’Amèrica del Sud, per
tant, està exposat a risc de tipus de canvi per operacions amb divises, especialment la lliura esterlina, el dòlar
nord-americà, el peso argentí i el peso xilè.

El risc de tipus de canvi sobre els actius nets de les operacions del Grup en monedes diferents de l’euro es
gestiona, principalment mitjançant deute financer denominat en les monedes estrangeres corresponents i a
través de contractes de swaps de divisa.

ii) Risc de crèdit 
El Grup no té concentracions significatives de risc de crèdit. Les operacions amb derivats i les operacions al
comptat només es formalitzen amb institucions financeres de solvència creditícia contrastada.

iii) Risc de liquiditat 
El Grup fa una gestió prudent del risc de liquiditat que implica la disponibilitat de finançament per un import
suficient a través de facilitats de crèdit compromeses.

iv) Risc de tipus d’interès 
Les variacions dels tipus d’interès modifiquen el valor raonable d’aquells actius i passius que meriten un tipus
d’interès fix, així com els fluxos futurs dels actius i passius referenciats a un tipus d’interès variable.

L’objectiu de la gestió del risc de tipus d’interès és arribar a un equilibri en l’estructura del deute que permeti
minimitzar la volatilitat reduïda en el compte de resultats en un horitzó plurianual.

Depenent de les estimacions i dels objectius de l’estructura del deute, es fan operacions de cobertura
mitjançant la contractació de derivats que redueixin aquests riscos.
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NOTA 5 _ IMMOBILITZAT MATERIAL I ACTIUS REVERTIBLES  
Les variacions experimentades per les principals partides que componen l’immobilitzat material i actius revertibles són
les següents:

Les incorporacions de l’exercici 2006 per canvis en el perímetre de consolidació i combinacions de negoci corresponen
principalment a actius de Sanef, societat adquirida a principis de 2006 a través de la societat HIT (vegeu la nota 21).

Altres
Instal·lacions instal·lacions,

Inversió en Terrenys i tècniques i utillatge i
autopista construccions maquinària mobiliari Altres Total

1 de gener de 2006
Cost 6.231.292 190.116 1.031.844 198.622 850.816 8.502.690
Amortització acumulada i  
pèrdua de valor (deterioració) (3.038.757) (9.098) (597.773) (93.441) (167.190) (3.906.259)

Valor net comptable 3.192.535 181.018 434.071 105.181 683.626 4.596.431

2006
Valor net comptable obertura 3.192.535 181.018 434.071 105.181 683.626 4.596.431
Diferències de canvi (9.549) (650) 1.194 (72) 6.162 (2.915)
Altes 115.444 58.967 29.173 120.145 123.833 447.562
Baixes (3.058) (5.824) (4.660) (11.564) (355) (25.461)
Traspassos 96.157 601.011 (318.700) 227.978 (615.761) (9.315)
Canvis perímetre i  
combinacions de negoci 4.744.278 380.769 (2.067) 110.557 (10.973) 5.222.564
Dotació a l’amortització (435.200) (22.918) (29.099) (111.297) (15.824) (614.338)
Pèrdues de valor (5.472) -   -   -   -   (5.472)
Altres -   2.735 (619) 459 (1.783) 792

Valor net comptable 
tancament 7.695.135 1.195.108 109.293 441.387 168.925 9.609.848
31 de desembre de 2006
Cost 13.919.976 1.436.474 194.735 1.307.589 230.239 17.089.013
Amortització acumulada i 
pèrdua de valor (deterioració) (6.224.841) (241.366) (85.442) (866.202) (61.314) (7.479.165)

Valor net comptable 7.695.135 1.195.108 109.293 441.387 168.925 9.609.848

Altres
Instal·lacions instal·lacions,

Inversió en Terrenys i tècniques i utillatge i
autopista construccions maquinària mobiliari Altres Total

1 de gener de 2005
Cost 6.142.156 56.404 768.949 145.511 468.899 7.581.919
Amortització acumulada i  
pèrdua de valor (deterioració) (2.813.943) (6.719) (466.315) (65.964) (154.533) (3.507.474)

Valor net comptable 3.328.213 49.685 302.634 79.547 314.366 4.074.445

2005
Valor net comptable obertura 3.328.213 49.685 302.634 79.547 314.366 4.074.445
Diferències de canvi -   (886) 458 157 246 (25)
Altes 71.900 21.924 50.600 5.874 226.415 376.713
Baixes -   (7.941) (5.878) (2.088) (34.451) (50.358)
Traspassos 3.503 944 26.876 13.813 (48.861) (3.725)
Canvis perímetre i  
combinacions de negoci 12.823 119.671 144.785 23.325 252.301 552.905
Dotació a l’amortització (212.719) (2.379) (85.640) (15.429) (25.317) (341.484)
Altres (11.185) -   236 (18) (1.073) (12.040)

Valor net comptable 
tancament 3.192.535 181.018 434.071 105.181 683.626 4.596.431

31 de desembre de 2005
Cost 6.231.292 190.116 1.031.844 198.622 850.816 8.502.690
Amortització acumulada i  
pèrdua de valor (deterioració) (3.038.757) (9.098) (597.773) (93.441) (167.190) (3.906.259)

Valor net comptable 3.192.535 181.018 434.071 105.181 683.626 4.596.431



Els traspassos de l’exercici corresponen principalment a inversions en pistes d’aeroports i altres construccions i
instal·lacions classificades en l’epígraf “Altres” al tancament de 31 de desembre de 2005. Aquest epígraf inclou
bàsicament, al tancament de 31 de desembre de 2006, actius en curs de societats concessionàries d’autopistes (134
milions d’euros d’import brut).

El 31 de desembre de 2006 es troben registrades, minorant les immobilitzacions materials i els actius revertibles,
subvencions de capital per un import de 155.251 milers d’euros. La seva imputació lineal a resultats en funció de la
vida útil de l’actiu finançat ha ascendit a 11.900 milers d’euros, cosa que ha reduït el càrrec per dotació a l’amortització
de l’exercici. Aquestes subvencions de capital corresponen bàsicament al grup Sanef (128.820 milers d’euros) i
retevisión (16.317 milers d’euros), que va concedir l’Estat francès i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional
(FEDER), respectivament.

Dintre de l’immobilitzat material, el 31 de desembre de 2006 s’inclouen 14.781 milions d’euros bruts (8.327 milions
d’euros nets) corresponents a actius revertibles en virtut de les concessions obtingudes, principalment per inversió en
autopista i, en menor mesura, concessions en aparcaments i instal·lacions aeroportuàries (en l’exercici 2005, 6.943 i
3.743 milions d’euros bruts i nets, respectivament). Així mateix, la major part dels edificis i altres construccions estan
vinculats a concessions administratives concedides per diferents corporacions de dret públic, i hauran de revertir en
finalitzar la concessió.

És política del Grup contractar totes les pòlisses d’assegurances necessàries per donar cobertura als possibles riscos que
poguessin afectar els elements de l’immobilitzat material.

NOTA 6 _ FONS DE COMERÇ I ALTRES ACTIUS INTANGIBLES
Les variacions experimentades per les principals partides que componen aquest epígraf són les següents:
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Concessions
Fons de administratives, Aplicacions 
comerç patents i marques informàtiques Altres Total

1 de gener de 2006

Cost 1.082.456 422.989 32.479 359.420 1.897.344
Amortització acumulada i 
pèrdua de valor (deterioració) -   (45.757) (21.739) (39.483) (106.979)

Valor net comptable 1.082.456 377.232 10.740 319.937 1.790.365

2006

Valor net comptable obertura 1.082.456 377.232 10.740 319.937 1.790.365
Diferències de conversió 4.352 (1.198) (2) 3.344 6.496
Altes -   18.490 8.140 12.901 39.531
Baixes -   (684) (680) (518) (1.882)
Traspassos -   (20.083) 2.059 (4.231) (22.255)
Canvis perímetre i  
combinacions de negoci 2.848.535 2.272.183 5.331 2.926 5.128.975
Dotació a l’amortització -   (116.732) (6.680) (12.684) (136.096)
Pèrdues de valor -   -   -   -   -   
Reversió pèrdues de valor -   -   -   -   -   
Altres -   -   (72) 88 16

Valor net comptable 
al tancament 3.935.343 2.529.208 18.836 321.763 6.805.150

31 de desembre de 2006
Cost 3.935.343 2.680.802 56.155 362.394 7.034.694
Amortització acumulada i 
pèrdua de valor (deterioració) -   (151.594) (37.319) (40.631) (229.544)

Valor net comptable  3.935.343 2.529.208 18.836 321.763 6.805.150



Les incorporacions per canvis de perímetre i combinacions de negoci de l’exercici 2006 es deuen, principalment, a
l’adquisició, per part de la societat Holding d’Infrastructures de Transport SAS (HIT), de la societat concessionària
d’autopistes de peatge Societé des Autoroutes du Nord et de l’Est de la France (Sanef). Vegeu la nota 21.

L’epígraf “Altres” inclou principalment els actius intangibles d’ACDL/TBI (271 milions d’euros nets el 31 de desembre de
2006), corresponent principalment a llicències per operar en certs aeroports, registrades pel seu valor raonable amb
motiu de la seva adquisició a principis de l’exercici 2005.

El detall dels fons de comerç de les societats dependents assignats a cadascuna de les diferents unitats generadores
d’efectiu identificades per la Direcció del Grup d’acord amb el seu respectiu segment de negoci i la concessió que el va
originar, és el següent:

2006 2005

Autopistes
HIT/Sanef 2.832.571 -  
iberpistas 362.615 362.615
aucat 178.447 178.447
Avasa 65.445 65.445
Altres 9.073 9.635

3.448.151 616.142

Aparcaments

saba 110.592 111.247

Telecomunicacions
tradia 42.014 42.014
Overon 15.964 -  

57.978 42.014

Aeroports
ACDL/TBI 315.157 309.275
Altres 3.465 3.778

318.622 313.053

Fons comerç 3.935.343 1.082.456

Concessions
Fons de administratives, Aplicacions 
comerç patents i marques informàtiques Altres Total

1 de gener de 2005

Cost 769.019 94.724 36.393 67.954 968.090
Amortització acumulada i  
pèrdua de valor (deterioració) -   (26.018) (24.590) (25.054) (75.662)

Valor net comptable 769.019 68.706 11.803 42.900 892.428

2005
Valor net comptable obertura 769.019 68.706 11.803 42.900 892.428
Diferències de conversió 8.685 -   -   1.404 10.089
Altes 206.355 5.245 2.647 13.035 227.282
Baixes -   (1.057) (820) (569) (2.446)
Traspassos -   -   2.237 (2.237) -   
Canvis perímetre i  
combinacions de negoci 98.397 322.380 4 280.197 700.978
Dotació a l’amortització -   (19.486) (5.197) (15.045) (39.728)
Pèrdues de valor -   -   -   -   -
Reversió pèrdues de valor -   -   -   -   -   
Altres - 1.444 66 252 1.762

Valor net comptable 
al tancament 1.082.456 377.232 10.740 319.937 1.790.365

31 de desembre de 2005
Cost 1.082.456 422.989 32.479 359.420 1.897.344
Amortització acumulada i  
pèrdua de valor (deterioració) -   (45.757) (21.739) (39.483) (106.979)

Valor net comptable 1.082.456 377.232 10.740 319.937 1.790.365



Com s’indica a la nota 3.b), al tancament de l’exercici s’avalua si algun dels fons de comerç registrats presenta pèrdues
per deterioració sobre la base del càlcul del valor d’ús de la unitat generadora d’efectiu corresponent. Aquest valor d’ús
s’ha calculat a partir de les estimacions i projeccions d’entrades de flux d’efectiu disponibles pel Grup i, si escau, per als
períodes establerts de la concessió (vegeu la nota 26.c), les quals presenten uns creixements coherents amb el negoci
i l’experiència passada. Aquestes projeccions s’han actualitzat a una taxa de descompte resultant d’afegir al cost dels
diners a llarg termini la prima de risc assignada pel mercat al negoci.

Com a resultat de la prova de deterioració duta a terme, es posa de manifest que les diferents unitats generadores
d’efectiu a les quals es troben assignats els diferents fons de comerç registrats permeten recuperar el valor net de
cadascun d’ells registrats el 31 de desembre de 2006, per la qual cosa no existeix la necessitat de dotar cap provisió
per deterioració.

NOTA 7 _ PARTICIPACIONS EN ENTITATS ASSOCIADES 
El moviment registrat per aquest epígraf del balanç de situació consolidat és el següent:

Els augments i les combinacions de negoci de l’exercici corresponen principalment a ampliacions de capital fetes per
diferents societats participades.

El detall de les participacions en entitats associades i/o consolidades per posada en equivalència el 31 de desembre és
el següent:
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2006 2005
Acesa Italia
(Schemaventotto/Autostrade) 428.958 422.045
Alazor 47.040 43.590
Trados 45 43.537 43.913
Aulesa 35.885 37.797
Cilsa 25.982 25.541
Elqui 21.951 17.990
Arasur 13.661 6.475
Ciralsa 13.170 12.542
serviabertis 12.244 184
Aurea Limited 11.845 9.172
Túnel del Cadí 10.261 10.001
Autema 8.053 11.637
Coviandes 7.914 11.942
Torre Collserola 3.662 3.494
Alis 2.203 -  
Iberpistas Chile 1.054 1.248
PTY 796 583
Gicsa 506 502
Abertis USA 386 -  
Las Mercedes 347 389
Cota 313 250
Altres participacions 465 1.043

Participació en entitats associades 690.233 660.338

Vegeu informació sobre les entitats associades a l’Annex III.

2006 2005

1 de gener 660.338 831.767
Augments i combinacions de negoci 37.069 29.466
Disminucions (350) -  
Canvis de perímetre -   (235.720)
Participació en (pèrdua)/benefici (1) 46.942 65.095
Diferències de conversió (1.387) 3.637
Dividends cobrats (59.707) (24.889)
Altres 7.328 (9.018)

31 de desembre 690.233 660.338

(1) La participació en (pèrdua)/benefici és després d’impostos.



La inversió del Grup en Schemaventotto, societat holding participada a través de la filial Acesa Italia en un 13,33%, la
qual al seu torn participa en un 50,08% en la societat italiana concessionària d’autopistes Autostrade, és considerada
associada atenent a la influència notable que exerceix el Grup sobre aquestes societats a través, principalment, dels
pactes existents entre accionistes i la seva presència en els Consells d’Administració.

Les accions d’Autostrade cotitzen a la Borsa de Milà. La cotització al tancament de l’exercici 2006 d’aquestes accions
és de 21,79 euros, per la qual cosa el valor raonable de la participació indirecta que posseeix abertis en aquesta data
en Autostrade (6,68%) ascendeix a 832 milions d’euros (774 milions d’euros en l’exercici 2005).

Les participacions en entitats associades el 31 de desembre de 2006 inclouen fons de comerç per un import de 81.658
milers d’euros (76.149 milers d’euros el 2005), els quals corresponen principalment a Trados (29.876 milers d’euros),
Autema (27.861 milers d’euros) i Cilsa (12.116 milers d’euros).

NOTA 8 _ ACTIUS FINANCERS DISPONIBLES PER A LA VENDA 
El moviment d’aquest epígraf durant l’exercici ha estat el següent:

Els actius financers disponibles per a la venda el 31 de desembre de 2006 corresponen principalment al valor en
cotització borsària de la participació en capital de Brisa per 567.000 milers d’euros (429.600 milers d’euros el 31 de
desembre de 2005).

Les revaloracions de l’exercici corresponen íntegrament a la societat cotitzada Brisa. Les accions que posseeix abertis
s’han revalorat en aquest exercici en 137.400 milers d’euros (24.600 milers d’euros el 2005).

Les baixes de l’exercici corresponen principalment a la venda al juny de 2006 de la participació en Xfera Móviles (8,70%
del capital social d’aquesta societat), inversió que es trobava totalment provisionada en el moment de la seva alienació,
i per tant s’ha produït l’aplicació de la provisió registrada.

NOTA 9 _ INSTRUMENTS FINANCERS DERIVATS 
El detall del valor raonable dels instruments financers derivats al tancament de l’exercici és el següent:

El Grup té contractats instruments financers derivats de tipus d’interès (permutes de tipus d’interès o swaps) i permutes
financeres mixtes de tipus d’interès i de tipus de canvi (cross currency swaps), d’acord amb la política de gestió del risc
financer descrita a la nota 4.

2006 2005
Actius Passius Actius Passius

Permutes de tipus d’interès:
Cobertures de fluxos d’efectiu 12.668 15.661 171 40.142
Cobertures del valor raonable 3.372 23.114 41.280 -  
No qualificades de cobertura 485 2.510 -   14.385

Permutes mixtes de tipus d’interès 
i de moneda estrangera:

Cobertures de fluxos d’efectiu 585 22.068 -   6.408
Cobertures del valor raonable -   28.029 19.918 -  
No qualificades de cobertura -   -   -   -  

Instruments financers derivats 17.110 91.382 61.369 60.935

Permutes de tipus d’interès i permutes mixtes 
de tipus d’interès i de moneda estrangera:

Cobertures de fluxos d’efectiu 13.253 37.729 171 46.550
Cobertures del valor raonable 3.372 51.143 61.198 -  

Part no corrent 16.625 88.872 61.369 46.550

Part corrent 485 2.510 -   14.385

2006 2005

1 de gener 438.905 414.726
Altes 1.985 1.038
Baixes (34.871) -  
Canvis de perímetre 787 -  
Aplicació de la provisió per pèrdues per deterioració 34.214 -  
Variació de la provisió per pèrdues per deterioració 570 -  
Plusvàlues per revaloracions traspassades al patrimoni net 137.400 24.600
Altres 865 (1.459)

31 de desembre 579.855 438.905



A continuació es desglossen els instruments financers derivats existents el 31 de desembre de 2006 en funció del tipus
de permuta, amb els seus valors nocionals o contractuals, venciments i valors raonables:

a) Permutes de tipus d’interès 

Els imports del principal nocional dels contractes de permuta de tipus d’interès pendents el 31 de desembre 2006 són
4.338.431 milers d’euros (2.477.840 milers d’euros el 2005).

L’increment significatiu de les permutes de tipus d’interès respecte a l’exercici anterior es deu, principalment, a les
operacions amb derivats per cobrir el finançament de la compra de Sanef a través de la societat participada Holding
d’Infrastructures de Transport, SAS (HIT).

El 31 de desembre de 2006, els tipus d’interès fix se situen entre un 2,72% i un 5,73%, i els principals tipus d’interès
variable són Euribor i Libor.

b) Permutes mixtes de tipus d’interès i de moneda diferent de l’euro 

La part del deute financer del Grup denominada en euros (682.882 milers d’euros) i transformada a lliures esterlines (i
a tipus d’interès variable referenciat al Libor) per mitjà de permutes mixtes de tipus d’interès i moneda estrangera, està
designada com a cobertura de la inversió neta en ACDL/TBI.

Addicionalment, la societat dependent Abertis Finance té contractats instruments financers derivats (permutes mixtes
de tipus d’interès i moneda estrangera) per un nominal de 371.463 milers d’euros, per mitjà dels quals transforma una
emissió de bons en dòlars americans i tipus d’interès fix a un deute en euros i tipus d’interès variable referit a l’Euribor
(cobertura del valor raonable).

Així mateix, Abertis Finance ha formalitzat durant l’exercici 2006 un cross currency swap per 70 milions de lliures
esterlines.

NOTA 10 _ DEUTORS I ALTRES COMPTES PER COBRAR 
El detall d’aquest epígraf al tancament d’exercici és com segueix:
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Valor
Valor raonable

nocional 2007 2008 2009 2010 2011 Següents net

Permutes de tipus d’interès:
Cobertures de fluxos d’efectiu 2.903.477 121.000 192.500 54.000 420.362 57.500 2.058.115 (2.993)
Cobertures del valor raonable 1.224.600 -   211.000 90.600 -   -   923.000 (19.742)
No qualificades de cobertura 210.354 -   150.253 -   60.101 -   -   (2.025)

4.338.431 (24.760)
Permutes mixtes de tipus d’interès 
i/o de moneda estrangera:

Cobertures de fluxos d’efectiu 689.559 1.028 1.028 1.028 1.028 1.028 684.419 (21.483)
Cobertures del valor raonable 473.802 -   -   102.339 -   122.516 248.947 (28.029)
No qualificades de cobertura -   -   -   -   -   -   -   -  

1.163.361 (49.512)

2006 2005
Deutors comercials 277.087 148.266
Provisió per insolvències (deterioració de valor) (20.534) (9.117)

Deutors comercials - net 256.553 139.149

Comptes per cobrar amb societats posades en equivalència 4.039 449
Préstecs concedits a societats posades en equivalència  41.584 -  
Deutors per compensació administracions públiques 163.953 141.764
Actius per impostos corrents 47.201 17.680
Altres comptes per cobrar - parts vinculades 17.987 -  
Altres comptes per cobrar 146.846 110.491

Deutors i altres comptes per cobrar 678.163 409.533

Deutors i altres comptes per cobrar no corrents

Préstecs concedits a societats posades en equivalència 37.118 -  
Altres comptes per cobrar  40.722 29.896

Deutors i altres comptes per cobrar no corrents 77.840 29.896

Deutors i altres comptes per cobrar corrents 600.323 379.637



Dins de l’epígraf de “Deutors per compensació administracions públiques” s’inclouen els imports pendents de
cobrament de les administracions concedents en virtut de diversos acords (bonificacions de tarifes, gratuïtats i altres).
Aquests saldos deutors meriten interessos a favor del Grup una vegada arribada la data de venciment acordada.

Els saldos deutors es reflecteixen pel valor nominal, i no existeixen diferències significatives respecte al seu valor
raonable.

NOTA 11 _ EFECTIU I EQUIVALENTS DE L’EFECTIU 
La composició del saldo de tresoreria i altres actius equivalents el 31 de desembre és el següent:

El saldo d’aquest epígraf el 31 de desembre de 2006 correspon principalment a Sanef (279 milions d’euros), societat
adquirida a principis de l’exercici 2006 a través de la societat participada Holding d’Infrastructures de Transport, SAS
(HIT).

NOTA 12 _ PATRIMONI NET 
El moviment del patrimoni net consolidat de l’exercici és el següent:

2006 2005

Caixa i bancs 72.881 42.728
Dipòsits en entitats de crèdit a menys de 3 mesos 259.584 45.864

Efectiu i equivalents de l’efectiu 332.465 88.592

Reserves (b)
Guanys

acumulats
Inversions Diferències i altres 

Capital Reserva disponibles de reserves Interessos Patrimoni
(a) cobertura per a  la venda conversió Total (c) minoritaris net

1 de gener de 2006 2.152.379 (3.533) 123.736 (2.820) 117.383 690.226 76.145 3.036.133
Ingressos (despeses) 

portats a patrimoni:
Actius financers 
disponibles per 
a la venda -   -   137.400 -   137.400 -   -   137.400
Cobertura de 
fluxos d’efectiu -   12.893 -   -   12.893 7.397 (396) 19.894
Diferències de 
conversió -   -   -   7.165 7.165 -   1.905 9.070
Pèrdues i 
guanys actuarials -   -   -   -   -   (2.409) (169) (2.578)
Altres -   -   (3.439) -   (3.439) 4.055 (681) (65)

Benefici de l’exercici -   -   -   -   -   530.030 44.802 574.832

Dividend
complementari 
2005 -   -   -   -   -   (144.764) -   (144.764)
Dividend a 
compte 2006 -   -   -   -   -   (152.002) -   (152.002)
Variacions 
perímetre -   -   -   -   -   - 872.224 872.224
Accions pròpies 96.477 -   -   -   -   -   -   96.477
Ampliació de 
capital 86.859 -   -   -   -   (86.859) -   -  

31 de desembre 
de 2006 2.335.715 9.360 257.697 4.345 271.402 845.674 993.830 4.446.621

Nota: Els ingressos i les despeses reconeguts en el patrimoni net es mostren nets del seu impacte fiscal.



Les incorporacions de l’exercici 2006 per canvis en el perímetre de consolidació en l’epígraf “Interessos minoritaris” es
deuen, principalment, a la incorporació del grup HIT/Sanef.

a) Capital, prima d’emissió i accions pròpies  

L’import i el moviment d’aquests epígrafs en l’exercici ha estat el següent:

El 31 de desembre de 2006, el capital social d’abertis està constituït per 608.008.215 accions representades en
anotacions a compte, de 3 euros de valor nominal cadascuna, totalment subscrites i desemborsades, de les quals
570.971.849 accions són de classe A i 37.036.366 són accions al portador privilegiades de classe B, que compten amb
els mateixos drets que les accions ordinàries i que, addicionalment, tindran dret a un dividend preferent que s’abonarà
d’una sola vegada als titulars d’aquestes accions el 2007. L’import màxim del dividend preferent corresponent a cada
acció privilegiada estarà determinat per la diferència existent entre 14,87 euros per acció i el valor mitjà ponderat de
cotització de les accions ordinàries d’abertis en el trimestre anterior a la data de meritació, corregit per l’efecte de les
ampliacions de capital alliberades, amb el límit màxim de 4,25 euros per acció. Per tant, si el valor mitjà ponderat de
cotització en el trimestre anterior a la data de meritació (2007) fos igual o superior a 14,87 euros per acció, no
s’abonaria cap dividend preferent. Al tancament de 2006 la cotització de les accions de classe A era de 22,50 euros per
acció.
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Reserves (b)
Guanys

acumulats
Inversions Diferències i altres 

Capital Reserva disponibles de reserves Interessos Patrimoni
(a) cobertura per a  la venda conversió Total (c) minoritaris net

1 de gener de 2005 2.234.134 (3.997) 99.136 (23.627) 71.512 556.133 42.473 2.904.252
Ingressos (despeses) 

portats a patrimoni:
Actius financers 
disponibles per 
a la venda -   -   24.600 -   24.600 -   -   24.600
Cobertura de 
fluxos d’efectiu -   464 -   -   464 -   -   464
Diferències de 
conversió -   -   -   20.807 20.807 -   2.287  23.094
Pèrdues i 
guanys actuarials -   -   -   -   -   (5.442) (501) (5.943)
Altres -   -   -   -   -   (1.916) 1.859 (57)

Benefici de l’exercici -   -   -   -   -   511.233 3.635 514.868

Dividend
complementari 
2004 -   -   -   -   -   (137.870) -   (137.870)
Dividend a 
compte 2005 -   -   -   -   -   (144.764) -   (144.764)
Variacions 
perímetre -   -   -   -   -   (4.426) 26.392 21.966
Accions pròpies (164.477) -   -   -   -   -   -   (164.477)
Ampliació de 
capital 82.722 -   -   -   -   (82.722) -   -

31 de desembre
de 2005 2.152.379 (3.533) 123.736 (2.820) 117.383 690.226 76.145 3.036.133

Nota: Els ingressos i les despeses reconeguts en el patrimoni net es mostren nets del seu impacte fiscal.

Capital social Prima d’emissió Accions pròpies Total

1 de gener de 2006 1.737.166 579.690 (164.477) 2.152.379

Variació neta d’accions pròpies -   -   96.477 96.477
Increments 86.859 -   -   86.859

31 de desembre de 2006 1.824.025 579.690 (68.000) 2.335.715

1 de gener de 2005 1.654.444 579.690 -   2.234.134

Variació neta d’accions pròpies -   -   (164.477) (164.477)
Increments 82.722 -   -   82.722

31 de desembre de 2005 1.737.166 579.690 (164.477) 2.152.379



Amb data 3 de maig de 2006, la Junta General d’Accionistes d’abertis va aprovar una ampliació de capital alliberada,
a càrrec del compte de Reserva de Revaloració, Reial decret llei 7/1996, de 7 de juny, en la proporció d’una acció per
cada 20 d’antigues, per import de 86.859 milers d’euros. El moviment registrat pel nombre d’accions d’abertis en
l’exercici va ser el següent:

Pel fet que les accions d’abertis són al portador, no es coneix amb exactitud la participació dels accionistes en el
capital social. No obstant això, i segons la informació disponible, el 31 de desembre de 2006 les participacions més
significatives són les següents:

Totes les accions d’abertis estan admeses a cotització oficial a les borses de valors de Barcelona, Bilbao, Madrid i
València i es negocien a través del sistema d’interconnexió borsària espanyol. Les accions ordinàries classe A es
contracten en la modalitat de contractació general (mercat continu) i estan incloses en l’índex IBEX 35, i les accions
privilegiades classe B es negocien en la modalitat de fixació de preus únics (fixing).

El Consell d’Administració té delegada, per la Junta General d’Accionistes de 8 d’abril de 2003, la facultat d’augmentar,
en una o diverses vegades, el capital social mitjançant aportacions dineràries, fins a la xifra màxima de 518.445 milers
d’euros i dins d’un termini que expirarà el 8 d’abril de 2008. La delegació es troba totalment vigent.

A l’empara de les autoritzacions concedides per la Junta General d’Accionistes, durant l’exercici 2005 abertis va fer
diverses compres i vendes d’accions pròpies, mentre que durant l’exercici 2006 únicament s’han produït alienacions.

El moviment registrat en la cartera d’accions pròpies durant l’exercici 2006 ha estat el següent:

El 31 de desembre de 2005 abertis posseïa 7.685.832 accions pròpies. Durant l’exercici 2006 s’ha procedit a l’alienació
de 4.676.005 accions pròpies. Per tant, el 31 de desembre de 2006 abertis posseeix 3.336.610 accions pròpies.

D’acord amb la legislació mercantil vigent, abertis té constituïda la reserva indisponible corresponent, que s’ha de
mantenir mentre no siguin alienades o amortitzades.

Nombre d’accions ordinàries

2006 2005

1 de gener 579.055.443 551.481.375

Ampliació de capital alliberada 28.952.772 27.574.068

31 de desembre 608.008.215 579.055.443

ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. 24,83%
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (“la Caixa”) (1) 24,40%
Caixa d’Estalvis de Catalunya 5,69%
Sitreba, S.L. 5,50%

60,42%

(1) Participació directa (1,12%) i participació indirecta a través de Caixa Barcelona Assegurances de Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros (11,66%),VidaCaixa, S.A. de Seguros
y Reaseguros (0,50%), Inversiones Autopistas, S.L. (7,75%) i CaixaHolding, S.A. Societat Unipersonal (3,35%).

Nombre Valor nominal Cost d’adquisició

1 de gener de 2006 7.685.832 23.057 164.477

Ampliació de capital alliberada (1) 326.783 980 -  
Vendes (4.676.005) (14.028) (96.477)

31 de desembre de 2006 3.336.610 10.009 68.000

(1) Ampliació de capital alliberada a càrrec de reserves en la proporció d’una acció nova per cada 20 d’antigues aprovada per la Junta General d’Accionistes del 3 de maig
de 2006.

Nombre Valor nominal Cost d’adquisició

1 de gener de 2005 -   -   -  

Adquisicions 8.685.832 26.057 185.877
Vendes (1.000.000) (3.000) (21.400)

31 de desembre de 2005 7.685.832 23.057 164.477



b) Reserves

i) Reserva per operacions de cobertura 
Correspon a la reserva generada per la part efectiva de canvis en el valor raonable dels instruments financers
derivats designats i qualificats com de cobertura de fluxos de caixa.

ii) Inversions disponibles per a la venda 
Correspon a les pèrdues i als guanys no realitzats derivats de canvis en el valor raonable dels actius financers
classificats com a disponibles per a la venda. L’increment de l’exercici correspon a la revaloració de les accions
de la societat Brisa (vegeu la nota 8).

iii) Diferències de conversió 
El desglossament d’aquest epígraf el 31 de desembre és el següent:

c) Guanys acumulats i altres reserves 

El desglossament i moviment d’aquest epígraf el 31 de desembre és el següent:

Amb data 3 de maig de 2006, la Junta General d’Accionistes d’abertis va acordar el pagament d’un dividend
complementari de l’exercici 2005 de 0,25 euros bruts per acció, que representa 144.764 milers d’euros.

i) Reserva de Revaloració, Reial Decret Llei 7/1996, de 7 de juny 
Aquesta reserva prové de l’actualització de balanços regulada en l’article 5è del Reial Decret Llei esmentat, a
la qual es va acollir abertis.
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2006 2005
Grup 3.403 (8.201)
Associades 942 5.381

4.345 (2.820)

31 de desembre de 2006
Pèrdues i 31 de 

1 de gener guanys Distribució Dividend Variació de Ampliació desembre
de 2006 actuarials del resultat Resultat a compte perímetre de capital Altres de 2006

Reserva de 
Revaloració, Reial 
decret 7/1996,
de 7 de juny 317.990 -   -   -   -   -   (86.859) -   231.131

Reserva legal 227.678 -   38.755 -   -   -   -   -   266.433
Guanys 
acumulats 
(sense resultat) (221.911) (2.409) 182.950 -   -   -   -   11.452 (29.918)
Resultat 511.233 -   (511.233) 530.030 -   -   -   -   530.030
Dividend a 
compte (144.764) -   144.764 -   (152.002) -   -   -  (152.002)

Reserves 690.226 (2.409) (144.764) 530.030 (152.002) -   (86.859) 11.452 845.674

31 de desembre de 2005
Pèrdues i 31 de 

1 de gener guanys Distribució Dividend Variació de Ampliació desembre
de 2005 actuarials del resultat Resultat a compte perímetre de capital Altres de 2005

Reserva de 
Revaloració, Reial 
decret 7/1996,
de 7 de juny 400.712 -   -   -   -   -   (82.722) -   317.990

Reserva legal 191.570 -   36.108 -   -   -   -   -   227.678
Guanys 
acumulats 
(sense resultat) (398.628) (5.442) 188.501 -   -   (4.426)   -   (1.916) (221.911)
Resultat 488.768 -   (488.768) 511.233 -   -   -   -   511.233
Dividend a 
compte (126.289) -   126.289 -   (144.764) -   -   -  (144.764)

Reserves 556.133 (5.442) (137.870) 511.233 (144.764) (4.426) (82.722) (1.916) 690.226



Transcorregut el termini de tres anys des de la data de tancament del balanç en què consten les operacions
d’actualització sense haver-se produït la comprovació per part de l’Administració Tributària, les operacions
d’actualització es consideren comprovades de conformitat i el saldo del compte acceptat per la Inspecció de
Tributs. Per tant, aquest saldo es pot destinar a:

• Eliminar els resultats comptables negatius.

• Ampliar el capital social.

• Reserves de lliure disposició, una vegada transcorreguts deu anys comptats a partir de la data del balanç en
què es van reflectir les operacions d’actualització.

El saldo d’aquest compte no es podrà distribuir, directament o indirectament, tret que s’hagi dut a terme la
plusvàlua; s’entendrà que ha estat així quan els elements actualitzats s’hagin amortitzat comptablement o bé
s’hagin transmès o donat de baixa en els llibres de comptabilitat. Atesa l’Aportació de Branca d’Activitat a la
societat participada acesa duta a terme el 2002, la condició que la plusvàlua hagi estat realitzada només es
pot entendre com a acomplerta quan la societat adquirent dels elements actualitzats integrants de la nova
branca d’activitat amortitzi comptablement aquests elements o bé els transmeti o els doni de baixa en
comptabilitat.

ii) Reserva legal 
D’acord amb el Text refós de la Llei de societats anònimes, s’ha de destinar una xifra igual al 10% del benefici
de l’exercici a la reserva legal perquè aquesta abasti, com a mínim, el 20% del capital. La reserva legal no es
pot distribuir als accionistes, excepte en el cas de liquidació de la Societat.

La reserva legal es podrà utilitzar per a augments de capital en la part del seu saldo que excedeixi el 10% del
capital ja augmentat.

Tret per a la finalitat esmentada anteriorment i mentre no superi el 20% del capital social, aquesta reserva
només es podrà destinar a la compensació de pèrdues, sempre que no existeixin altres reserves disponibles
suficients per a aquesta finalitat.

iii) Resultats de l’exercici  
L’aportació de cada societat inclosa en el perímetre de consolidació als resultats consolidats, amb indicació de
la part que correspon als interessos minoritaris, és la següent:

Resultat atribuït Resultat consolidat
Resultat a interessos atribuïble a la

consolidat minoritaris   societat dominant
acesa 215.983 -   215.983
aumar 149.644 -   149.644
HIT/Sanef 88.028 (41.526) 46.502
aucat 35.038 -   35.038
iberpistas 32.682 -   32.682
retevisión 25.256 -   25.256
Avasa 22.114 -   22.114
saba 17.622 (295) 17.327
Abertis Portugal SGPS 16.141 -   16.141
Codad 6.795 (1.019) 5.776
GCO 6.560 (3.372) 3.188
tradia 4.272 -   4.272
Overon 2.235 -   2.235
Parc Logístic de la Zona Franca 1.145 -   1.145
Areamed 980 -   980
Abertis Finance 322 -   322
Sevisur 54 (22) 32
abertis telecom (1) -   (1)
Consorci Plataformes Logístiques (74) 36 (38)
abertis logística (629) -   (629)
abertis aeroports (1.197) -   (1.197)
castellana (5.837) -   (5.837)
ACDL/TBI (13.958) 1.396 (12.562)
abertis (75.285) -   (75.285)

Grup 527.890 (44.802) 483.088



28_29 comptes anuals consolidats i informe de gestió

Resultat atribuït Resultat consolidat
Resultat a interessos atribuïble a la

consolidat minoritaris   societat dominant
Acesa Italia 45.264 -   45.264
Elqui 9.038 -   9.038
Coviandes 5.084 -   5.084
Aurea Ltd 4.213 -   4.213
Trados 45 3.116 -   3.116
PTY 735 -   735
Gicsa 434 -   434
Cilsa 346 -   346
Alis 324 -   324
Cota 66 -   66
Torre Collserola 21 -   21
Abertis USA 7 -   7
Abertis Chile (19) -   (19)
Autema (61) -   (61)
Las Mercedes (78) -   (78)
Ciralsa (90) -   (90)
serviabertis (118) -   (118)
Túnel del Cadí (122) -   (122)
Arasur (184) -   (184)
Parcheggi Bicoca (381) -   (381)
Aulesa (1.915) -   (1.915)
Irasa (5.069) -   (5.069)
Alazor (13.669) -   (13.669)

Posades en equivalència 46.942 -   46.942
Resultats de l’exercici 574.832 (44.802) 530.030

Benefici net del període 1 de gener el 31 d’agost de 2006 170.681
Per deduir:

Reserva legal (17.068)

Quantitat màxima de possible distribució 153.613

Quantitat proposada i distribuïda 152.002
Liquiditat disponible abans del pagament (*) 915.002
Import brut del dividend a compte (152.002)

Liquiditat disponible després del pagament 763.000

(*) Inclou les línies de crèdit no disposades amb entitats financeres.

d) Dividend a compte i proposta de dividends

La determinació de la distribució de dividends es fa sobre la base dels comptes anuals individuals d’Abertis
Infraestructuras, S.A., i en el marc de la legislació mercantil vigent a Espanya.

Els dividends per distribuir als accionistes es registren com a passiu en els comptes anuals consolidats en el moment
en què els dividends són aprovats per la Junta General d’Accionistes (o pel Consell d’Administració, en el cas de
dividends a compte) fins al seu pagament.

Durant l’exercici 2006 s’ha procedit a la distribució d’un dividend a compte per import de 152.002 milers d’euros, cosa
que representa 0,25 euros bruts per cadascuna de les accions que componen el capital social d’Abertis Infraestructuras,
S.A.

L’estat comptable provisional formulat per Abertis Infraestructuras, S.A., d’acord amb els requisits legals, posant de
manifest l’existència d’un benefici suficient en el període, que permetia la distribució del dividend a compte, i
justificatiu de l’existència de liquiditat per poder fer el pagament, va ser el següent:



Així mateix, els administradors d’Abertis Infraestructuras, S.A. sotmetran a l’aprovació de la Junta General d’Accionistes
la següent proposta de distribució de resultats de l’exercici 2006 d’abertis:

En el cas que en la data de la distribució del dividend, abertis tingués accions pròpies, aquestes accions no tindrien
dret a dividend i l’import que els hagués correspost seria aplicat a reserves voluntàries.

e) Benefici per acció 
Com es mostra a continuació, el benefici per acció bàsic es calcula dividint el benefici net de l’exercici atribuïble als
accionistes d’abertis, entre el nombre mitjà ponderat d’accions en circulació durant l’exercici, sense incloure el nombre
mitjà d’accions pròpies en poder del Grup.

L’increment del nombre mitjà ponderat d’accions ordinàries es deu a l’ampliació de capital alliberada en la proporció
d’una acció per cada 20 d’antigues, aprovada per la Junta General d’Accionistes del 3 de maig de 2006.

Durant l’exercici, abertis no ha fet cap tipus d’operació que faci diferir el benefici per acció bàsic del diluït (aquell que
s’obté d’incloure en el càlcul anteriorment descrit l’efecte de considerar les accions potencials que poguessin existir
–opcions, obligacions convertibles– com a accions ordinàries d’abertis).

NOTA 13 _ DEUTES FINANCERS  
La composició del deute financer és el següent:

El 31 de desembre de 2006, de la totalitat del deute financer, 7.415.483 milers d’euros (6.980.464 milers d’euros a llarg
termini) corresponen a HIT/Sanef, grup incorporat al perímetre de consolidació a principis de l’exercici 2006.

Base de repartiment (pèrdues i guanys) 416.746

Distribució:
Dividends 304.004
Reserva legal 41.675
Reserves voluntàries 71.067

416.746

2006 2005

Benefici net atribuïble als accionistes 530.030 511.233

Nre. mitjà ponderat d’accions ordinàries en circulació (milers) 589.574 565.125

Benefici per acció bàsic (euro/acció) 0,899 0,905

Benefici per acció diluït (euro/acció)) 0,899 0,905

2006 2005

No corrent

Préstecs amb entitats de crèdit 7.439.609 988.867
Obligacions i altres préstecs 3.648.299 2.238.456

11.087.908 3.227.323

Deutes amb societats posades en equivalència 15.780 -  

Deute financer no corrent 11.103.688 3.227.323

Corrent

Préstecs amb entitats de crèdit 1.068.432 1.014.917
Deutes amb societats posades en equivalència 9.018 3.114
Obligacions i altres préstecs 11.308 10.773

1.088.758 1.028.804

Interessos de préstecs i obligacions 242.036 60.392

Deute financer corrent 1.330.794 1.089.196

Deute financer 12.434.482 4.316.519



El venciment de les obligacions i del deute financer no corrent mantingut amb entitats de crèdit és el següent:

El tipus d’interès mitjà ponderat en l’exercici 2006 de les emissions d’obligacions i deutes amb les entitats de crèdit ha
estat aproximadament d’un 4,8%; no hi ha hagut oscil·lacions significatives entre divises.

Així mateix, al tancament el 31 de desembre de 2006 el 84% del deute financer era a tipus d’interès fix o fixat a través
de cobertures, per la qual cosa no s’estima que variacions eventuals en els tipus d’interès poguessin tenir un impacte
significatiu en relació amb els comptes anuals consolidats.

L’import en llibres i el valor raonable de les obligacions i del deute financer no corrent mantingut amb entitats de crèdit
al tancament de l’exercici és el següent:

L’import en llibres del deute financer corrent s’aproxima al seu valor raonable.

El deute financer (sense considerar les permutes de divises esmentades a la Nota 9) del Grup està denominat en les
monedes següents:

El Grup disposa de les línies de crèdit no disposades següents:

El saldo de les línies de crèdit no disposades correspon principalment a l’import contractat i disponible per abertis el
31 desembre 2006 per afrontar les seves necessitats de tresoreria (el 2005, addicionalment s’incloïa la línia de crèdit
contractada per afrontar l’adquisició de Sanef realitzada a principis de l’exercici 2006).
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2006 2005

Entre 1 i 2 anys 669.843 211.261
Entre 2 i 5 anys 2.480.352 336.398
Més de 5 anys 7.937.713 2.679.664

Deute financer no corrent 11.087.908 3.227.323

2006 2005

Euro 11.726.930 3.060.437
Dòlar nord-americà 433.442 889.433
Lliura esterlina 136.555 230.422
Altres monedes 137.555 136.227

Deute financer 12.434.482 4.316.519

2006 2005
Import Valor Import Valor

en llibres raonable en llibres raonable

Préstecs amb entitats de crèdit 7.439.609 7.592.643 988.867 988.867
Obligacions 3.648.299 3.602.571 2.238.456 2.268.542

Deute financer no corrent 11.087.908 11.195.214 3.227.323 3.257.409

2006 2005

Tipus variable:
amb venciment a menys d’un any 995.507 2.010.278
amb venciment superior a un any 203.131 86.750

1.198.638 2.097.028

Tipus fix:
amb venciment a menys d’un any 1.302 6.062
amb venciment superior a un any -   -  

1.302 6.062

Línies de crèdit no disposades 1.199.940 2.103.090



2006 2005

Creditors comercials per pagar 333.722 203.114
Deutes amb parts vinculades 6.605 33.629
Remuneracions pendents de pagament 51.470 16.443
Altres comptes per pagar 8.884 9.101

Proveïdors i altres comptes per pagar 400.681 262.287

Subvencions Altres ingressos
de capital diferits Total

1 de gener de 2006 31.570 54.526 86.096

Canvis al perímetre -   -   -  
Altes -   319 319
Baixes -   (3.974) (3.974)
Traspassos (31.570) -   (31.570)
Diferències de conversió -   150 150

31 de desembre de 2006 -   51.021 51.021

1 de gener de 2005 31.163 56.139 87.302

Canvis al perímetre 888 5.329 6.217
Altes 4.472 146 4.618
Baixes (4.953) (6.880) (11.833)
Diferències de conversió -   (208) (208)

31 de desembre de 2005 31.570 54.526 86.096

NOTA 14 _ INGRESSOS DIFERITS
El moviment registrat en l’exercici ha estat el següent:

Dintre d’“Altres ingressos diferits” el 31 de desembre de 2006 s’inclou principalment:

• Compensació a aumar per part de l’Administració per les obres realitzades a Sagunt, per 16.707 milers d’euros
(18.248 milers d’euros el 2005). Aquesta s’imputa a resultats durant la vida de la concessió (fins al 2019).

• Ingressos per cessió d’ús d’actius (places d’aparcament de saba i canalitzacions de fibra òptica d’acesa), que
s’imputen a resultats linealment durant la vida de la concessió dels actius subjectes a reversió. Al tancament
d’exercici el saldo pendent de ser traspassat al compte de resultats ascendeix a 13.185 milers d’euros i 7.179
milers d’euros, respectivament (13.324 milers d’euros i 8.001 milers d’euros el 2005).

NOTA 15 _ PROVEÏDORS I ALTRES COMPTES PER PAGAR
La composició d’aquest epígraf el 31 desembre és la següent:

NOTA 16 _ IMPOST SOBRE EL BENEFICI

a) Informació de caràcter fiscal 

Dintre del Grup, abertis tributa en règim de consolidació fiscal com a societat dominant del grup fiscal, que té com a
societats dependents aquelles participades en, com a mínim, un 75% i amb residència fiscal a Espanya. D’altra banda,
les societats amb residència fiscal al Regne Unit i França tributen de manera conjunta en l’impost sobre els beneficis
que aplica en cada territori. La resta de societats incloses en el perímetre de consolidació tributen individualment.

En general, les societats amb residència fiscal a Espanya que formen part del Grup tenen oberts a inspecció fiscal els
últims quatre anys per a cadascun dels impostos als quals es troben subjectes. En aquest sentit, abertis té incoades
actes d’inspecció per comprovacions efectuades dels anys 1990 a 1993, per l’impost sobre societats i per l’impost sobre
la renda de les persones físiques, i per l’any 2000 i 2001 per l’impost sobre societats, amb caràcter general. Totes elles
es troben signades en disconformitat, han estat recorregudes i es troben pendents de resolució per part dels òrgans
jurisdiccionals competents.

L’impacte que es pogués derivar d’aquests litigis tributaris o d’altres sobre el patrimoni de les diferents societats del
Grup afectades es troba provisionat degudament.

Addicionalment, i a causa de possibles diferències interpretatives de la normativa fiscal aplicable a algunes operacions,
es podrien posar de manifest passius fiscals de naturalesa contingent de difícil quantificació. En qualsevol cas, les
conseqüències que d’això es poguessin derivar no haurien d’afectar significativament aquests comptes anuals
consolidats.



b) Despesa per impost sobre el benefici 

El tipus impositiu general de l’impost sobre societats per a l’exercici 2006 és del 35% a Espanya, del 30% al Regne Unit
i del 34,43% a França.

La conciliació de la despesa per impost teòric amb la despesa per impost registrat en el compte de pèrdues i guanys
consolidat de l’exercici és la següent:

Els components principals de la despesa per impost sobre societats de l’exercici (per a les societats consolidades per
integració global o proporcional) són els següents:

La Llei 35/2006, de 28 de novembre, preveu una reducció del tipus impositiu general de l’impost sobre societats a
Espanya, del 32,5% per a l’exercici 2007 i del 30% per a l’exercici 2008 i següents.

Com a conseqüència de la reducció del tipus impositiu esmentada, les societats del Grup amb residència fiscal a
Espanya han registrat una augment de la despesa per impost meritat en l’exercici per import total net de 34.406 milers
d’euros (per a les societats consolidades per integració global o proporcional): més despesa per impost meritat en
l’exercici per un import total de 43.535 milers d’euros, derivat de la reducció dels actius per impostos diferits, així com
les pèrdues i els crèdits fiscals pendents d’aplicació, i menor despesa per impost meritat en l’exercici derivat de la
reducció dels passius per impostos diferits en un import total de 9.129 milers d’euros. Addicionalment, el resultat de
les societats consolidades per posada en equivalència incorpora un impacte negatiu de 8 milions d’euros relatiu a
l’efecte esmentat. Per tant, l’impacte negatiu total a abertis ha estat de 42 milions d’euros.

c) Impostos diferits

El saldo dels actius i passius diferits reconeguts, així com el seu moviment durant l’exercici, ha estat el següent:

De la totalitat d’impostos diferits actius i passius registrats a 31 de desembre de 2006, s’estima que revertiran durant
el pròxim exercici 2007 58.723 milers d’euros i 42.926 milers d’euros, respectivament (16.182 milers d’euros d’actius
diferits i 11.813 milers d’euros de passius diferits al tancament de l’exercici 2005).

Les incorporacions d’actius i passius diferits per canvis en el perímetre de consolidació i combinacions de negoci
corresponen bàsicament a HIT/Sanef (vegeu la nota 21), i responen, principalment, a aquest efecte impositiu associat
al registre d’acord amb el seu valor raonable dels actius i passius nets adquirits en la combinació de negocis.
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2006 2005

Benefici abans d’impostos 929.610 738.506

Impost teòric (35%) (*) 325.363 258.477
Ingressos no tributables (29.593) (28.473)
Despeses no deduïbles a efectes fiscals 35.728 21.771
Ús de pèrdues i crèdits fiscals (6.579) (20.771)
Altres efectes impositius 29.859 (7.366)

Despesa per impost 354.778 223.638

(*) L’impacte de tipus impositius menors existents en alguns països es reflecteix en els epígrafs restants.

2006 2005

Impost corrent 251.169 210.533
Impostos diferits 78.494 6.930
Impacte reducció tipus impositiu a Espanya 34.406 -  
Altres (9.291) 6.175

Despesa per impost 354.778 223.638

2006 2005
Impost Impost Impost Impost

diferit actiu diferit passiu diferit actiu diferit passiu

1 de gener 407.215 (276.799) 408.322 (31.606)
Càrrecs/(abonaments) a compte de resultats (125.960) 13.060 (1.213) (5.717)
Càrrecs/(abonaments) per incorporació 
al perímetre i combinacions de negoci 193.864 (946.282) -   (241.443)
Càrrecs/(abonaments) a patrimoni net 16.414 (39.527) 106 1.967

31 de desembre 491.533 (1.249.548) 407.215 (276.799)



Els impostos diferits actius registrats al tancament de l’exercici 2006 corresponen principalment als efectes impositius
dels ajustaments NIIF realitzats per les societats dependents relatius a la reversió de la càrrega financera i del fons de
reversió registrats sota principis de Pla General Comptable espanyol.

La recuperabilitat dels impostos diferits actius s’avalua en el moment en què es generen d’acord amb l’evolució dels
resultats de les societats previstos en els plans de negoci respectius.

En aquest sentit, les pèrdues fiscals pendents d’aplicació el 31 de desembre de 2006 són de 326.174 milers d’euros,
amb terminis de venciment majoritàriament entre el 2007 i el 2018. D’aquestes pèrdues fiscals, un import de 78.935
milers d’euros s’inclou entre els impostos diferits actius.

Els impostos diferits passius registrats al tancament de l’exercici 2006 corresponen principalment a aquest efecte
impositiu associat al registre d’acord amb el valor raonable dels actius i passius nets adquirits en l’exercici 2006
(adquisició del grup HIT/Sanef) i 2005 (adquisició del grup ACDL/TBI).

NOTA 17 _ OBLIGACIONS PER PRESTACIONS A EMPLEATS
Entre les obligacions amb els seus empleats, abertis, abertis logística, acesa, aucat, saba, TBI i retevisión mantenen
compromisos per pensions d’aportació definida amb els seus empleats, com a promotors de plans de pensions
d’ocupació.

D’altra banda, diferents empreses del Grup d’àmbit nacional mantenen compromisos per pensions, d’aportació i/o
prestació definida, instrumentats mitjançant pòlisses d’assegurança, com estableix la normativa que regula
l’exteriorització de compromisos per pensions. En l’àmbit internacional, aquests compromisos es troben instrumentats
mitjançant entitats separades tret en aquells països on la legislació permet el manteniment de fons interns.

Conjuntament amb les obligacions anteriors, s’inclou en el passiu del balanç corresponent a aquest epígraf un import
de 5.369 milers d’euros (4.909 milers d’euros en l’exercici 2005), relatiu principalment a la valoració dels compromisos
de retevisión amb els seus empleats per raó de determinades obligacions a llarg termini vinculades a l’antiguitat dels
empleats en l’empresa.

La informació economicoactuarial del passiu existent relacionat amb els compromisos per pensions de les diferents
empreses del Grup amb els seus empleats és la següent:

a) Compromisos d’aportació definida 
L’import registrat en l’exercici com a despesa de personal en el compte de resultats de l’exercici derivat dels
compromisos d’aportació definida és de 4.594 milers d’euros (3.459 milers d’euros en l’exercici 2005).

b) Compromisos de prestació definida  

Excepte en aquells països on la legislació permet el manteniment de fons interns, la cobertura de compromisos per
pensions es fa mitjançant pòlisses d’assegurança o entitats separades, d’acord amb la normativa reguladora de cada
país, i es troben exterioritzats fora de balanç. No obstant això, s’inclouen en aquest epígraf els instruments de cobertura
(obligacions i actius afectes) en els quals es conserva l’obligació legal o implícita de respondre per les prestacions
acordades.

En relació amb els compromisos de prestació definida mantinguts per les diferents empreses del Grup amb els seus
empleats, la conciliació entre els saldos inicials i finals del valor actual actuarial d’aquestes obligacions és la següent:

2006 2005

1 de gener 138.819 14.454

Incorporacions al perímetre (*) 30.301 96.295
Nous compromisos 131 92
Cost per serveis de l’exercici 10.915 5.358
Cost per interessos 3.294 6.230
Pèrdues/(guanys) actuarials 2.507 15.557
Pagaments de prestacions (1.352) (2.357)
Liquidacions (650) -  
Despeses (152) -  
Diferències de canvi (287) 3.190

31 de desembre 183.526 138.819

(*) Corresponen principalment a HIT/Sanef en l’exercici 2006 i a ACDL/TBI per al 2005.



La conciliació entre els saldos inicials i finals del valor raonable actuarial dels actius afectes a aquestes obligacions és
la següent:

Entre els actius afectes vinculats a pòlisses d’assegurança, un import de 17.987 milers d’euros registrat en l’epígraf
“Deutors i altres comptes per cobrar - altres” (15.616 milers d’euros en l’exercici 2005) estan realitzades amb entitats
relacionades.

El moviment anual en el passiu reconegut en el balanç ha estat el següent:

La taxa de rendiment general esperat dels actius s’ha determinat de la manera següent:

• Per als compromisos de societats espanyoles, pel tipus de descompte utilitzat en la determinació de l’obligació.

• Per als compromisos d’empreses estrangeres, a partir de les expectatives del mercat per a rendiments d’actius de
característiques similars (monetari, renda fixa o renda variable) al llarg de tot el període de vida de les obligacions
relacionades amb els actius afectes.

Les principals hipòtesis actuarials utilitzades a la data del balanç són les següents:

NOTA 18 _ PROVISIONS I ALTRES PASSIUS NO CORRENTS 
La composició del saldo de provisions i altres passius no corrents és la següent:
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2006 2005

1 de gener 111.240 13.412
Incorporacions al perímetre (*) 2.765 75.365
Nous compromisos 117 5
Cost per serveis de l’exercici 7.006 6.061
Cost per interessos (71) 9.614
Pèrdues/(guanys) actuarials 8.941 6.855
Pagaments de prestacions (1.352) (2.357)
Liquidacions (848) -
Despeses -   (49)
Diferències de canvi (950) 2.334

31 de desembre 126.848 111.240

(*) Corresponen principalment a HIT/Sanef en l’exercici 2006 i a ACDL/TBI per al 2005.

2006 2005

1 de gener 27.579 1.042
Incorporacions al perímetre (*) 27.536 20.930
Increment amb càrrec a:

compte de resultats 7.263 5.663
patrimoni net 2.578 5.943

Aportacions del promotor (8.941) (6.855)
Diferències de canvi 663 856

Obligació neta el 31 de desembre 56.678 27.579
Actius afectes en societats vinculades 17.987

31 de desembre 74.665

(*) Corresponen principalment a HIT/Sanef en l’exercici 2006 i a ACDL/TBI per al 2005.

2006 2005

Tipus de descompte (en funció del tipus de compromís i moneda) 4,25% 2,88% - 4,85%
Rendibilitat esperada dels actius, en funció del tipus d’actiu i moneda 4,25% - 7,90% 2,88% - 7,60%
Taxa d’increments salarials (en funció del tipus de compromís i moneda) 3% - 4% 3% - 4%
Compromisos per pensions a Espanya:

Taules de mortalitat PERMF200p PERMF200p
Taules d’invalidesa InvAbs_OM77 InvAbs_SS90

2006 2005

Provisions 60.136 70.246
Altres creditors 141.201 108.569

Provisions i altres passius 201.337 178.815



El desglossament i moviment de les provisions és el següent:

Les provisions al tancament del 31 de desembre de 2006 inclouen principalment una provisió per actes fiscals que han
estat recorregudes i que es troben pendents de resolució per part dels òrgans jurisdiccionals competents.
Addicionalment, s’hi inclou una provisió per impostos per un import de 5.112 milers d’euros (5.418 milers d’euros el
2005) corresponent principalment a liquidacions d’impostos sobre béns immobles reclamats per alguns ajuntaments,
que han estat recorreguts davant els tribunals.

Dintre d’“Altres creditors” s’inclou el saldo per pagar a l’Estat per part de la societat dependent acesa després del
compromís adquirit en l’acord d’absorció de la societat anteriorment titular de la concessió del tram Montmeló-el
Papiol (20.973 milers d’euros). Aquest import es retornarà durant els últims cinc anys del període de concessió (2017-
2021). Així mateix, s’inclouen les provisions per inversions futures en concepte de reposició o substitució descrites a la
nota 3.a.

NOTA 19 _ INGRESSOS I DESPESES 

a) Prestació de serveis 

El detall de la prestació de serveis, per categoria, és el següent:

Les altres prestacions de servei inclouen principalment ingressos per la gestió d’infraestructures de telecomunicacions,
els ingressos per la gestió d’aeroports i ingressos per l’explotació d’aparcaments i serveis a la logística.

b) Altres ingressos d’explotació i altres ingressos 

L’epígraf “Altres ingressos d’explotació” inclou els ingressos per la cessió de l’explotació de les àrees de servei de
determinades societats concessionàries d’autopistes, compensacions de tarifes, cobraments d’indemnitzacions, etc.

Com a “Altres ingressos” s’inclou principalment el benefici obtingut per l’alienació d’actius materials i participacions en
societats.

c) Despeses de personal

El desglossament de despeses de personal per conceptes és el següent:

2006 2005

1 de gener 70.246 59.090
Incorporacions al perímetre (*) -   13.031
Càrrec al compte de resultats consolidat 3.943 17.014
Imports no aplicats i revertits (9.129) (5.024)
Aplicacions de l’exercici (4.670) (13.910)
Diferències de canvi (254) 45

31 de desembre 60.136 70.246

(*) Corresponen a ACDL/TBI.

2006 2005
Ingressos de peatge 2.423.801 1.191.931
Bonificacions i ràpels sobre peatge (21.394) (37.852)
Altres prestacions de serveis 838.028 668.224
Altres 2.551 1.937

Prestació de serveis 3.242.986 1.824.240

2006 2005

Sous i salaris 338.467 240.719
Cotitzacions a la Seguretat Social 96.230 51.161
Cost per pensions, plans d’aportacions definides  4.594 3.459
Cost per pensions, plans de prestacions definides 7.263 5.663
Cost d’altres compromisos a llarg termini 155 516
Altres despeses socials  26.113 12.003

Despeses de personal 472.822 313.521



El nombre mitjà d’empleats d’abertis i les seves societats dependents durant l’exercici, distribuït per categories, és el
següent:

d) Resultat financer 

El desglossament dels ingressos i despeses financers per conceptes és el següent:

Així mateix, el desglossament de l’epígraf del compte de resultats consolidat “Variació valoració instruments cobertura”
és el següent:

NOTA 20 _ CONTINGÈNCIES I COMPROMISOS
El 31 de desembre de 2006 el Grup té avals davant de tercers prestats per entitats financeres per un import de 372.531
milers d’euros (371.147 milers d’euros el 2005). D’aquests, 111.506 milers d’euros (111.863 milers d’euros el 2005)
corresponen a avals contrets per compromisos d’explotació de les diferents societats del Grup. La resta, corresponen a
certs compromisos contrets per les societats participades (inversions, finançament, etc.). No s’estima que es puguin
derivar costos significatius per aquests conceptes.

Al tancament de l’exercici, no existeixen inversions significatives compromeses que no s’hagin reconegut en aquests
comptes anuals consolidats.

Així mateix, la societat dependent aumar té subscrits compromisos de garantia a favor de la seva societat participada
Ciralsa per un import de 30.237 milers d’euros.

NOTA 21 _ COMBINACIONS DE NEGOCIS
L’adquisició més rellevant feta durant l’exercici 2006 és la relativa a l’adquisició al febrer de 2006, per part de la societat
Holding d’Infrastructures de Transport SAS (HIT), societat majoritàriament participada per abertis (57,55%), a l’Estat
francès del 75,65% de la societat concessionària d’autopistes de peatge Société des Autoroutes du Nord et de l’Est de
la France (Sanef). Així mateix, HIT va presentar davant l’Autoritat de Mercats Financers Francesa (AMF) oferta pública
d’adquisició d’accions (OPA) pel 24,35% restant, que cotitzava a la Borsa de París, al mateix preu de 58 euros per acció
pagat pel paquet accionarial del Govern francès. La resposta dels accionistes a l’OPA va permetre, en un primer estadi,
arribar a un control del 95,98%. Amb posterioritat es va dipositar un projecte d’oferta pública d’exclusió sobre el 4,02%
de les accions de Sanef que encara no controlava HIT, al mateix preu de 58 euros per acció. L’OPA d’exclusió va
concloure a finals d’abril de 2006, amb el control sobre el 100% de Sanef per part de HIT.

S’ha consolidat el grup HIT/Sanef per integració global a partir de l’1 de gener de 2006, amb una participació d’abertis
a HIT del 57,55% i de HIT a Sanef del 100% (un 75,65% durant el primer trimestre de l’exercici 2006).
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2006 2005

Fixos:
- Directius 212 185
- Comandament intermedis 1.668 1.410
- Resta d’empleats 7.872 5.286

Eventuals 1.011 950

Nombre mitjà d’empleats 10.763 7.831

2006 2005

- Variació en la valoració del instruments financers derivats (84.948) 80.140
- Variació en el valor raonable del deute objecte de cobertura  92.229 (75.049)

Variació valoració instruments cobertura 7.281 5.091

2006 2005

- Ingressos per interessos i altres 56.973 26.174
- Instruments financers derivats 10.941 2.346
- Dividends 16.530 17.026
- Diferències positives de canvi 3.851 8.914

Ingressos financers 88.295 54.460

- Interessos de préstecs amb entitats de crèdit i altres (499.339) (204.654)
- Instruments financers derivats (51.405) (10.636)
- Diferències negatives de canvi (5.365) (3.519)

Despeses financers (556.109) (218.809)



El grup Sanef es dedica bàsicament a la construcció, conservació i explotació d’una xarxa d’autopistes a França de
1.743 quilòmetres basada en quatre eixos al voltant de París: al nord (A1 i A2), est (A4), oest (A13 i A14) i la
circumval·lació de París (A16, A26 i A29). El grup Sanef s’organitza al seu torn en les àrees de concessió, explotació,
telemàtica (sistema de telepeatge) i telecomunicacions (a través de la seva filial Masternaut, líder en gestió de flotes
d’empreses).

El negoci adquirit a HIT/Sanef ha generat en l’exercici 2006 uns ingressos per al Grup d’1.241.384 milers d’euros i un
benefici net després d’interessos minoritaris de 46.502 milers d’euros, sense considerar la càrrega financera a abertis
associada a l’adquisició del grup esmentat.

El detall dels actius nets adquirits i del fons de comerç generat per la compra del grup Sanef per part de HIT és el
següent:

El valor raonable a data d’adquisició dels actius i passius dels negocis adquirits es determina bàsicament fent servir
tècniques de valoració. El mètode de valoració principal utilitzat ha estat l’anàlisi de fluxos d’efectiu descomptats que
generen els actius identificats.

L’import de valor raonable dels actius nets adquirits inclou la valoració dels actius intangibles identificats, consistents
en els contractes de concessió per a la construcció i explotació de la xarxa d’autopistes del grup Sanef (1.743
quilòmetres), així com la valoració a mercat del deute del grup Sanef en la data d’adquisició.

El fons de comerç, que al seu torn recull el reconeixement net dels impostos diferits corresponents al major valor
raonable atribuït als actius nets adquirits respecte als valors fiscals, se suporta per les sinergies i altres fluxos de caixa
futurs addicionals que s’espera que sorgeixin després de l’adquisició pel grup.

Els actius i passius de Sanef sorgits de l’adquisició són els següents:

NOTA 22 _ PARTICIPACIONS EN SOCIETATS MULTIGRUP 
El Grup posseeix participacions en les següents societats multigrup consolidades per integració proporcional:

Preu d’adquisició

Preu d’adquisició total 5.323.930
Valor raonable dels actius nets adquirits 2.503.182
Fons de comerç resultant 2.820.748

Valor raonable
Deu/(Haver) Import en llibres

Efectiu i equivalents a l’efectiu 847.164 847.164
Immobilitzat material 5.219.893 5.219.893
Concessions i altres actius intangibles 2.271.614 13.194
Actius financers 92.773 92.773
Existències 5.407 5.407
Comptes per cobrar 123.450 123.450
Comptes per pagar (204.465) (204.465)
Deute financer (5.063.295) (4.548.187)
Provisions (45.299) (45.299)
Passius per impostos diferits nets  (743.713) (143.491)

Actius nets 2.503.529 1.360.439

Interessos minoritaris (347) (347)

Actius nets adquirits 2.503.182 1.360.092
Preu de l’adquisició total 5.323.930 5.323.930
Efectiu i equivalents a l’efectiu (847.164) (847.164)

Sortida d’efectiu en l’adquisició 4.476.766 4.476.766

Societat Activitat % Participació

Avasa Concessionària d’autopistes 50,00%
Areamed Explotació àrees de servei 50,00%
PLZF Serveis a la logística 50,00%
Overon Serveis de comunicacions i audiovisual 51,00%
Saba Aparcamientos de Levante, S.L. Explotació d’aparcaments 50,00%



L’efecte de la integració proporcional de les societats multigrup sobre els comptes anuals consolidats del Grup és el
següent:

NOTA 23 _ INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT 
És criteri del Grup prestar la màxima atenció a les activitats de protecció i conservació del medi ambient, que
cadascuna de les societats participades adopti les actuacions necessàries per a la minimització de l’impacte
mediambiental de les infraestructures gestionades, a fi d’assolir la màxima integració possible en l’entorn on es troben.

En matèria de millora del medi ambient, el Grup ha destinat el 2006 un import de 19.459 milers d’euros a les
actuacions següents:

• Neteja, jardins, plantacions i desbrossaments al llarg de les autopistes, així com millores en les àrees de serveis i
descans i realització de treballs per reduir l’impacte visual i acústic.

• Recollida i retirada de residus urbans perillosos.

• Implementació de mesures als aeroports destinades a la reducció de la contaminació acústica, optimització de la
gestió de l’aigua i consum energètic i promoció de diversos sistemes de reciclatge de les deixalles generades pels
avions.

NOTA 24 _ INFORMACIÓ FINANCERA PER SEGMENTS 
Les diferents activitats del Grup estan organitzades i administrades separadament, atenent a la naturalesa de les
infraestructures gestionades. Cada segment representa una unitat estratègica de negoci que gestiona diferents tipus
d’infraestructures en diferents mercats.

Els segments de negoci han estat definits com a segments principals i els segments geogràfics com a secundaris,
d’acord amb l’origen i la naturalesa predominant dels riscos, rendiments, oportunitats de creixement i expectatives del
Grup, que es troben molt més vinculades a les diferents activitats desenvolupades que no a les zones geogràfiques on
efectua les operacions.

S’ha considerat segment de negoci aquell conjunt d’actius i operacions dedicats a la gestió d’infraestructures subjectes
a riscos i beneficis de naturalesa diferent dels que corresponen a altres segments de negoci. El principal factor
considerat en la identificació de segments de negoci ha estat la naturalesa de les infraestructures gestionades i de les
operacions realitzades.

El Grup ha decidit subministrar el resultat de cadascun dels segments fins al benefici de les operacions, ja que és fins
a on les partides de despeses i ingressos ordinaris d’explotació poden ser directament atribuïdes o raonablement
distribuïdes entre els segments, fet coincident amb la informació de gestió utilitzada pels administradors per controlar
el resultat de cadascun dels segments.

a) Segments de negoci

El Grup organitza la seva gestió en els segments de negoci següents:

• Autopistes: construcció, conservació i explotació d’autopistes en règim de concessió; gestió de concessions de
carreteres a Espanya i a l’estranger; construcció d’obres d’infraestructures viàries i activitats complementàries a
la construcció, conservació i explotació d’autopistes.
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2006 2005

ACTIU

Actius no corrents 387.321 381.155
Actius corrents 23.536 9.832

410.857 390.987

PASSIU

Passius no corrents  307.708 315.325
Passius corrents 50.095 19.716

357.803 335.041

ACTIUS NETS 53.054 55.946

RESULTATS

Ingressos 116.648 81.304
Despeses (90.583) (66.634)

Benefici atribuïble als accionistes de la Societat 26.065 14.670

Nota: Aquests imports s’han inclòs en el balanç consolidat i el compte de pèrdues i guanys consolidat.



• Telecomunicacions: establiment de qualsevol tipus d’infraestructures i/o xarxes de comunicacions, així com la
prestació, gestió, comercialització i distribució de tot tipus de serveis basant-se en elles, incloent-hi l’establiment
i explotació de xarxes de telecomunicacions fixes i mòbils i la prestació de qualsevol tipus de serveis a través
d’elles.

• Aeroports: construcció i gestió d’aeroports mitjançant règim de propietat i concessió.

• Aparcaments: construcció i/o explotació o venda d’aparcaments de vehicles, garatges, estacions de serveis, locals
comercials, etc., relacionats directament amb aquestes activitats.

• Serveis a la logística: projecció, promoció, gestió, manteniment i explotació de tota classe d’infraestructures
dedicades a la logística en totes els seus vessants.

• Altres: correspon principalment a l’activitat desenvolupada per la Societat Dominant (tinença d’accions i la
direcció i gestió de les societats del grup) i altres societats de prestació de serveis i finançament a empreses del
Grup.

El resultat d’explotació per a cadascun dels segments en l’exercici, així com la composició de la participació en el
resultat de les entitats associades és el següent:

Altres elements que no generen fluxos d’efectiu inclosos en el resultat d’explotació dels segments són:

31 de desembre de 2006

Autopistes Telecom. Aeroports Aparcaments Logística Altres Eliminacions Total
Prestació
serveis 2.484.379 349.615 280.224 108.852 17.876 2.040 -   3.242.986
Prestacions 
de serveis entre 
segments -   97 -   -   410 16.109 (16.616) -  
Benefici de les 
operacions del 
segment 1.228.100 85.178 22.016 33.033 3.434 (28.560) -   1.343.201
Participació en 
el resultat de 
les associades 47.263 87 -   (459) 162 (111) -   46.942

31 de desembre de 2005

Autopistes Telecom. Aeroports Aparcaments Logística Altres Eliminacions Total
Prestació
serveis 1.155.465 273.712 275.432 100.008 16.921 2.702 -   1.824.240
Prestacions 
de serveis entre 
segments -   -   -   -   -   14.937 (14.937) -  
Benefici de les 
operacions del 
segment 757.545 25.400 32.704 26.751 2.896 (12.627) -   832.669
Participació en 
el resultat de 
les associades 65.115 113 -   (557) 259 165 -   65.095

31 de desembre de 2006

Autopistes Telecom. Aeroports Aparcaments Logística Altres Total

Dotació a 
l’amortització (593.582) (68.956) (70.227) (13.664) (3.494) (511) (750.434)
Provisions per 
deterioració d’actius (5.472) -   -   -   570 -   (4.902)
Provisions de tràfic 1.132 (1.218) (989) (101) -   1.727 551

(597.922) (70.174) (71.216) (13.765) (2.924) 1.216 (754.785)



Els actius i passius dels segments el 31 de desembre, així com la inversió realitzada en immobilitzat durant aquest
exercici, són els següents:

Els actius dels segments inclouen principalment l’immobilitzat material, actius intangibles, existències, comptes per
cobrar, efectiu d’explotació i impostos diferits.

Els passius dels segments comprenen passius d’explotació i inclouen el deute financer contractat per portar a terme
l’activitat.

Les inversions en immobilitzat comprenen altes d’immobilitzat material i altres d’actius intangibles.

b) Segments geogràfics 

A continuació es mostren els ingressos per prestació de serveis, així com els actius i la inversió en immobilitzacions per
segments geogràfics, els quals s’han assignat considerant-ne la localització.
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31 de desembre de 2006

Autopistes Telecom. Aeroports Aparcaments Logística Altres Eliminacions (*) Total

Actius 14.889.748 682.109 1.574.680 509.576 108.271 6.402.951 (5.640.233) 18.527.102
Associades 633.173 3.978 -   809 39.643 12.630 -   690.233

Total actius 15.522.921 686.087 1.574.680 510.385 147.914 6.415.581 (5.640.233) 19.217.335

Total passius 12.040.580 534.790 995.132 349.061 55.182 3.472.653 (2.676.684) 14.770.714

Inversió de 
l’exercici en 
l’immobilitzat 279.569 76.113 63.925 48.525 18.946 15 -  487.093

(*) Correspon únicament a l’eliminació d’actius i passius del Grup assignats a diferents segments.

31 de desembre de 2005
Autopistes Telecom. Aeroports Aparcaments Logística Altres Eliminacions (*) Total

Actius 3.982.119 717.202 1.579.213 470.236 89.645 4.927.899 (3.979.980) 7.786.334
Associades 621.963 3.747 -   2.103 32.525 -   -   660.338

Total actius 4.604.082 720.949 1.579.213 472.339 122.170 4.927.899 (3.979.980) 8.446.672

Total passius 2.322.810 406.591 980.636 224.263 39.500 3.765.514 (2.328.775) 5.410.539

Inversió de 
l’exercici en 
l’immobilitzat 183.637 57.151 85.553 58.033 11.670 1.596 -  397.640

(*) Correspon únicament a l’eliminació d’actius i passius del Grup assignats a diferents segments.

31 de desembre de 2005

Autopistes Telecom. Aeroports Aparcaments Logística Altres Total

Dotació a 
l’amortització (213.492) (73.675) (64.955) (15.310) (3.058) (1.010) (371.500)
Provisions per 
deterioració d’actius - -   -   -   - -   -
Provisions de tràfic (927) (678) 689 (70) (7) 1.151 158

(214.419) (74.353) (64.266) (15.380) (3.065) 141 (371.342)

31 de desembre de 2006

Inversió de
Prestació de serveis Actius l’exercici en immobilitzat

Espanya 1.660.095 8.095.253 286.286
França 1.223.685 10.700.762 116.221
Resta d’Europa 247.106 2.638.848 75.049
Amèrica Llatina i EUA 107.545 207.722 9.483
Resta de països 4.555 5.147 54
Associades -   690.233 -  
Eliminacions (*) -   (3.120.630) -  

3.242.986 19.217.335 487.093

(*) Correspon únicament a l’eliminació d’actius i passius del Grup assignats a diferents segments.



NOTA 25 _ PARTS VINCULADES 

a) Administradors i alta direcció

La retribució anual dels consellers, per la seva gestió com a membres del Consell d’Administració de la Societat, es fixa
en una participació en els beneficis líquids i només la podran percebre després de cobertes les dotacions a reserves que
la Llei determina i no podrà excedir, en cap cas i en conjunt, del dos per cent d’aquests beneficis. El Consell
d’Administració distribuirà entre els seus membres aquesta participació, en la forma i quantia que consideri oportú. La
remuneració global dels consellers d’Abertis Infraestructuras, S.A., com a membres del Consell d’Administració, ha estat
en l’exercici 2006 de 1.641 milers d’euros, xifra inferior al límit estatutari.

La remuneració total percebuda pels consellers d’Abertis Infraestructuras, S.A. va ser en total de 2.589 milers d’euros,
que corresponen a retribució fixa.

Així mateix, els consellers d’Abertis Infraestructuras, S.A. han rebut com a altres beneficis aportacions per obligacions
contretes en matèria de pensions i assegurances de vida per un import de 1.854 milers d’euros i 32 milers d’euros,
respectivament.

Les remuneracions globals dels consellers d’Abertis Infraestructuras, S.A. en la resta de les societats del Grup van ser de
770 milers d’euros i en societats associades, de 149 milers d’euros.

La retribució corresponent a l’exercici 2006 dels membres que componen l’Alta Direcció, és a dir, directors generals i
assimilats del grup abertis que desenvolupen les seves funcions de direcció sota dependència directa del Consell
d’Administració, de la Comissió Executiva o del conseller delegat d’Abertis Infraestructures, S.A., ha estat de 4.263
milers d’euros.

Així mateix, l’Alta Direcció ha rebut com a altres beneficis aportacions per obligacions contretes en matèria de pensions
i assegurances de vida per un import de 131 milers d’euros i 131 milers d’euros, respectivament.

Pel que fa a prestacions postocupació percebudes per antics membres de l’Alta Direcció, han estat de 384 milers
d’euros el 2006.

Abertis Infraestructuras, S.A. no disposa de sistemes de retribució lligats a l’evolució borsària de les accions de la
Societat per a cap dels seus empleats ni per als membres del seu Consell d’Administració.

b) Accionistes significatius 

S’entén com a accionista que té influència significativa en la Societat Dominant aquell amb dret a proposar conseller
o amb una participació superior al 5% (vegeu la nota 12.a).

El desglossament dels saldos i les transaccions realitzats amb accionistes significatius és el següent:

i) Emissions d’obligacions, préstecs i línies de crèdit rebuts 

31 de desembre de 2005

Inversió de
Prestació de serveis Actius l’exercici en immobilitzat

Espanya 1.490.796 6.542.120 308.825
França - - -
Resta d’Europa 234.530 2.051.556 80.586
Amèrica Llatina i EUA 95.665 504.978 8.229
Resta de països 3.249 11.779 -
Associades - 660.338 -  
Eliminacions (*) -   (1.324.099) -  

1.824.240 8.446.672 397.640

(*) Correspon únicament a l’eliminació d’actius i passius del Grup assignats a diferents segments.

2006 2005

1 de gener 309.797 304.269

Préstecs/obligacions rebuts durant l’exercici 746.199 90.000
Amortitzacions lliurades de préstecs/obligacions (654.708) (76.800)
Línies de crèdit disposades (net anual) 65.724 (7.672)
Interessos meritats 96.500 35.306 
Interessos pagats (96.500) (35.306)

31 de desembre 467.012 309.797



ii) Permutes financeres contractades 
Les permutes financeres contractades amb entitats vinculades relatives a cobertures de tipus de canvi i/o
d’interès ascendeixen a 1.398.842 milers d’euros (1.024.831 milers d’euros en l’exercici 2005).

iii) Finançament de compromisos de jubilació 
S’han fet aportacions per un import de 2.526 milers d’euros a una pòlissa d’assegurança contractada amb una
companyia vinculada per poder afrontar les obligacions per prestacions als empleats del Grup. Addicionalment
existeixen actius afectes vinculats a la pòlissa esmentada per un import de 17.987 milers d’euros.

iv) Compra de béns i serveis 

v) Compromisos i contingències  
Existeixen compromisos per compra de béns i serveis per un import de 6 milions d’euros en concepte
d’adjudicacions d’obres pendents de certificar.

El límit concedit per entitats vinculades i no disposat de les línies de crèdit vigents al tancament de l’exercici
és de 133.448 milers d’euros.

Existeixen línies d’avals amb entitats vinculades amb un límit concedit de 140.641 milers d’euros, que al
tancament de l’exercici estaven disposades per un import de 131.408 milers d’euros.

c) Més informació referent al Consell d’Administració 

De conformitat amb allò que estableix l’article 127 ter.4 de la Llei de societats anònimes, introduït per la Llei 26/2003,
de 17 de juliol, per la qual es modifica la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors, i el Text refós de la Llei de
societats anònimes, amb la finalitat de reforçar la transparència de les societats anònimes, s’assenyalen a continuació
les societats que tenen un gènere d’activitat igual, anàleg o complementari al que constitueix l’objecte social de la
Societat en el capital del qual participen els membres del Consell d’Administració, així com les funcions que, si escau,
hi exerceixen:
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2006 2005

Compra de béns:
Compres d’immobilitzat material 10.090 8.946
Certificacions d’obra 62.939 83.083
Arrendaments financers 1.413 2.893

Compra de serveis:
Recepció serveis 8.743 7.287
Comissions de cobrament targetes 5.998 4.629

Compra de béns i serveis 89.183 106.838

Societat Participació
Titular participada Activitat % s/capital Funcions

Isidro Fainé Casas Telefónica, S.A. Telecomunicacions 0,003 Vicepresident

Pablo Vallbona Vadell ACS, Actividades de  Construcció i 0,0160 Vicepresident 
Construcción y Servicios, S.A. serveis (no executiu)

Ángel García Altozano ACS, Actividades de  Construcció i 0,096 Director general  
Construcción y serveis corporatiu
Servicios, S.A.
Saba Aparcamientos, S.A. Aparcaments 0,0000055 Conseller

Caixa d’Estalvis de Catalunya Cedinsa Concesionaria, Concessió  20,00 -
S.A. d’infraestructures

Antonio García Ferrer ACS, Actividades de Construcció i 0,003 Vicepresident
(Persona física representant  Construcción y Servicios, serveis executiu
del conseller Comunidades S.A.
Gestionadas, S.A.)
Dragados, S.A. Ferrocarriles del Norte Concessió 5,32 -

de Colombia, S.A. d’infraestructures 
Aunor, S.A. Concesión de 85,00 -

d’infraestructures
Autopistas del Sol, S.A. Concessió 6,40 -

infraestructuras
Demetrio Ullastres Llorente ACS, Actividades de Construcció i 0,00 Director general 
(Persona física representant Construcción y serveis Desenvolupament 
del conseller Dragados, S.A.) Servicios, S.A. de Negocis

Grupo Aeroportuario Activitats 0,00 Directiu i 
del Pacífico aeroportuàries conseller



Pel que fa a càrrecs o funcions, i d’acord amb el text esmentat anteriorment, a continuació es fan constar els càrrecs
que mantenen els membres del Consell d’Administració en societats amb el gènere d’activitat igual, anàleg o
complementari del que constitueix l’objecte social de la societat Abertis Infraestructuras, S.A.:

Societat Participació
Titular participada Activitat % s/capital Funcions

Braulio Medel Cámara Iberdrola, S.A. Telecomunicacions 0,001 Conseller
José Luis Olivas Martínez ACS, Actividades de Construcció i 0,00033 -

Construcción y Servicios, S.A. serveis
Telefónica, S.A. Telecomunicacions 0,00040 -

Titular Societat Càrrec
Isidro Fainé Casas Brisa Auto-estradas de Portugal, S.A. Conseller
Pablo Vallbona Vadell Iberpistas, Sociedad Anónima Concesionaria del Estado President (no executiu)
G3T, S.L. Iberpistas, Sociedad Anónima Concesionaria del Estado Conseller
Ángel García Altozano Abertis Telecom, S.A. Conseller

TBI PLC Conseller
Dragados, S.A. Conseller
ACS Telefonía Móvil, S.L. Persona física representant de  

l’administrador únic d’ACS, Actividades
de Construcción y Servicios, S.A.

Xfera Móviles, S.A. President
Energias Ambientales EASA, S.A. President
Societat Eòlica de L’Enderrocada, S.A. President
Energías Ambientales de Somozas, S.A. President
Energías Ambientales de Vimianzo, S.A. President
Energías Ambientales de Novo, S.A. President
ACS, Servicios, Comunicaciones y Energía, S.L. Conseller
Dragados Industrial, S.A. Conseller
ACS, Servicios y Concesiones, S.L. Conseller
Clece, S.A. Conseller
Publimedia Sistemas Publicitarios S.L. Conseller
Dragados Servicios Portuarios y Logísticos, S.A. Conseller
IRIDIUM Concesiones, S.A. Conseller
Continental Auto, S.L. Conseller
Urbaser, S.A. Conseller
Inversora de Infraestructuras, S.L. Persona física representant de  

l’administrador únic d’ACS, Actividades
de Construcción y Servicios, S.A.

PR PISA, S.A. Persona física representant de  
l’administrador únic d’ACS, Actividades
de Construcción y Servicios, S.A.

Villanueva, S.A. Persona física representant de  
l’administrador únic d’ACS, Actividades
de Construcción y Servicios, S.A.

Novovilla, S.A. Persona física representant de  
l’administrador únic d’ACS, Actividades
de Construcción y Servicios, S.A.

Roperfeli, S.A. Persona física representant de  
l’administrador únic d’ACS, Actividades
de Construcción y Servicios, S.A.

Residencial Monte Carmelo, S.A. Persona física representant de  
l’administrador únic d’ACS, Actividades
de Construcción y Servicios, S.A.

Unión Fenosa, S.A. Conseller
Tableros de Fibras, S.A. Conseller
Sonae Industria SGPS, S.A. Conseller

Salvador Alemany Mas Autopistas, Concesionaria Española, S.A. President i conseller delegat
Iberpistas, S.A. Concesionaria del Estado Conseller
Autopistes de Catalunya, S.A. Concessionària de Administrador solidari
la Generalitat de Catalunya Aucat, S.A.



Finalment, no consta a aquesta Societat que algun dels membres esmentats del Consell d’Administració faci per
compte propi o d’altri el mateix gènere d’activitat, o bé anàleg o complementari del que constitueix l’objecte social
d’Abertis Infraestructuras, S.A.

NOTA 26 _ MÉS INFORMACIÓ RELLEVANT 

a) Remuneració als auditors

Durant l’exercici 2006 els honoraris facturats per PricewaterhouseCoopers Auditors, S.L. i per altres societats que
utilitzen el nom comercial de PricewaterhouseCoopers corresponents a l’auditoria de comptes anuals de les societats
del Grup ascendeixen a 561 i 875 milers d’euros, respectivament.

Així mateix, els honoraris percebuts per altres serveis prestats per altres societats que utilitzen el nom comercial de
PricewaterhouseCoopers han ascendit a 1.099 milers d’euros.

Addicionalment, els honoraris facturats durant l’exercici 2006 per altres auditors relatius a l’auditoria de comptes
anuals de societats del Grup i a altres serveis prestats han ascendit a 393 i 679 milers d’euros, respectivament.

b) Pla economicofinancer

D’acord amb allò que estableix la normativa vigent, les societats concessionàries d’autopistes espanyoles disposen de
plans econòmics financers aprovats per l’Administració competent.

c) Contractes de concessió

Els principals contractes de concessió que tenen les societats dependents del grup abertis són els següents:

• Contracte de concessió per a la conservació i explotació, signat entre l’Estat francès i Sanef, de les autopistes del
nord (A1, París-L’Îlle i A2, París-Velenciennes) i est (A4, París-Estrasburg) de França i la circumval·lació de París
(A16, París-Boulogne-sud Mer, A26, Calais-Troyes i A29, Ammiens-Neuchatel-en Bray), que finalitza el 31 de
desembre de 2028.
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Titular Societat Càrrec

Salvador Alemany Mas Castellana de Autopistas, S.A. Concesionaria del Estado Administrador solidari
Autostrade, S.p.A. Conseller
Acesa Italia, S.r.L President
Saba Aparcamientos, S.A. Conseller delegat
Societat Pirenaica d’Aparcaments, S.A. Conseller (fins al 24.07.2006)
Areamed 2000, S.A. Vicepresident
Parc Logístic de la Zona Franca, S.A. Vicepresident
Centro Intermodal de Logística, S.A. Vicepresident
Schemaventotto, S.p.A. Conseller
Abertis Telecom, S.A. President i conseller delegat
Retevisión I, S.A. Administrador solidari
Tradia Telecom, S.A. Administrador solidari
Abertis Aeroports, S.A. Administrador solidari

Caixa d’Estalvis de Abertis Logística, S.A. Vicepresident 
Catalunya
Josep Mª Loza Xuriach Cedinsa Concesionaria, S.A. Conseller 
(Persona física 
representant del 
conseller Caixa d’Estalvis 
de Catalunya)
Dragados, S.A. Abertis Logística, S.A. Conseller
Demetrio Ullastres Abertis Logística, S.A. Persona física representant del 
Llorente, (representant conseller Dragados, S.A.
de Dragados, S.A.) Grupo Aeroportuario del Pacífico Conseller

TBI PLC President
Antonio García Ferrer ACS, Servicios y Concesiones, S.L. Conseller
(Persona física 
representant del 
conseller Comunidades 
Gestionadas, S.A.)
Miguel Ángel Gutiérrez Telefónica Internacional Conseller 
Méndez Telesp – Brasil Conseller
Ernesto Mata López Autopistas Aumar S.A. Concesionaria del Estado Conseller



• Contracte de concessió per a la conservació i explotació entre l’Estat francès i Sapn (100% participada per Sanef),
de les autopistes de l’oest (A13, París-Cauen i A14, París-Estrasburg) de França i la circumval·lació de París (A29,
L’Havre-Saint Quentin), que finalitza el 31 de desembre de 2028.

• Contracte de concessió per a la construcció, conservació i explotació d’autopistes signat entre la Generalitat de
Catalunya i el Ministeri de Foment amb acesa de les autopistes C-32 i C-33 de la Generalitat de Catalunya i les
autopistes AP-7 i AP-2 de l’Administració central, que finalitza el 31 d’agost de 2021.

• Contracte de concessió per a la construcció, conservació i explotació de l’autopista C-32 Pau Casals, entre la
Generalitat de Catalunya i aucat, que finalitza el 26 de gener de 2039.

• Contracte de concessió per a la construcció, conservació i explotació de les autopistes de peatge AP-7 (Tarragona-
València i València-Alacant) i AP-4 (Sevilla-Cadis) signat entre el Ministeri de Foment i aumar, que finalitza el 31
d’octubre de 2019. aumar, al seu torn, té contractat amb el Ministeri de Foment la prestació del servei de
conservació i operació del pont sobre la badia de Cadis, d’utilització lliure de peatge, per períodes prorrogables de
quatre anys, que durant el 2004 es va prorrogar fins al 31 de desembre de 2008.

• Contracte de concessió per a la construcció, conservació i explotació de l’Autopista Villalba-Adanero, signat entre
el Ministeri de Foment i iberpistas (AP-6), que finalitza el 29 de gener de 2018.

• Contracte de concessió per a la construcció, conservació i explotació dels trams d’autopista de peatge de l’AP-6
connexió amb Segòvia (AP-61) i AP-6 connexió amb Àvila (AP-51) signat entre el Ministeri de Foment i
castellana, que finalitza al novembre de 2031.

• Contracte de concessió per a la construcció, conservació i explotació de l’itinerari Bilbao-Zaragoza de l’Autopista
de l’Ebre, avui denominat Autopista AP-68, signat entre el Ministeri de Foment i Avasa, que finalitza l’11 de
novembre de 2026.

• Contracte de concessió per a la construcció, conservació i explotació de l’Autopista de l’Oest, signat entre el
govern argentí i GCO, que finalitza el 31 de desembre de 2018.

• Contracte de concessió per a la construcció, conservació i explotació de la segona pista de l’aeroport El Dorado
de la ciutat de Bogotà, signat entre la Unitat Administrativa Especial de l’Aeronàutica Civil i Codad, que finalitza
el 8 de juny de 2025.

TBI explota cinc aeroports en règim de concessió:

• London Luton, amb un trànsit de 9,4 milions de passatgers el 2006. La concessió expira a l’agost de 2028.

• Orlando Sanford, amb un trànsit d’1,6 milions de passatgers el 2006.

• La Pau, Santa Cruz i Cochabamba, aeroports bolivians amb un trànsit de 2,4 milions de passatgers el 2006. Les
concessions finalitzen al març de 2022.

saba explota diversos aparcaments en règim de concessió (contractes signats amb administracions locals dels diversos
països on opera):

• Espanya: 63 centres d’explotació (aparcaments i zones regulades en superfície) amb un total de 24.868 places. La
vida mitjana restant del conjunt de les concessions se situa en els 25 anys.

• Itàlia: 41 centres d’explotació amb 17.005 places i una vida mitjana restant de les concessions de 30 anys.

• Portugal: 16 aparcaments que aporten 6.111 places de diverses concessions, amb una vida mitjana restant de 20
anys.

• Xile: té 3.804 places distribuïdes entre 10 centres d’explotació, amb una durada mitjana de la concessió de 26
anys.

• El Marroc: 5 centres d’explotació amb un total de 3.229 places d’aparcament i una vida mitjana restant de 10
anys.

Sevisur, s’emplaça sobre terrenys propietat de l’Autoritat Portuària de Sevilla, atorgats en règim de concessió
administrativa vigent fins als anys 2033/2036.

NOTA 27 _ FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 
Amb data 23 de gener de 2007 s’ha formalitzat, per un valor de 1.070 milions d’euros, la compra per part d’abertis, a
través de la seva filial de telecomunicacions abertis telecom, d’una participació del 32% de l’operador de satèl·lits
europeu Eutelsat Communications, S.A., fet que el situa com a primer accionista de la societat de nacionalitat francesa.

Aquesta transacció s’ha finançat a través d’un crèdit pont sindicat. L’operació s’ha efectuat una vegada s’han obtingut
totes les autoritzacions de les autoritats de competència.

Amb data 8 de febrer de 2007 s’ha formalitzat amb Caisse des Dépôts la cessió a aquesta entitat financera francesa,
per un valor de 103 milions d’euros, d’un 5% de la participació en la societat Holding d’Infrastructures de Transport
SAS (HIT). Com a conseqüència d’aquesta operació, abertis disposa d’una participació majoritària del 52,55% a HIT.

Barcelona, 27 de febrer de 2007 



Participació

Societat Domicili Cost (milers d’euros) % (*) 

PARTICIPACIONS DIRECTES

Abertis Infraestructuras Finance, B.V. Rokin, 55 1012KK. Amsterdam, 2.000  100,00%
Països Baixos

Serviabertis, S.L. Av. Parc Logístic, 12-20. Barcelona 12.003   100,00%

Abertis USA Corp. 813 Slaters Lane Alexandria. VA 399 100,00%
22314, EUA

Explotació autopistes

Autopistas, C.E.S.A. (acesa) Av. Parc Logístic, 12-20. Barcelona 1.647.187   100,00%
Autopistas Aumar, S.A.C.E. (aumar) Pg. Alameda, 36. València 991.587   100,00%
Iberpistas, S.A.C.E. Pío Baroja, 6. Madrid 223.560   100,00%
Holding d’Infrastructures de Transport, SAS 100 Avenue de Sufren 75015. París 1.160.151 57,55%

Aurea Limited 180 Strand. Londres, Regne Unit 23.363   100,00%
Abertis Infraestructuras Gertrudis Echenique, 30. 23.553 100,00% (1)

Chile Limitada (abertis Chile) Las Condes. Santiago, Xile
Gestión Integral de Concesiones, S.A.(GICSA) Montalbán, 5. Madrid 60   99,80%

Autopistas de Puerto Rico y Compañía, S.E. (APR) Montellano Sector Embalse San José. 4.640   75,00%
San Juan de Puerto Rico 00923, Puerto Rico

Abertis Portugal SGPS, S.A. Rua General Norton de Matos 21-A. 309.353 100,00%
Arquiparque Algés Oeiras, Portugal

Telecomunicacions

Abertis Telecom, S.A. Av. Parc Logístic, 12-20. Barcelona 326.433   100,00%

Aeroports

Abertis Aeroports, S.A. Av. Parc Logístic, 12-20. Barcelona 3.756  100,00%

Airport Concesion and Development 159, New Bond Street. Londres 711.513   90,00%
Limited (ACDL) W1S 2UD, Regne Unit
Compañía de Desarrollo Aeropuerto Eldorado, Aeroport El Dorado, Muelle Internacional 45.751   85,00%
S.A.(CODAD) piso 2 Costados Sur. Bogotà D.C.

Aparcaments

Saba Aparcamientos, S.A. (saba) Av. Parc Logístic, 12-20. Barcelona 231.349   99,30%

Logística

Abertis Logística, S.A. Av. Parc Logístic, 12-20. Barcelona 81.993 100,00%

PARTICIPACIONS INDIRECTES

A través d’Autopistas. C.E.S.A.

Acesa Italia, S.R.L. Via delle Quatro Fontane, 15. Roma, Itàlia 194.291   100,00%
Autopistes de Catalunya, S.A. (aucat) Av. Parc Logístic, 12-20. Barcelona 162.352   100,00%
Grupo Concesionario del Oeste, S.A. (GCO) (2) Ruta Nacional núm. 7, km 25, 92. Ituzaingó, 24.498   48,60%

Argentina
A través d’Iberpistas. C.E.S.A.

Castellana de Autopistas, S.A.C.E. Pío Baroja, 6. Madrid 236.730 100,00%
Autopistas de León, S.A.C.E. (AULESA) Villadangos del Páramo. Ctra. Santa María 43.168   79,20%

del Páramo. Lleó
Ibermadrid de Infraestructuras, S.A. Pío Baroja, 6. Madrid 352   100,00%
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ANNEX I

Societats dependents incloses en el perímetre de consolidació

(*) Correspon al % de participació d’Abertis Infraestructuras, S.A. (directe o indirecte) respecte a cadascuna de les societats participades.

Aquest annex forma part integrant de la Nota 2 b. i de les Notes dels comptes anuals consolidats el 2006, juntament amb la que s’ha de llegir.
Conversió de magnituds en moneda diferent de l’euro a tipus de canvi de tancament.



Societat titular

de la participació Mètode de consolidació Activitat Auditor

abertis Integració global Serveis financers PwC

abertis Posada en equivalència Serveis de gestió PwC
administrativa i tecnològica

abertis Posada en equivalència Desenvolupament i gestió   N/A
d’infraestructures de 
transports
i comunicacions

abertis Integració global Concessionària d’autopistes de peatge PwC
abertis Integració global Concessionària d’autopistes de peatge PwC
abertis Integració global Concessionària d’autopistes de peatge PwC
abertis Integració global Tinença d’accions PwC/Altres   

auditors
abertis Posada en equivalència Tinença d’accions Altres auditors
abertis Posada en equivalència Concessionària d’autopistes de peatge PwC

abertis Posada en equivalència Administració i gestió N/A
d’infraestructures

abertis Posada en equivalència Concessionària d’infraestructures Altres auditors

abertis Integració global Tinença d’accions PwC 

abertis Integració global Serveis de telecomunicacions Altres auditors

abertis Integració global Promoció, construcció, gestió i PwC
explotació d’aeroports

abertis Integració global Tinença d’accions PwC

abertis Integració global Construcció i manteniment Altres auditors 
d’aeroports

abertis Integració global Explotació d’aparcaments PwC

abertis Integració global Promoció logística i assistència tècnica PwC

acesa Posada en equivalència Tinença d’accions PwC
acesa Integració global Concessionària d’autopistes de peatge PwC
acesa Integració global Concessionària d’autopistes de peatge PwC

iberpistas Integració global Concessionària d’autopistes de peatge PwC
iberpistas Posada en equivalència Concessionària d’autopistes de peatge PwC

iberpistas Posada en equivalència Sense activitat N/A
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Participació

Societat Domicili Cost (milers d’euros) % (*) 

A través d’Abertis Infraestructuras Chile

Gestora de Autopistas, S.A. (GESA) Andrés Bello, 2777. Las Condes. Santiago, Xile 443  51,00%

A través de Holding d’Infrastructures de Transport, SAS

SANEF (Sociétés des Autoroutes du 100, Avenue de Suffren. 75015 París, França 4.443.678 57,55%
Nord-Est de la France)
HIT Finance BV Rokin 55, 1012 KK Amsterdam, Països Baixos 2.000 57,55%

SAPN (Société des Autoroutes Paris-Normandie) 100, Avenue de Suffren 599.909 57,53%
75015 París, França

Nacional P. 20, route de Rouen, zone Grandin 4.714 57,55%
Noury, 76500 Elbeuf, França

Sanef d.o.o Savska 106 10000 Zagreb, Croàcia 3 57,55%

Masternaut 4, rue Charles Cros BP 30712, 2.906 48,82%(3)

27407 Louviers Cedex, França
A través d’abertis telecom

Retevisión I, S.A. Gran Via de les Corts Catalanes, 175.864 100,00%
130-136. Barcelona

Tradia Telecom, S.A. Motors, 392. L'Hospitalet de Llobregat. 134.497   100,00%
Barcelona

Adquisición de Emplazamientos, S.L. (ADESAL) Motors, 392. L'Hospitalet de Llobregat. 3   100,00%
Barcelona

A través d’ACDL

TBI plc Brittania House, Frank Lester Way, 827.157 90,00%
London Luton Airport, Luton,
Bedfordshire, LU2 9NQ, Regne Unit

TBI Finance Ltd Brittania House, Frank Lester Way, 134.996 90,00%
London Luton Airport, Luton,
Bedfordshire, LU2 9NQ, Regne Unit

Airport Group International Holdings LLC c/o Corporation Trust Center, 127.713 90,00%
1209 Orange Street, Wilmington,
Delaware 19801, EUA

TBI International Airports Limited Brittania House, Frank Lester Way, 60.216 90,00%
London Luton Airport, Luton, Bedfordshire,
LU2 9NQ, Regne Unit

TBI Global Limited Brittania House, Frank Lester Way, -     90,00%
London Luton Airport, Luton,
Bedfordshire, LU2 9NQ, Regne Unit 

TBI Aiviation Limited Brittania House, Frank Lester Way, -     90,00%
London Luton Airport, Luton,
Bedfordshire, LU2 9NQ, Regne Unit

TBI Financial Investments Limited c/o PricewaterhouseCoopers LLP, 104 90,00%
68-73 Queen Street. Edinburgh

TBI (US) Holdings Limited Brittania House, Frank Lester Way, 39.242 90,00%
London Luton Airport, Luton,
Bedfordshire, LU2 9NQ, Regne Unit

TBI Airport Holdings Limited Brittania House, Frank Lester Way, 13.181 90,00%
London Luton Airport, Luton,
Bedfordshire, LU2 9NQ, Regne Unit 

TBI Costa Rica SRL Forum Business Park, Building G, -     90,00%
Fourth Floor, Santa Ana, Costa Rica

Societats dependents incloses en el perímetre de consolidació

(*) Correspon al % de participació d’Abertis Infraestructuras, S.A. (directe o indirecte) respecte a cadascuna de les societats participades.

Aquest annex forma part integrant de la Nota 2 b. i de les Notes dels comptes anuals consolidats el 2006, juntament amb la que s’ha de llegir.
Conversió de magnituds en moneda diferent de l’euro a tipus de canvi de tancament.



Societat titular

de la participació Mètode de consolidació Activitat Auditor

Abertis Chile Posada en equivalència Concessionària d’autopistes de peatge PwC

Holding d'Infrastructures  Integració global Concessionària d’autopistes de peatge PwC/Altres 
de Transport, SAS auditors
Holding d'Infrastructures Integració global Tinença d’accions PwC
de Transport, SAS

Sanef Integració global Concessionària d’autopistes de peatge PwC/Altres 
auditors

Sanef Integració global Activitats de telemàtica PwC/Altres  
auditors

Sanef Integració global Prestacions de serveis d’enginyeria PwC/Altres  
auditors

Sanef/National P Integració global Activitats de telemàtica PwC/Altres 
auditors

abertis telecom Integració global Operador d’infraestructures Altres auditors
de telecomunicacions

abertis telecom Integració global Operador d’infraestructures Altres auditors
de telecomunicacions

tradia Posada en equivalència Sense activitat N/A

ACDL Integració global Tinença d’accions PwC

TBI plc Integració global Serveis financers PwC

TBI plc Integració global Tinença d’accions PwC

TBI plc Integració global Tinença d’accions PwC

TBI plc Integració global Sense activitat PwC

TBI plc Integració global Lloguer d’avions PwC

TBI Finance Ltd Integració global Societat instrumental PwC 

TBI International Integració global Tinença d’accions PwC
Airports Limited 

TBI International Integració global Tinença d’accions PwC
Airports Limited

TBI International Integració global Serveis de consultoria tècnica PwC 
Airports Limited
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Participació

Societat Domicili Cost (milers d’euros) % (*) 

Stockholm Skavsta Flygplats AB Box 44, 611 22 Nyköping, Suècia 35.488 81,09%

TBI Global (Business Travel) Limited Brittania House, Frank Lester Way, 74 90,00%
London Luton Airport, Luton,
Bedfordshire, LU2 9NQ, Regne Unit

TBI US Operations Inc c/o Corporation Service Company, 57.772 90,00%
2711 Centreville Road, Suite 400,
Wilmington, Delaware, 19808, EUA

Belfast International Airport Holdings Limited Brittania House, Frank Lester Way, 107.818 90,00%
London Luton Airport, Luton,
Bedfordshire, LU2 9NQ, Regne Unit 

LLAG Investors (UK) Limited Brittania House, Frank Lester Way, 89.796 90,00%
London Luton Airport, Luton,
Bedfordshire, LU2 9NQ, Regne Unit

London Luton Airport Group Limited Brittania House, Frank Lester Way, 77.708 90,00%
London Luton Airport, Luton,
Bedfordshire, LU2 9NQ, Regne Unit

Cardiff International Airport Limited Brittania House, Frank Lester Way, 57.188 90,00%
London Luton Airport, Luton,
Bedfordshire, LU2 9NQ, Regne Unit

TBI Overseas Holdings Inc c/o Corporation Service Company, 108.050 90,00%
2711 Centreville Road, Suite 400,
Wilmington, Delaware, 19808, EUA 

Orlando Sanford International Inc 2 Red Cleveland Boulevard, Suite 210, 7.448 90,00%
Sanford, Florida, FL32773, EUA 

TBI Real Estate Holdings LLC 2711 Centreville Road, Suite 400, 2.391 90,00%
Wilmington, Delaware, 19808, EUA

TBI Airport Management Inc PO Box 6041, Toronto AMF. Toronto, 699 90,00%
Ontario, L5P 1B2

Orlando Sanford Domestic Inc 2711 Centreville Road, Suite 400, -     90,00%
Wilmington, Delaware, 19808, EUA

TBI Cargo Inc 2711 Centreville Road, Suite 400, -     90,00%
Wilmington, Delaware, 19808, EUA 

Belfast International Airport Limited Belfast International Airport, Aldergrove, 49.936 90,00%
BT29 4AB 

Aldergrove Airports Limited Brittania House, Frank Lester Way, -     90,00%
London Luton Airport, Luton,
Bedfordshire, LU2 9NQ, Regne Unit 

Aldergrove International Airports Limited Belfast International Airport, Aldergrove, -     90,00%
BT29 4AB 

London Luton Airport Operations Limited Brittania House, Frank Lester Way, 7.854 90,00%
London Luton Airport, Luton,
Bedfordshire, LU2 9NQ, Regne Unit

MB 121 Limited Brittania House, Frank Lester Way, -     90,00%
London Luton Airport, Luton,
Bedfordshire, LU2 9NQ, Regne Unit

TBI Overseas (UK) LLC c/o Corporation Service Company, 22.804 90,00%
2711 Centreville Road, Suite 400,
Wilmington, Delaware, 19808, EUA

TBI (US) LLC 2711 Centreville Road, Suite 400, 15.766 90,00%
Wilmington, Delaware, 19808, EUA

TBI Toronto Inc PO Box 6041, Toronto AMF. Toronto, 699 90,00%
Ontario, L5P 1B2

Airport Group New York Inc c/o CT Corporation System, 818 West 1   90,00%
7th Street, Los Angeles, CA 90017, EUA

Societats dependents incloses en el perímetre de consolidació

(*) Correspon al % de participació d’Abertis Infraestructuras, S.A. (directe o indirecte) respecte a cadascuna de les societats participades.

Aquest annex forma part integrant de la Nota 2 b. i de les Notes dels comptes anuals consolidats el 2006, juntament amb la que s’ha de llegir.
Conversió de magnituds en moneda diferent a l’euro a tipus de canvi de tancament.



Societat titular

de la participació Mètode de consolidació Activitat Auditor

TBI International Integració global Gestió i explotació d’aeroports PwC
Airports Limited
TBI Global Limited Integració global Sense activitat PwC

TBI (US) Holdings Limited Integració global Tinença d’accions PwC 

TBI Airport Holdings Limited Integració global Tinença d’accions PwC

TBI Airport Holdings Limited Integració global Tinença d’accions PwC

TBI Airport Holdings Limited Integració global Tinença d’accions PwC 

TBI Airport Holdings Limited Integració global Gestió i explotació d’aeroports PwC

TBI US Operations Inc Integració global Tinença d’accions PwC 

TBI US Operations Inc Integració global Gestió i explotació d’aeroports PwC

TBI US Operations Inc Integració global Immobiliària PwC

TBI US Operations Inc Integració global Gestió i explotació d’aeroports PwC

TBI US Operations Inc Integració global Gestió i explotació d’aeroports PwC

TBI US Operations Inc Integració Global Transport aeri de mercaderies PwC

Belfast International Airport Integració global Gestió i explotació d’aeroports PwC
Holdings Limited
Belfast International Airport Integració global Sense activitat PwC
Holdings Limited

Belfast International Airport Integració global Sense activitat PwC
Holdings Limited
London Luton Airport Integració global Gestió i explotació d’aeroports PwC
Group Limited

Cardiff International Airport Integració global Sense activitat PwC
Limited

TBI Overseas Holdings Inc Integració global Serveis de consultoria tècnica PwC

TBI Overseas Holdings Inc Integració global Tinença d’accions PwC

TBI Airport Management Inc Integració global Gestió i explotació d’aeroports PwC

TBI Airport Management Inc Integració global Sense activitat PwC
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Societats dependents incloses en el perímetre de consolidació

(*) Correspon al % de participació d’Abertis Infraestructuras, S.A. (directe o indirecte) respecte a cadascuna de les societats participades.

Aquest annex forma part integrant de la Nota 2 b. i de les Notes dels comptes anuals consolidats el 2006, juntament amb la que s’ha de llegir.
Conversió de magnituds en moneda diferent de l’euro a tipus de canvi de tancament.

Participació

Societat Domicili Cost (milers d’euros) % (*) 

TBI Airport Management Canada Inc 66 Wellington Street West, Suite 3600, -     90,00%
Toronto, Ontario, Canadà

Aldergrove Car Parks Limited Belfast International Airport, Aldergrove, -     90,00%
BT29 4AB 

TBI Overseas (Bolivia) LLC c/o Corporation Service Company, 15.766 90,00%
2711 Centreville Road, Suite 400,
Wilmington, Delaware, 19808, EUA

TBI Partnership PO Box 6041, Toronto AMF, Toronto, -     90,00%
Ontario, L5P 1B2

Servicios de Aeropuertos Bolivianos, S.A. Santa Cruz de la Sierra, Santa Cruz, Bolívia 2.890 90,00%

A través de saba

Spel-Sociedade de Parques de Guedes de Azevedo, 148-180. 38.418   99,30%
Estacionamiento, S.A. (SPEL) Porto, Portugal
Saba Italia, S.p.A. Via delle Quatro Fontane, 15. 43.326 99,30%

Roma, Itàlia
Parbla, S.A. Sabino Arana, 38. Barcelona 1.820   99,30%
Saba Estacionamientos de Chile, S.A. Andrés Bello, 2777. Las Condes. 11.500   99,30%

Santiago, Xile
Societat Pirenaica d'Aparcaments, S.A. (SPASA) Pau Clasals, 7. Escaldes-Engordany, 100   59,58%

Principat d'Andorra
Societat d'aparcaments de Terrassa, S.A. (SATSA) Plaça Vella, subsuelo. Terrassa 5.478  87,42%
Rabat Parking S.A. Rue de Larache, 8. Rabat, Marroc 1.138   50,64%
Saba Inmobiliaria de Aparcamientos, S.L. Avda. Parc Logístic, 12-20. Barcelona 200 99,30%
Liz Estacionamientos Guedes de Azevedo, 148-180. 124 50,64%

Porto, Portugal
Saba Campo San Giacomo Via delle Quatro Fontane, 15. 100   98,31%

Roma, Itàlia
Parcheggi Pisa Via delle Quatro Fontane, 15. 35   69,51%

Roma, Itàlia
Saba Park Chile, S.A. Andrés Bello, 2777. Las Condes. 744 98,71%

Santiago, Xile
Concesionaria Subterra Andrés Bello, 2777. Las Condes. 1.150 99,30%

Santiago, Xile
Concesionaria Subterra Dos Andrés Bello, 2777. Las Condes. 698 99,30%

Santiago, Xile
Saba Park Chile Servicios, S.A. Andrés Bello, 2777. Las Condes. 118 99,30%

Santiago, Xile
Concesionaria Estacionamientos Andrés Bello, 2777. Las Condes. 236 99,30%
Paseo Bulnes, S.A. Santiago, Xile

A través d’abertis logística

Sevisur Logística, S.A. Moratín, 1. Sevilla 7.195 60,00%

Consorcio de Plataformas Logísticas, S.A. Av. Parc Logístic, 12-20. Barcelona 306 66,68%(4)



Societat titular

de la participació Mètode de consolidació Activitat Auditor

TBI Airport Management Inc Integració global Gestió i explotació d’aeroports PwC 

Cardiff International Airport Integració global Explotació d’aparcaments PwC 
Limited
TBI (US) LLC Integració global Tinença d’accions PwC

TBI Toronto Inc Integració global Gestió i explotació d’aeroports PwC

TBI Overseas (Bolívia) LLC Integració global Gestió i explotació d’aeroports PwC

saba Integració global Explotació d’aparcaments PwC

saba Integració global Explotació d’aparcaments PwC

saba Integració global Explotació d’aparcaments N/A
saba Integració global Explotació d’aparcaments PwC

saba Integració global Explotació d’aparcaments N/A

saba Integració global Explotació d’aparcaments PwC
saba Integració global Explotació d’aparcaments Altres auditors
saba Integració global Explotació d’aparcaments PwC
Spel Integració global Explotació d’aparcaments PwC

Saba Italia Integració global Explotació d’aparcaments PwC

Saba Italia Integració global Explotació d’aparcaments PwC

Saba Estacionamientos Integració global Explotació d’aparcaments PwC
de Chile, S.A.
Saba Estacionamientos Integració global Explotació d’aparcaments PwC
de Chile, S.A.
Saba Estacionamientos Integració global Explotació d’aparcaments PwC
de Chile, S.A.
Saba Estacionamientos Integració global Explotació d’aparcaments PwC
de Chile, S.A.
Saba Park Chile, S.A. Integració global Explotació d’aparcaments PwC

abertis logística Integració global Construcció i explotació PwC
de parcs logístics

abertis logística / Cilsa Integració global Construcció i explotació N/A 
de parcs logístics
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Participació

Societat Domicili Cost (milers d’euros) % (*) 

A través d’Iberpistas S.A.C.E.
Autopistas Vasco-Aragonesa, C.E.S.A. (AVASA) Barri d’Anuntzibai, s/n 48410. 220.596 50,00%

Orozco. Biscaia
Autopista Trados-45, S.A. (TRADOS-45) Ctra. M-203 P.K. 0,280. Madrid 46.150 50,00%

A través d’abertis telecom

Servicios Audiovisuales Overon, S.L. (Overon) Gran via de les Corts Catalanes, 22.598 51,00%
130-136. Barcelona 

A través de saba

Saba Aparcamientos de Levante, S.L. Av. Parc Logístic, 12-20. Barcelona 2 49,65%

A través d’abertis logística

Areamed 2000, S.A. Via Augusta, 21-23. Barcelona 35   50,00%
Parc Logístic de la Zona Franca, S.A. (PLZF) Av. del Parc Logístic, 12-10. Barcelona 11.871   50,00%

ANNEX II

Societats multigrup incloses en el perímetre de consolidació

(*) Correspon al % de participació d’Abertis Infraestructuras, S.A. (directe o indirecte) respecte a cadascuna de les societats participades.

Aquest annex forma part integrant de la Nota 2 b. i de les Notes dels comptes anuals consolidats el 2006, juntament amb la que s’ha de llegir.
Conversió de magnituds en moneda diferent de l’euro a tipus de canvi de tancament.



Societat titular

de la participació Mètode de consolidació Activitat Auditor

iberpistas Integració proporcional Concessionària d’autopistes de peatge PwC

iberpistas Posada en equivalència Concessionària d’autopistes de peatge PwC

abertis telecom Integració proporcional Serveis de telecomunicacions Altres auditors
i audiovisual

saba Integració proporcional Explotació d’aparcaments N/A

abertis logística Integració proporcional Explotació d’àrees de servei Altres auditors
abertis logística Integració proporcional Promoció i explotació de Altres auditors 

parcs logístics
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Cost
Societat Domicili (milers d’euros) % (*) Actius Passius

PARTICIPACIONS DIRECTES

Concesionaria Vial de los Andes, S.A. Carretera novena, 126-91 17.789 39,04% 84.995 65.070
(COVIANDES) (2) Santafé de Bogotà, Colòmbia

Pt Operational Services Limited (PTY) 1 Lavender road. Bon Accord 009. 0 33,30% 3.412 1.020
Pretòria, Sud-àfrica

Autopistas del Sol, S.A. (AUSOL) Leandro N. Alem, 712, 10, Piso 4. 147.548 31,59% 174.937 287.244
Buenos Aires, Argentina

PARTICIPACIONS INDIRECTES

A través d’Autopistas C.E.S.A.

Túnel del Cadí, S.A.C. Carretera de Vallvidrera a St. Cugat, 26.234 37,21% 131.216 103.227
km 5,3. Barcelona

Autopista Terrassa-Manresa, Autema, Autopista C-16, km 41. Barcelona 46.292 23,72% 245.563 317.448
Concessionària de la Generalitat de
Catalunya, S.A. (AUTEMA)
Schemaventotto, S.p.A. Corso Trieste, 170 10024 Moncalieri, 194.291 13,33% 2.339.880 302.520

Itàlia
Autostrade, S.p.A. (5)/(6) Via Bergamini, 50. Roma, Itàlia 2.044.187 6,68% 16.727.326 13.162.815

A través d’Aumar S.A.C.E.

Ciralsa, S.A.C.E. Av. Maisonnave, 41. Alacant 12.542 25,00% 179.249 126.570

A través d’Iberpistas S.A.C.E.

Alazor Inversiones, S.A. Carretera M-50, Km. 67,5 78.859 35,22% 755.359 544.696
Àrea de Servei La Atalaya
Villaviciosa de Odón. Madrid

Infraestructuras y Radiales, S.A. (IRASA) Golfo de Salónica, 27. Madrid 29.203 22,5% (7) 488.454 480.340

M-45 Conservación, S.A. Ctra. M-203 P.K. 0,280. Madrid 277 25,00% 867 314

Accesos de Madrid, C.E.S.A. Carretera M-50, Km. 67,5 223.600 35,22% 1.025.972 911.117
Area de Servicio la Atalaya 
Villaviciosa de Odón. Madrid

Autopista del Henares, S.A.C.E. (HENARSA) Golfo de Salónica, 27. Madrid 426.550 22,50% 438.753 55.160

Erredosa Infraestructuras,S.A. (ERREDOSA) Golfo de Salónica, 27. Madrid 61 22,50% 53 -   

A través d’Aurea Ltd.

Road Management Group (RMG) 130, High Street Old. Woking 9.432 25,00% 21.313 9.421
Surrey, Regne Unit 

A través d’Abertis Infraestructuras Chile

Sociedad Concesionaria del Elqui, S.A. Andrés Bello, 2777. Las Condes. 15.665 25,00% 381.299 313.940
(ELQUI) Santiago, Xile

A través de Holding d’Infrastructures de Transport, SAS

Alis 35, rue des Chanteriers 2.258 11,32% (8) 951.100 638.754
78000 Versailles, França 

Routalis 11, avenue du Centre 78280 12 17,27% 3.136 2.234
Guyancourt, França

ANNEX III

Societats associades incloses en el perímetre de consolidació

(*) Correspon al % de participació d’Abertis Infraestructuras, S.A. (directe o indirecte) respecte a cadascuna de les societats participades.

Aquest annex forma part integrant de la Nota 2 b. i de les Notes dels comptes anuals consolidats el 2006, juntament amb la que s’ha de llegir.
Conversió de magnituds en moneda diferent de l’euro a tipus de canvi de tancament.

Participació



Benefici / Societat titular Mètode de 
Ingressos (Pèrdua) de la participació consolidació Activitat Auditor

37.068 13.090 abertis Posada en Concessionària Altres auditors
equivalència d’infraestructures 

8.666 2.044 abertis Posada en Operació i Altres auditors
equivalència manteniment

47.366 2.037 abertis Posada en Concessionària   PwC/Altres  
equivalència d’autopistes de peatge auditors   

20.764 (328) acesa Posada en Concessionària Altres auditors
equivalència d’autopistes de peatge

40.213 11.549 acesa Posada en Concessionària   PwC
equivalència d’autopistes de peatge 

- 156.428 Acesa Italia Posada en Tinença d’accions Altres auditors
equivalència

2.372.173 538.600 Schemaventotto Posada en Concessionària Altres auditors
equivalència d’autopistes de peatge 

6.548 (361) aumar Posada en Construcció, Altres auditors
equivalència conservació i explotació

d’autopistes de peatge

190 (6.099) iberpistas Posada en Tinença d’accions Altres auditors
equivalència  

-   (21.506) iberpistas / Avasa Posada en Administració i gestió Altres auditors
equivalència d’infraestructures

1.449 -   Trados-45 Posada en Conservació i Altres auditors 
equivalència manteniment 

d’autopistes 
27.244 (41.429) Alazor Inversiones Posada en Concessionària  Altres auditors 

equivalència d’autopistes de peatge

22.205 (13.142) Infraestructuras Posada en Concessionària    Altres auditors
y Radiales equivalència d’autopistes de peatge

-   (2) Infraestructuras Posada en Administració i gestió Altres auditors 
y Radiales  equivalència d’infraestructures

173 1.090 Aurea Limited Posada en Concessionària   Altres auditors
equivalència d’autopistes de peatge

23.296 13.680 Abertis Chile Posada en Concessionària Altres auditors
equivalència d’autopistes de peatge

29.650 (23.768) Sanef i Sapn Posada en Concessionària Altres auditors
equivalència d’autopistes de peatge

7.197 858 Sapn Posada en Gestió  Altres auditors 
equivalència d’infraestructures de 

transports terrestres 
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Societats associades incloses en el perímetre de consolidació

Cost
Societat Domicili (milers d’euros) % (*) Actius Passius

A través d’abertis telecom

Torre de Collserola, S.A. Ctra. de Vallvidrera al Tibidabo, 3.483 41,75% 19.769 10.997
s/n. Barcelona

Consorcio de Telecomunicaciones Avda. Juan Carlos I, 59. 250 25,00% 4.638 3.386
avanzadas, S.A. (COTA) Espinardo. Múrcia

A través de saba

Las Mercedes Sociedad Concesionaria, S.L. Las Mercedes, s/n. Las 539 33,10% 10.243 9.204
Arenas-Getxo. Biscaia

Parcheggi Bicocca Via delle Quatro Fontane, 15. 218 24,83% 22.860 21.997
Roma, Itàlia

Port Mobility Via delle Quatro Fontane, 15. 150 9,93% 1.500 -   
Roma, Itàlia

Bologna Fiera Scarl Via Maserati, 16. Bolonya, Itàlia 94 12,41% 3.000 -   

A través d’abertis logística

Araba Logística, S.A. (ARASUR) Fueros, 15. Vitòria 14.218 43,76% 69.596 38.379

Centro Intermodal de Logística, S.A. (CILSA) Av. Ports d'Europa, 100. Barcelona 25.429 32,00% 150.245 106.987

(1) Participació abertis: 100%. Directa: 99,98%; indirecta a través de Gicsa: 0,02%.

(2) Les accions de GCO cotitzen a la Borsa de Buenos Aires. La cotització mitjana de l’últim trimestre de 2006 va ser de 1,52 pesos argentins. Al tancament de l’exercici,
la cotització era d’1,59 pesos argentins. Es posseeix el 57,6% dels drets de vot.

(3) Participació indirecta d’abertis: 48,82%. Indirecta a través de Sanef: 24,08%, i de Nacional P: 24,74%.

(4) Participació indirecta d’abertis: 66,68%. Indirecta a través d’abertis logística: 51% i indirecta a través de Cilsa: 15,68%.

(5) Les accions d’Autostrade, S.p.A. cotitzen a la Borsa de Milà. La cotització mitjana de l’últim trimestre de 2006 va ser de 22,92 euros. Al tancament de l’exercici,
la cotització era de 21,79 euros.

(6) Informació consolidada el 30 de setembre de 2006 (criteris NIIF, l’import d’interessos minoritaris inclòs en reserves).

(7) Participació indirecta d’abertis: 22,5%. Indirecta a través d’Iberpistas, S.A.C.E.: 15% i d’Avasa: 7,5%.

(8) Participació indirecta d’abertis: 11,32%. Indirecta a través de Sanef: 6,72% i de Sapn: 4,60%.

(*) Correspon al % de participació d’Abertis Infraestructuras, S.A. (directe o indirecte) respecte a cadascuna de les societats participades.

Aquest annex forma part integrant de la Nota 2 b. i de les Notes dels comptes anuals consolidats el 2006, juntament amb la que s’ha de llegir.
Conversió de magnituds en moneda diferent de l’euro a tipus de canvi de tancament.

Participación



Benefici / Societat titular Mètode de 
Ingressos (Pèrdua) de la participació consolidació Activitat Auditor

4.682 51 retevisión Posada en Construcció i Altres auditors 
equivalència explotació    

d’infraestructures de 
telecomunicacions

1.040 265 tradia Posada en Prestació de serveis N/A  
equivalència associats a operadors

i concessions de
telecomunicacions

342 (235) saba Posada en Explotació PwC
equivalència d’aparcaments

337 (1.413) Saba Italia Posada en Explotació  PwC
equivalència d’aparcaments

-   -   Saba Italia Posada en Explotació  Altres auditors 
equivalència d’aparcaments

-   -   Saba Italia Posada en Explotació  N/A
equivalència d’aparcaments

1.601 (420) abertis logística Posada en Construcció i  PwC
equivalència explotació de

parcs logístics
21.843 787 abertis logística Posada en Promoció i Altres auditors

equivalència explotació de
parcs logístics



INFORME DE GESTIÓ CONSOLIDAT DE L’EXERCICI 2006 

El grup abertis presta els seus serveis en l’àmbit de la gestió d’infraestructures al servei de la mobilitat i les
comunicacions i opera en els sectors d’autopistes, infraestructures per a les telecomunicacions, aeroports, aparcaments
i infraestructures per a la logística.
Fets destacats 

L’exercici 2006 ha estat clarament marcat per la consolidació de la internacionalització de les activitats del Grup,
procés que en l’exercici 2005 ja va tenir un important impuls amb l’adquisició d’una participació majoritària en
l’operador britànic d’aeroports TBI.
Els principals fets de l’exercici han estat els següents:

• Durant el mes d’abril de 2006, els consells d’administració d’abertis i de la italiana Autostrade van anunciar un
projecte de fusió entre iguals que donaria com a resultat la creació del líder mundial en gestió d’infraestructures.
Les juntes generals extraordinàries d’accionistes d’ambdues societats van aprovar la fusió al juny de 2006 i es van
iniciar els tràmits per portar-la a terme abans del tancament de l’exercici.
Si bé la Comissió Europea va aprovar la fusió al setembre de 2006, el Govern italià no la va autoritzar i va
promoure una nova normativa que modifica unilateralment les condicions de les concessions, i que altera, per
tant, les valoracions aprovades pels accionistes per a la realització de l’operació.
En aquest context, els administradors d’ambdues societats van decidir, al desembre de 2006, suspendre el procés
de fusió en marxa arran de les circumstàncies que impossibilitaven seguir endavant amb aquesta fusió en els
termes i les condicions aprovats pels accionistes de les dues societats, i van decidir esperar que en un futur es
puguin donar les condicions que permetin la reconsideració del projecte.

• Entre febrer i abril de 2006, el consorci HIT liderat per abertis ha aconseguit el 100% de la concessionària
d’autopistes francesa Sanef (un 75,7% adquirit efectivament al febrer de 2006 al Govern francès i el 24,3%
restant com a conseqüència d’un procés d’oferta pública d’adquisició d’accions - OPA).

• De la mateixa manera, a l’abril de 2006, acesa signa un acord important amb el Ministeri de Foment espanyol
per a l’ampliació de l’autopista AP-7, cosa que suposarà una millora substancial d’aquest corredor estratègic del
Mediterrani.

• En el sector de les infraestructures de telecomunicacions abertis ha tingut i segueix tenint un paper clau en la
posada en marxa i el desenvolupament de la televisió digital terrestre (TDT) a Espanya.
Al desembre de 2006 (si bé l’adquisició efectiva no s’ha produït fins al gener de 2007), abertis ha adquirit una
participació del 32% en Eutelsat, el tercer operador mundial de satèl·lits. La inversió en aquest operador
d’infraestructures suposa un important pas en el procés d’expansió internacional de l’activitat d’infraestructures de
comunicacions, alhora que complementa la important xarxa de transport terrestre de senyal d’abertis telecom.

• En el sector d’aparcaments, saba ha continuat la seva expansió a Espanya (Pamplona i Llevant) i Itàlia (adquisició
d’Italparcheggi i inauguració a Sardenya) i consolida la seva activitat a Xile i Portugal.

• En el sector d’infraestructures per a la logística se segueixen desenvolupant amb normalitat els projectes logístics
d’Àlaba (la inauguració es va produir al gener de 2006), Sevilla i ZAL Prat, en els quals participa abertis, i es manté
la plena ocupació del Parc Logístic de la Zona Franca i de la ZAL Barcelona.
A més, abertis va arribar al juliol de 2006 a un acord amb el Govern portuguès per a la construcció i explotació
d’una plataforma logística multimodal de 100 hectàrees al nord de Lisboa.

Activitat i resultats

En l’anàlisi de l’evolució del compte de resultats de l’exercici 2006, s’han de tenir en compte alguns factors que
dificulten notablement la comparabilitat amb l’exercici precedent:

• La incorporació de Sanef, que ha suposat un important increment en totes les magnituds d’ingressos i despeses
de l’exercici.

• L’existència de conceptes de naturalesa extraordinària o no recurrent en l’exercici 2005 per un import global de
42 milions d’euros en concepte de plusvàlues per la venda per part de Schemaventotto d’un 2% d’Autostrade,
plusvàlues per la venda de les participacions en Concesiones de Madrid i Autopista Central Gallega i compensació
per la congelació de tarifes d’exercicis anteriors.

• L’existència de conceptes de naturalesa extraordinària o no recurrent en l’exercici 2006 per un import de 42
milions d’euros en concepte d’ajustament negatiu del net d’actius i passius diferits per impost sobre societats
com a conseqüència de la reducció del tipus efectiu de l’esmentat impost a Espanya.

Els ingressos de les operacions han arribat als 3.335 milions d’euros, cosa que suposa un increment del 75% respecte
a l’exercici precedent. Una part important de l’increment entre exercicis és a causa de la incorporació de Sanef i la resta
ve motivat per la positiva evolució de l’activitat dels negocis d’abertis.
En el cas de les autopistes, que constitueixen el principal sector d’activitat per aportació als ingressos consolidats, la
intensitat mitjana diària de trànsit (principal indicador de mesurament d’activitat) del conjunt de concessionàries ha
experimentat un increment del 3,4% fins a arribar als 25.669 vehicles, increment que en el cas de les concessionàries
espanyoles ha arribat al 5,2%.
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La resta de sectors també han vist incrementats els seus ingressos recurrents. Cal destacar l’increment dels ingressos
originat en l’activitat d’infraestructures de telecomunicacions com a conseqüència de la nova activitat de difusió de la
televisió digital terrestre (TDT) iniciada a finals del 2005 i de la incorporació de nous canals.
Amb aquestes consideracions, el resultat consolidat de l’exercici atribuïble als accionistes ha arribat als 530 milions
d’euros, cosa que representa un increment del 3,7% sobre l’exercici anterior (un 22% en termes comparables si no
considerem l’efecte dels resultats extraordinaris o no recurrents entre exercicis).
La incorporació de Sanef i els efectes d’activitat comentats han variat el pes relatiu de les diferents unitats de negoci
sobre els ingressos. El sector d’autopistes ha passat a suposar del 63% al 76% del total dels ingressos, el
d’infraestructures de telecomunicacions passa del 15% a l’11%, el d’aeroports passa del 15% al 8%, el d’aparcaments
passa del 6% al 4% i les infraestructures per a la logística es mantenen al voltant de l’1%.
En el total del Grup, el nombre mitjà d’empleats ha superat els 10.500 com a conseqüència de la incorporació de Sanef.
Balanç

El balanç també reflecteix les conseqüències de la incorporació de Sanef. Els actius totals han passat de 8.447 milions
d’euros el 31 de desembre de 2005 a 19.217 milions d’euros al tancament de l’exercici 2006, cosa que suposa un
increment del 128%. Del total actiu, més d’un 65% correspon a immobilitzat material i actius intangibles (bàsicament
concessions) en línia amb la naturalesa dels negocis del Grup relacionats amb la gestió d’infraestructures.
La inversió total del Grup en l’exercici 2006 ha superat els 3.590 milions d’euros, corresponent en la seva major part a
inversió en expansió (més d’un 90% del total).
El patrimoni net consolidat ha arribat als 4.447 milions d’euros, un 46% superior al de l’exercici precedent.
El deute brut el 31 de desembre de 2006 (12.168 milions d’euros) representa el 273% dels fons propis i el 63% del
passiu, percentatges en línia o inferiors als dels altres grans operadors d’infraestructures internacionals. Seguint una
política de minimització de l’exposició als riscos financers, al tancament de l’exercici una part important del deute (més
del 80%) es trobava a tipus fix o fixat a través de cobertures.
Les activitats d’abertis estan exposades a diversos riscos financers: risc de tipus de canvi, risc de crèdit, risc de liquiditat
i risc del tipus d’interès de fluxos d’efectiu. El programa de gestió del risc global del Grup considera la incertesa dels
mercats financers i tracta de minimitzar els efectes potencials adversos sobre la rendibilitat financera bàsicament
mitjançant l’ocupació de derivats per cobrir aquests riscos.
L’elevada generació de fluxos de caixa de la major part dels negocis principals d’abertis permet mantenir un equilibri
financer que possibilita la realització de les noves inversions de millora de les infraestructures que actualment gestiona,
així com la continuació de la política selectiva d’inversions desenvolupada en els últims anys sense necessitat
d’aportacions addicionals de capital per part dels accionistes.
Retribució a l’accionista 

Com en exercicis anteriors, abertis ha continuat amb una política de retribució a l’accionista que combina la
distribució de dividends amb ampliacions de capital alliberades d’una per cada 20 accions existents.
Al maig de 2006 s’ha acordat l’ampliació de capital alliberada i a l’octubre de 2006 s’ha fet efectiu un dividend a
compte de 0,25 euros per acció. El Consell d’Administració d’abertis ha acordat proposar a la Junta General Ordinària
d’Accionistes el repartiment d’un dividend complementari corresponent al resultat 2006 de 0,25 euros bruts per acció.
El dividend total a càrrec de resultats de l’exercici 2006 serà, doncs, de 304 milions d’euros, considerant el dividend a
compte ja distribuït, amb un import unitari de 0,5 euros bruts totals per acció, que suposa un increment del 5% sobre
el distribuït a càrrec dels resultats de l’exercici anterior.
Perspectives

Per al pròxim exercici no es preveuen variacions significatives en l’activitat dels diferents negocis, si bé s’espera que
mantinguin la línia creixent d’aportació d’ingressos i resultats pròpia d’aquest tipus d’activitats.
Addicionalment, es continuaran analitzant aquelles oportunitats d’inversió que compleixin els estrictes requisits de
seguretat i rendibilitat exigits pel Grup, per continuar proporcionant als accionistes un equilibrat conjunt d’inversions
en sectors relacionats amb les infraestructures de transport i comunicacions.
Accions pròpies 

En el marc de l’autorització aprovada per la Junta General d’Accionistes, al tancament de l’exercici la Societat posseïa
3.336.610 accions pròpies (0,5% del capital) per a les quals, d’acord amb la normativa vigent, ha dotat la corresponent
provisió fins al seu valor teòric comptable tal com s’indica en les notes de la memòria dels comptes anuals. És intenció
de la Societat continuar amb la col·locació d’aquest paquet accionarial en el mercat durant l’exercici 2007, si les
condicions ho permeten.
Altres aspectes 

És criteri del Grup prestar la màxima atenció a les activitats de protecció i conservació del medi ambient, que
cadascuna de les societats participades adopti les actuacions necessàries per a la minimització de l’impacte
mediambiental de les infraestructures gestionades, a fi d’assolir la màxima integració possible en l’entorn en què es
troben.

Barcelona, 27 de febrer de 2007
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informe de gestió individual



Immobilitzat Balanços de situació el 31 de desembre
(en milers d’euros)

ACTIU 2006 2005

Immobilitzat 7.403.878 6.297.888

Immobilitzacions immaterials 311.960 330.615

Aplicacions informàtiques 376 361
Fons de comerç 368.488 368.488   
Estudis i projectes 87 87   
Un altre immobilitzat immaterial 3 3 
Amortitzacions (56.994) (38.324)

Immobilitzacions materials 13.545 13.980

Terrenys i béns naturals 4.404 4.407
Edificis i altres construccions 6.117 6.117   
Maquinària i elements de transport 320 349   
Instal·lacions, utillatge i mobiliari 3.412 3.552 
Un altre immobilitzat 3.399 3.438
Amortitzacions (4.107) (3.883)

Immobilitzacions financeres 7.054.016 5.906.179

Participacions en empreses del grup i associades 5.963.987 4.291.375
Crèdits a llarg termini en empreses del grup 1.372.822 1.858.875   
Cartera de valors a llarg termini 7.513 7.513   
Dipòsits i fiances constituïts a llarg termini 133 66   
Altres crèdits 1.754 5.397   
Provisions (292.193) (257.047)

Accions pròpies 24.357 47.114   

Accions pròpies en situacions especials 68.000 164.477   
Provisions per accions pròpies en situacions especials (43.643) (117.363)

Despeses per distribuir en diversos exercicis 32.891 7.654 

Actiu circulant 407.990 543.081 
Deutors 9.983 8.101   

Bestreta a creditors 137 686  
Deutors empreses grup 4.262 4.397  
Diversos deutors 4.212 3.891  
Personal 12 27  
Administracions públiques 1.360 827  
Provisions 0 (1.727)

Inversions financeres temporals 390.519 528.511   

Crèdits a curt termini a empreses del grup 384.356 515.968   
Cartera de valors a curt termini 4.684 3.563   
Altres crèdits 1.479 8.980 

Tresoreria 5.497 5.284   

Caixa 34 43   
Bancs i institucions de crèdit 5.463 5.241 

Ajustaments per periodificació 1.991 1.185 

Total actiu 7.844.759 6.848.623
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Balanços de situació el 31 de desembre
(en milers d’euros)

PASSIU 2006 2005

Fons propis 3.370.988 3.175.252

Capital social 1.824.025 1.737.166

Prima d’emissió 579.690 579.690

Reserves 702.529 615.609   
Reserva Revaloració, RDL 7/1996 231.131 317.990   
Reserva legal, RD 1564/1989 266.433 227.678 
Reserves per accions pròpies 24.357 47.114
Reserves voluntàries 180.608 22.827

Pèrdues i guanys 416.746 387.551

Dividend a compte lliurat en l’exercici (152.002) (144.764)

Ingressos per distribuir en diversos exercicis 4.487 3.793

Diferències positives de canvi 4.487 3.793   

Provisions per a riscos i despeses 43.946 36.926

Altres provisions 43.946 36.926 

Creditors a llarg termini 3.345.300 2.545.065

Emissions d’obligacions 1.570.000 1.570.000 

Deutes amb entitats de crèdit 1.237.500 491.000 

Deutes amb empreses del grup i associades 532.935 484.065 

Altres creditors 4.865 0 

Creditors a curt termini 1.080.038 1.087.587 

Emissions d’obligacions 41.787 41.634 
Interessos d’obligacions 41.787 41.634   

Deutes amb entitats de crèdit 779.756 953.831

Préstecs 755.401 939.827   
Interessos de préstecs 24.355 14.004

Deutes amb empreses del grup i associades 193.673 31.686

Creditors comercials 6.204 3.066
Creditors per operacions de tràfic 6.204 3.066 

Altres deutes no comercials 58.618 57.370   

Administracions públiques 54.401 55.391   
Remuneracions pendents de pagament 1.617 1.089   
Altres deutes 2.597 888   
Fiances i dipòsits rebuts 3 2 

Total passiu 7.844.759 6.848.623



Comptes de pèrdues i guanys dels exercicis finalitzats el 31 de desembre
(en milers d’euros)

DESPESES 2006 2005

Despeses de personal 18.295 12.127

Sous, salaris i assimilats 13.010 10.901
Càrregues socials 1.174 973
Fons de jubilació i altres contingències de personal 4.111 253

Dotacions per a amortitzacions d’immobilitzat 19.063 19.139

Variació de les provisions de tràfic (1.727) (1.150)

Altres despeses d’explotació 31.536 18.178

Serveis exteriors 31.312 18.048
Tributs 224 130

Total despeses d’explotació 67.167 48.294 

Despeses financeres i assimilats 189.576 128.230

Total despeses financeres 189.576 128.230

Resultats financers positius 431.603 391.033

Beneficis de les activitats ordinàries 383.900 360.860

Pèrdues procedents de l’immobilitzat i despeses extraordinàries 7.264 2.778

Variació de les provisions d’immobilitzat 35.146 6.672

Beneficis abans d’impostos 347.959 353.664

Impost sobre societats (68.787) (33.887)

Resultat de l’exercici-benefici 416.746 387.551 
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Comptes de pèrdues i guanys dels exercicis finalitzats el 31 de desembre
(en miles de euros)

INGRESSOS 2006 2005

Import net de la xifra de negocis 17.718 17.456

Prestació de serveis 17.718 17.456 

Altres ingressos d’explotació 1.746 665   

Altres ingressos d’explotació 1.746 665 

Total ingressos d’explotació 19.464 18.121 

Pèrdues d’explotació 47.703 30.173 

Ingressos de participacions en capital en empreses del grup i associades 526.229 437.861 

Altres interessos i ingressos assimilats 94.950 81.402 

Total ingressos financers 621.179 519.263 

Beneficis procedents de l’immobilitzat i ingressos extraordinaris 6.469 2.254 

Resultats extraordinaris negatius 35.941 7.196



ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A.
MEMÒRIA DELS COMPTES ANUALS DE L’EXERCICI 2006

NOTA 1 _ ACTIVITAT
Abertis Infraestructuras, S.A. (d’ara endavant, abertis o la Societat) es va constituir a Barcelona el 24 de febrer de 1967
i té el seu domicili social a l’avinguda del Parc Logístic, 12-20 (Barcelona). Amb data 30 de maig de 2003 va canviar la
denominació social anterior d’Acesa Infraestructuras, S.A. per l’actual.

Amb data 27 d’abril de 2004 i 26 d’abril de 2004, les juntes generals d’accionistes d’Abertis Infraestructuras, S.A.
(societat absorbent) i d’Ibérica de Autopistas, S.A. (societat absorbida), respectivament, van aprovar el projecte de fusió
per absorció d’ambdues societats, amb efectes comptables des de l’1 de gener de 2004.

abertis és actualment la capçalera d’un grup dedicat a la gestió d’infraestructures al servei de la mobilitat i les
comunicacions que opera en cinc sectors d’activitat: concessionàries d’autopistes, telecomunicacions, aeroports,
aparcaments i serveis a la logística.

El seu objecte social consisteix en la construcció, conservació i explotació d’autopistes en règim de concessió; la gestió
de concessions de carreteres a Espanya i a l’estranger; la construcció d’obres d’infraestructures viàries; les activitats
complementàries de la construcció, conservació i explotació d’autopistes com estacions de servei, centres integrats de
logística i/o transport i/o aparcament, així com totes aquelles activitats relacionades amb infraestructures de
transports i de comunicació i/o telecomunicacions al servei de la mobilitat i el transport de persones, mercaderies i
informació, amb l’autorització que, si escau, sigui procedent.

La Societat pot desenvolupar el seu objecte social, especialment l’activitat concessional, de forma directa o indirecta
a través de la seva participació en altres empreses subjecta, en aquest sentit, a allò que disposa la legislació vigent a
cada moment.

NOTA 2 _ BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS
Els comptes anuals s’obtenen a partir dels registres comptables de la Societat i s’han formulat d’acord amb la legislació
mercantil vigent i amb les normes establertes en el Pla General de Comptabilitat, a fi de mostrar la imatge fidel del
patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la Societat.

Les xifres que figuren tant en aquesta memòria com en el balanç de situació i en el compte de pèrdues i guanys estan
expressades en milers d’euros.

Els comptes anuals consolidats del grup abertis de l’exercici 2006 es presenten separats dels individuals. Les magnituds
principals d’aquests comptes anuals consolidats de l’exercici 2006, elaborades d’acord amb el que estableix la
disposició final onzena de la Llei 62/2003, de 30 de desembre, aplicant les Normes Internacionals d’Informació
Financera aprovades pels reglaments de la Comissió Europea, són les següents:

Actiu total 19.217.335

Patrimoni net (de la societat dominant) 3.452.791

Patrimoni net (d’accionistes minoritaris) 993.830

Ingressos de les operacions consolidades 3.334.992

Resultat de l’exercici atribuït

a la Societat dominant - Benefici 530.030

Resultat de l’exercici atribuït

a accionistes minoritaris - Benefici 44.802

NOTA 3 _ PROPOSTA DE DISTRIBUCIÓ DE RESULTATS
Se sotmet a l’aprovació de la Junta General d’Accionistes la proposta de distribució de resultats de l’exercici 2006
següent:

Base de repartiment Import

Pèrdues i guanys 416.746

Distribució

Dividends 304.004

Reserva legal 41.675

Reserves voluntàries 71.067

416.746
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En el cas que en la data de la distribució del dividend la Societat tingués accions pròpies, aquestes accions no tindrien
dret a dividend i l’import que els hagués correspost s’aplicaria a reserves voluntàries.

Durant l’exercici 2006 s’ha procedit a la distribució d’un dividend a compte per import de 152.002 milers d’euros, cosa
que representa 0,25 euros bruts per cadascuna de les accions que componen el capital social de la Societat.

D’acord amb el que requereix l’article 216 del Text refós de la Llei de societats anònimes, transcrivim a continuació
l’estat comptable de previsió formulat per la Societat en què es posa de manifest l’existència d’un benefici suficient en
el període que permetia la distribució del dividend a compte, i justificatiu de l’existència de liquiditat suficient per
poder efectuar el pagament:

Import
Benefici net del període 1 de gener a 31 d’agost de 2006 170.681
Per deduir:

Reserva legal (17.068)
Quantitat màxima de possible distribució 153.613
Quantitat proposada i distribuïda 152.002

Liquiditat disponible abans del pagament (*) 915.002
Import brut del dividend a compte (152.002)
Liquiditat disponible després del pagament 763.000

(*) Inclou les línies de crèdit no disposades amb entitats financeres.

NOTA 4 _ NORMES DE VALORACIÓ
Els criteris comptables més significatius aplicats en la formulació d’aquests comptes anuals de l’exercici 2006, d’acord
amb els establerts pel Pla General de Comptabilitat, són els que descrivim a continuació:

a) Immobilitzacions immaterials

Els elements inclosos en l’immobilitzat immaterial es valoren al seu preu d’adquisició o al seu cost de producció, i
s’amortitzen de la següent manera:

• El fons de comerç s’amortitza linealment en el període que s’estima que aquests fons contribuiran a l’obtenció
d’ingressos, amb un màxim de 20 anys.

• Les aplicacions informàtiques s’amortitzen entre el 25% i el 33% anual.

b) Immobilitzacions materials 

Els béns compresos en l’immobilitzat material es valoren al seu preu d’adquisició, actualitzats d’acord amb les
disposicions legals corresponents.

Els costos de renovació, ampliació o millora dels béns de l’immobilitzat material s’incorporen a l’actiu com a major
valor del bé, exclusivament quan suposen un augment de la capacitat, productivitat o allargament de la seva vida útil,
i sempre que sigui possible conèixer o estimar el valor net comptable dels elements donats de baixa de l’inventari per
haver estat substituïts.

Els costos de conservació i manteniment es carreguen al compte de pèrdues i guanys de l’exercici en què es produeixen.

L’amortització de l’immobilitzat material es calcula sistemàticament pel mètode lineal en funció de la vida útil
estimada dels béns respectius, atenent a la depreciació efectivament soferta pel seu funcionament, ús i gaudi.

Els coeficients d’amortització utilitzats en el càlcul de la depreciació experimentada pels elements que componen
l’immobilitzat material són els següents:

Coeficient
Edificis i altres construccions 2-8 %
Maquinària i elements de transport 6-30 %
Utillatge 7-37,5 %
Altres instal·lacions 7-20 %
Mobiliari 10-20 %
Equips per al procés d’informació 20-37,5 %
Altres immobilitzats materials 3-30 %



c) Immobilitzacions i inversions financeres

Les participacions en empreses del Grup i associades, així com les inversions en valors a llarg termini, figuren en el
balanç de situació pel seu preu d’adquisició, o el de mercat si fos menor.

En el cas de participacions en el capital de societats del grup o associades, o altres valors negociables no admesos a
cotització oficial, el preu de mercat es determina pel valor teòric comptable que correspongui a aquestes
participacions, corregit en l’import de les plusvàlues tàcites existents en el moment de la seva adquisició i que
subsisteixin en la data del balanç.

La diferència existent entre el cost d’adquisició i el valor net patrimonial de les empreses participades en el moment
d’adquisició s’associa a un fons de comerç implícit que, a l’efecte del càlcul de la correcció valorativa de les
participacions adquirides, s’amortitza de manera sistemàtica en el període durant el qual aquest fons contribueixi a la
generació d’ingressos, amb el límit de fins a vint anys o, en el cas de les concessionàries d’autopistes de peatge o altres
concessions, en el període màxim restant de la durada de la concessió, ja que aquest període és el que millor s’adapta
a la generació dels recursos necessaris per a la seva recuperació, en la mesura que no es recuperi a través dels
increments del valor teòric comptable de les societats participades.

La Societat fa operacions de cobertura de riscos de tipus de canvi associades a inversions financeres utilitzant
determinats instruments financers (vegeu la nota 4.l).

d) Accions pròpies

Les accions pròpies, en cas de no existir cap pla per a la seva amortització, es valoren al cost d’adquisició o pel seu
valor teòric comptable, si aquest fos inferior, i es constitueix una reserva indisponible per aquest concepte (vegeu la
nota 11).

En el cas que el valor de mercat d’aquestes accions (entès com el menor entre el valor de cotització a la data del
tancament de l’exercici i el mitjà de l’últim trimestre) sigui inferior al cost d’adquisició, la provisió necessària per
cobrir aquesta diferència es dota contra resultats extraordinaris en el compte de pèrdues i guanys.

Si en la situació anterior, el valor teòric comptable d’aquestes accions fos inferior al valor de mercat, es dotaria una
provisió que cobrís aquesta diferència a càrrec de reserves de lliure disposició.

e) Despeses per distribuir en diversos exercicis

Les despeses de formalització de deutes s’amortitzen linealment en el seu període de vigència (vegeu la nota 9).

f) Altres provisions

Seguint el principi de prudència, la Societat registra les provisions que creu necessàries en relació amb els riscos
inherents a la seva activitat que la poguessin arribar a afectar (vegeu la nota 12).

g) Compromisos per pensions i altres contingències de personal

Atenent als acords laborals corresponents, la Societat manté compromisos d’aportació a un pla de pensions del sistema
d’ocupació (pla d’aportació definida) i, respecte d’alguns empleats, el compromís de satisfer, en cas de complir
determinats requisits, un premi o una indemnització per jubilació de l’empleat en l’empresa. La cobertura d’aquest
compromís s’instrumenta a través d’una pòlissa d’assegurança.

h) Deutors i creditors comercials i no comercials

Els dèbits i crèdits originats per les operacions, siguin o no conseqüència del trànsit normal del negoci, es registren pel
seu valor nominal, practicant les correccions valoratives necessàries a fi de proveir el risc d’insolvències. Es classifiquen
a curt i a llarg termini en funció de si el seu venciment és inferior o superior a un any al tancament de l’exercici.

i) Impost sobre societats

El compte de pèrdues i guanys de l’exercici recull la despesa per l’impost sobre societats; en el càlcul es preveu la quota
de l’impost reportada en l’exercici, les diferències entre la base imposable de l’impost i el resultat comptable, així com
les bonificacions i deduccions de la quota a què té dret la Societat. El seu càlcul queda explicat en la nota 15 d’aquesta
memòria.

Els impostos anticipats només es reconeixen en l’actiu en la mesura que la seva realització futura estigui raonablement
assegurada.

Com a conseqüència de la reducció del tipus impositiu general de l’impost sobre societats a partir de l’1 de gener de
2007, d’acord amb la normativa comptable actualment vigent, s’ha procedit a ajustar l’import dels impostos anticipats
i diferits, segons l’estimació realitzada de reversió en exercicis futurs, registrant al seu torn l’efecte impositiu en la
quantificació de la despesa per impost reportat de l’exercici.

La Societat tributa en règim de consolidació fiscal juntament amb altres empreses del Grup, del qual abertis és la
capçalera, d’acord amb la legislació vigent.
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j) Transaccions en moneda diferent de l’euro

Les transaccions en moneda diferent de l’euro es comptabilitzen al tipus de canvi de la data de l’operació. Al tancament
de l’exercici, la Societat procedeix a actualitzar els crèdits i dèbits en moneda diferent de l’euro al tipus de canvi oficial
vigent en aquella data. Les diferències de canvi generades al tancament de l’exercici per operacions corrents s’imputen
a resultats en el cas de pèrdues, i l’efecte es difereix fins al venciment en cas de beneficis. Aquestes diferències positives
no realitzades es recullen en el passiu del balanç de situació com a “Ingressos per distribuir en diversos exercicis” i
s’imputen a resultats quan es realitzen.

Les diferències de canvi generades pels deutes en moneda diferent de l’euro que financen inversions en societats
estrangeres que tenen la mateixa moneda funcional, i per a les quals es produeix una situació de cobertura de risc de
canvi associat al deute esmentat, es registren emprant com a contrapartida els comptes “Diferències positives de canvi
en moneda estrangera” o “Despeses per distribuir en diversos exercicis”, i són objecte d’imputació a resultats a mesura
que s’amortitza el finançament que l’ha generat i, en qualsevol cas, quan desapareix la cobertura d’aquest risc (vegeu
la nota 4.l).

k) Comptabilització d’ingressos i despeses

Els ingressos i les despeses es comptabilitzen d’acord amb el principi de meritació, és a dir, quan es produeix el corrent
real de béns i serveis que representen, amb independència del moment en què es produeixi el corrent monetari o
financer que se’n deriva.

Seguint el principi de prudència, la Societat únicament comptabilitza els beneficis en la data de tancament de l’exercici,
mentre que els riscos previsibles i les pèrdues eventuals amb origen en l’exercici o en un altre d’anterior es
comptabilitzen tan bon punt es coneixen.

Els ingressos per dividends es reconeixen quan s’estableix el dret a rebre el cobrament.

l) Instruments financers derivats i operacions de cobertura

La Societat fa servir instruments financers derivats per gestionar el seu risc financer com a conseqüència principalment
de variacions de tipus d’interès i de tipus de canvi.

En casos determinats, la Societat finança les seves activitats en la mateixa moneda funcional en què estan
denominades les inversions estrangeres, a fi de reduir el risc de tipus de canvi. Això es porta a terme mitjançant la
captació de recursos financers en la divisa corresponent o mitjançant la contractació de permutes financeres mixtes
de divises i tipus d’interès (vegeu la nota 13.c).

Al tancament de cada exercici, tal com indica la nota 4.j), tant els préstecs com els contractes que actuen com a
cobertura de tipus de canvi s’ajusten al tipus de canvi vigent en aquesta data i les diferències de canvi resultants es
comptabilitzen en el balanç de situació, com a ingressos o despeses per distribuir en diversos exercicis, segons
correspongui, amb contrapartida si l’import del deute és més alt o més baix.

m) Actuacions amb incidència en el medi ambient

Anualment es registren com a despesa o com a inversió, en funció de la seva naturalesa, els desemborsaments efectuats
per complir les exigències legals en matèria de medi ambient. Els imports registrats com a inversió s’amortitzen en
funció de la seva vida útil.

No s’ha considerat cap dotació per a riscos i despeses de caràcter mediambiental, tenint en compte que no existeixen
contingències significatives relacionades amb la protecció del medi ambient.

NOTA 5 _ IMMOBILITZACIONS IMMATERIALS
Els moviments de les partides que componen l’immobilitzat immaterial durant l’exercici 2006 han estat els següents:

Saldo el Saldo el
31.12.05 Augments Traspassos Disminucions 31.12.06

Aplicacions informàtiques 361 15 - - 376
Fons de comerç 368.488 - - - 368.488
Estudis i projectes 87 - - - 87
Altres immob. immaterial 3 - - - 3

Total cost 368.939 15 - - 368.954

El fons de comerç correspon principalment al generat per la fusió per absorció amb iberpistas en l’exercici 2004 (vegeu
la nota 1).

Al seu torn, les variacions de l’amortització acumulada durant l’exercici 2006 han estat:



Saldo el Saldo el
31.12.05 Augments Traspassos Disminucions 31.12.06

Aplicacions informàtiques 193 105 - - 298
Fons de comerç 38.126 18.557 - - 56.683
Estudis i projectes 2 8 - - 10
Altres immob. immaterial 3 - - - 3

Total amortitz. acum. 38.324 18.670 - - 56.994

El 31 de desembre de 2006 existeixen aplicacions informàtiques totalment amortitzades per import de 101 milers
d’euros.

NOTA 6 _ IMMOBILITZACIONS MATERIALS
Els moviments de les partides que componen l’immobilitzat material durant l’exercici 2006 han estat els següents:

Saldo el Saldo el
31.12.05 Augments Traspassos Disminucions 31.12.06

Terrenys i béns naturals 4.407 - - (3) 4.404
Edificis i altres construccions 6.117 - - - 6.117
Maquinària i elements de transport 349 - - (29) 320
Utillatge 1 - - - 1
Altres instal·lacions 2.443 - - - 2.443
Mobiliari 1.108 - - (140) 968
Equips per al procés d’informació 367 - - (35) 332
Altres immobilitzats 3.071 - - (4) 3.067

Total cost 17.863 - - (211) 17.652

Les variacions de l’amortització acumulada durant l’exercici 2006 han estat:

Saldo el Saldo el
31.12.05 Augments Traspassos Disminucions 31.12.06

Edificis i altres construccions 1.174 125 - - 1.299
Maquinària i elements de transport 276 42 - (28) 290
Utillatge 1 - - - 1
Altres instal·lacions 1.490 103 - - 1.593
Mobiliari 601 72 - (107) 566
Equips per al procés d’informació 
i altres immobilitzats 341 51 - (34) 358

Total amortitz. acumulada 3.883 393 - (169) 4.107

El 31 de desembre de 2006, existeixen els elements de l’immobilitzat material següents, encara en ús, que es troben
totalment amortitzats:

Import
Edificis i altres construccions 13
Maquinària i elements de transport 166
Altres instal·lacions 636
Mobiliari 286
Equips per al procés d’informació 300

Total valor comptable brut 1.401

És política de la Societat contractar totes les pòlisses d’assegurances necessàries per donar cobertura als possibles
riscos que poguessin afectar els elements de l’immobilitzat material.

74_75 comptes anuals consolidats i informe de gestió 



NOTA 7 _ IMMOBILITZACIONS FINANCERES
Els moviments registrats en les diferents partides que componen l’immobilitzat financer durant l’exercici 2006 han
estat:

Saldo el Saldo el
31.12.05 Augments Traspassos Disminucions 31.12.06

Participacions en empreses
del grup i associades 4.291.375 1.695.360 - (22.748) 5.963.987
Crèdits a llarg termini
a empreses del grup 1.858.875 918.491 - (1.404.544) 1.372.822
Cartera de valors a llarg termini 7.513 - - - 7.513
Dipòsits i fiances constituïts
a llarg termini 66 67 - - 133
Altres crèdits 5.397 308 - (3.951) 1.754
Menys: provisions (257.047) (67.335) - 32.189 (292.193)

Total 5.906.179 2.546.891 - (1.399.054) 7.054.016

a) Participacions en empreses del grup i associades 

El detall de les participacions directes i indirectes en societats del Grup i associades, juntament amb el desglossament
dels seus fons propis el 31 de desembre de 2006 o en la data de l’última informació pública disponible, es mostra en
l’annex.

Els principals moviments registrats han estat:

• Al febrer de 2006, Holding d’Infrastructures de Transport SAS (HIT), societat majoritàriament participada per
abertis (57,6%), va adquirir a l’Estat francès el 75,65% de la societat concessionària d’autopistes de peatge
Société des Autoroutes du Nord et de l’Est de la France (Sanef). Així mateix, HIT va presentar davant l’Autoritat
de Mercats Financers francesa (AMF) l’oferta pública d’adquisició d’accions (OPA) pel 24,35% restant, que
cotitzava en la Borsa de París, al mateix preu de 58 euros per acció pagat pel paquet accionarial del Govern
francès. La resposta dels accionistes a l’OPA va permetre, en un primer estadi, arribar a un control del 95,98%.
Posteriorment, es va dipositar un projecte d’oferta pública d’exclusió sobre el 4,02% de les accions de Sanef que
encara no controlava HIT, al mateix preu de 58 euros per acció. L’OPA d’exclusió va acabar a finals d’abril de 2006,
amb l’obtenció del control sobre el 100% de Sanef per part de HIT.

L’increment de la participació d’abertis a HIT durant el 2006 ha estat d’1.160.109 milers d’euros.

• Durant l’exercici 2006 s’ha produït un increment de la participació d’abertis en Airport Concessions and
Development Limited (ACDL) per import de 180.199 milers d’euros; el percentatge de participació s’ha mantingut
en un 90%.

• En un marc de reorganització societària i administrativa del grup abertis a Portugal, s’ha procedit al traspàs a
valor comptable de la societat participada acesa a abertis de la participació de la primera en la societat
portuguesa Autopistas SGPS, societat a través de la qual abertis posseeix el 10% de la concessionària portuguesa
d’autopistes Brisa. D’aquesta manera, es transfereix a abertis, per un import de 309.353 milers d’euros, el 100%
de les accions de la societat Autopistas SGPS, la qual, com a capçalera d’abertis a Portugal, operarà com a Abertis
Portugal SGPS.

• En el mateix marc de reorganització societària i administrativa del Grup, s’ha procedit al traspàs a valor comptable
d’abertis a la societat participada Abertis Infraestructuras Chile Limitada, a través de l’increment de capital en
aquesta última societat, de la participació de la primera en la societat concessionària d’autopistes xilena Sociedad
Concesionaria del Elqui, S. A., per un import de 22.748 milers d’euros.

Les provisions corresponen principalment a la societat argentina Ausol i a la colombiana Codad (147.548 i 45.751
milers d’euros, respectivament, amb una provisió del 100% del valor de la participació en ambdues societats en
exercicis anteriors). La dotació duta a terme en l’exercici inclou bàsicament les participacions a ACDL i HIT, mentre que
la disminució correspon íntegrament a la participació en abertis telecom.

abertis no té més compromisos respecte a les seves societats participades que la inversió financera realitzada, llevat
del que indica la nota 19.c.



b) Crèdits a llarg termini a empreses del Grup

Els crèdits a llarg termini a empreses del Grup tenen els venciments següents (sobre la base dels venciments de les
línies de crèdit corresponents):

2008 2009 2010 2011 Resto TOTAL
Crèdits empreses grup 216.000 234.934 367.820 430.219 123.849 1.372.822

Tots ells meriten interessos en condicions de mercat, sobre la base d’Euribor o Libor més un diferencial (vegeu la nota 14).

NOTA 8 _ ACCIONS PRÒPIES 

A l’empara de les autoritzacions concedides per la Junta General d’Accionistes, durant l’exercici 2005 abertis va fer
diverses compres i vendes d’accions pròpies, mentre que durant l’exercici 2006 únicament s’han produït vendes.

El 31 de desembre de 2005, arran del fet que el valor de mercat de les accions pròpies era inferior al cost d’adquisició,
es va constituir una provisió contra resultats per un import de 1.076 milers d’euros. Addicionalment, a causa del fet
que el valor teòric comptable d’aquestes accions era inferior al de mercat, es va dotar una provisió addicional a càrrec
de reserves de lliure disposició, per un import de 116.287 milers d’euros, de manera que el total de la provisió va ser
de 117.363 milers d’euros.

El 31 de desembre de 2006, i atès que el valor de mercat de les accions pròpies que es mantenen és superior al cost
d’adquisició, la provisió per accions pròpies existent, per un import de 43.643 milers d’euros, correspon íntegrament a
la diferència entre el cost d’adquisició d’aquestes accions i el seu valor teòric comptable a data de tancament.
D’aquesta manera, durant l’exercici hi ha hagut una reversió parcial de 72.644 milers d’euros sobre la provisió per
accions pròpies dotada el 2005 contra reserves (vegeu moviments en els fons propis, a la nota 11).

El moviment registrat per les accions pròpies durant l’exercici 2006 ha estat el següent:

Cost de
Nombre Valor nominal d’adquisició

L’1 de gener de 2006 7.685.832 23.057 164.477

Ampliació de capital alliberada 326.783 980 -

Vendes (4.676.005) (14.028) (96.477)

El 31 de desembre de 2006 3.336.610 10.009 68.000

El resultat del 2006 derivat de les accions pròpies s’inclou com a ingressos extraordinaris i és de 6.155 milers d’euros
(vegeu la nota 16.b), dels quals 1.076 milers corresponen a la reversió de la provisió dotada el 31 de desembre de 2005
per la diferència entre el valor de cost i el valor de mercat existent en aquesta data.

No és intenció de la Societat amortitzar les accions pròpies existents el 31 de desembre de 2006.

NOTA 9 _ DESPESES PER DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICIS
Els moviments de les despeses per distribuir en diversos exercicis han estat els següents:

Saldo el Saldo el
31.12.05 Augments Disminucions 31.12.06

Despeses per distribuir en diversos exercicis 7.654 25.934 (697) 32.891

Total 7.654 25.934 (697) 32.891

El 31 de desembre de 2006 les despeses per distribuir en diversos exercicis inclouen despeses de formalització de
deutes per un import de 6.957 milers d’euros, que corresponen a les primes de les emissions d’obligacions que fa la
Societat. Inclouen, a més, l’efecte de les diferències de canvi generades pels deutes en moneda diferent de l’euro que
financen inversions en societats estrangeres que tenen la mateixa moneda funcional, i per a les quals es produeix una
situació de cobertura de risc de tipus de canvi associat al deute esmentat (vegeu les notes 4.j, 4.l i 13.c).
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NOTA 10 _ INVERSIONS FINANCERES TEMPORALS
La Societat té formalitzades línies de crèdit a empreses del grup per un import d’1.471.707 milers d’euros, que meriten
un tipus d’interès de mercat. El 31 de desembre de 2006 el saldo dels crèdits a curt termini a empreses del Grup és de
384.356 milers d’euros (vegeu-ne els detalls a la nota 14).

A “Altres crèdits” hi ha registrats els interessos reportats pendents de cobrament per operacions de cobertura de tipus
d’interès que la Societat té contractades amb diverses entitats financeres.

NOTA 11 _ FONS PROPIS
L’import i els moviments produïts en els fons propis durant l’exercici 2006 han estat els següents:

Distribució
Saldo el resultat Ampliació Accions Resultat Altres Saldo el 

31.12.05 exercici de capital pròpies (*) 2006 moviments 31.12.06

Capital social 1.737.166 - 86.859 - - - 1.824.025
Prima d’emissió 579.690 - - - - - 579.690
Res. revaloració 317.990 - (86.859) - - - 231.131
Res. legal 227.678 38.755 - - - - 266.433
Res. accions pròpies 47.114 - - (22.757) - - 24.357
Res. voluntàries 22.827 59.268 - 95.401 - 3.112 180.608
Resultat exercici 387.551 (387.551) - - 416.746 - 416.746
Dividend a compte (144.764) 144.764 - - - (152.002) (152.002)

Total 3.175.252 (144.764) - 72.644 416.746 (148.890) 3.370.988

(*) Vegeu la nota 8.

a) Capital social

El capital social d’abertis està constituït per 608.008.215 accions representades per anotacions en compte, de 3 euros
de valor nominal cadascuna i totalment subscrites i desemborsades, de les quals 570.971.849 accions són de classe A
i 37.036.366 són accions al portador privilegiades de classe B que tenen els mateixos drets que les accions ordinàries
i que, addicionalment, tindran dret a un dividend preferent que s’abonarà d’una sola vegada als titulars d’aquestes
accions el 2007. L’import màxim del dividend preferent corresponent a cada acció privilegiada estarà determinat per
la diferència existent entre 14,87 euros per acció i el valor mitjà ponderat de cotització de les accions ordinàries
d’abertis en el trimestre anterior a la data de meritació, corregit per l’efecte de les ampliacions de capital alliberades,
amb el límit màxim de 4,25 euros per acció. Per tant, si el valor mitjà ponderat de cotització en el trimestre anterior a
la data de meritació (2007) fos igual o superior a 14,87 euros per acció, no s’abonaria cap dividend preferent. Al
tancament de 2006 la cotització de les accions de classe A era de 22,50 euros.

Amb data 3 de maig de 2006, la Junta General d’Accionistes d’abertis va aprovar una ampliació de capital alliberada,
a càrrec del compte de Reserva Revaloració, Reial decret llei 7/1996, de 7 de juny, en la proporció d’una acció nova per
cada 20 d’antigues, per un import total de 86.859 milers d’euros (28.952.772 accions ordinàries), de manera que el
moviment registrat pel nombre d’accions d’abertis en l’exercici és el següent:

Nombre d’accions
2006 2005

L’1 de gener 579.055.443 551.481.375
Ampliació de capital alliberada 28.952.772 27.574.068

El 31 de desembre 608.008.215 579.055.443

Pel fet que les accions d’abertis són al portador, no coneixem amb exactitud la participació dels accionistes en el
capital social. No obstant això, i segons la informació disponible, el 31 de desembre de 2006 els accionistes més
significatius són els següents:

ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. 24,83%

Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (”la Caixa”) (1) 24,40%

Caixa d’Estalvis de Catalunya 5,69%

Sitreba, S.L. 5,50%

60,42%

(1) Participació directa (1,12%) i participació indirecta a través de Caixa Barcelona Assegurances de Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros (11,66%),VidaCaixa, S.A. de Seguros
y Reaseguros (0,50%), Inversiones Autopistas, S.L. (7,75%) i CaixaHolding, S.A., Societat Unipersonal (3,35%).



Totes les accions d’abertis estan admeses a cotització oficial a les borses de valors de Barcelona, Bilbao, Madrid i
València, i es negocien a través del sistema d’interconnexió borsària espanyol. Les accions ordinàries de classe A es
contracten en la modalitat de contractació general (mercat continu) i estan incloses en l’índex IBEX 35, i les accions
privilegiades de classe B es negocien en la modalitat de fixació de preus únics (fixing).

El Consell d’Administració té delegada, per la Junta General d’Accionistes de 8 d’abril de 2003, la facultat d’augmentar,
una o diverses vegades, el capital social mitjançant aportacions dineràries, fins a la xifra màxima de 518.445 milers
d’euros i dins d’un termini que expirarà el 8 d’abril de 2008. La delegació es troba totalment vigent.

Amb data 3 de maig de 2006 la Junta General d’Accionistes d’abertis va acordar el pagament d’un dividend
complementari de l’exercici 2005 de 0,25 euros bruts per acció, que van representar 144.764 milers d’euros.

Amb data 6 d’octubre de 2006 es va acordar la distribució d’un dividend a compte del resultat de l’exercici, per un
import total de 152.002 milers d’euros, cosa que representa 0,25 euros bruts per cadascuna de les accions que
componen el capital social de la Societat.

b) Prima d’emissió

El Text refós de la Llei de societats anònimes permet expressament la utilització del saldo de la prima d’emissió per a
l’ampliació de capital i no estableix cap restitució específica quant a la disponibilitat d’aquest saldo.

c) Reserva de Revaloració, Reial decret llei 7/1996, de 7 de juny 

Aquesta reserva prové de l’actualització de balanços regulada en l’article 5è d’aquest reial decret llei, a la qual es va
acollir la Societat.

Transcorregut el termini de tres anys des de la data de tancament del balanç en què consten les operacions
d’actualització sense que se n’hagi produït la comprovació per part de l’Administració Tributària, les operacions
d’actualització es consideren comprovades de conformitat i el saldo del compte, acceptat per la Inspecció de Tributs i,
per tant, aquest saldo es pot destinar a:

• Eliminar els resultats comptables negatius.

• Ampliar el capital social.

• Reserves de lliure disposició, una vegada transcorreguts deu anys comptats a partir de la data del balanç en què
es van reflectir les operacions d’actualització.

El saldo d’aquest compte no es podrà distribuir, directament o indirectament, tret que se n’hagi fet la plusvàlua;
s’entendrà que s’ha fet quan els elements actualitzats s’hagin amortitzat comptablement o bé s’hagin transmès o
donat de baixa en els llibres de comptabilitat. Fruit de l’aportació de branca d’activitat a la societat participada acesa
feta l’any 2002, la condició que s’hagi fet la plusvàlua només es pot entendre com a complerta quan la societat
adquirent dels elements actualitzats integrants de la nova branca d’activitat amortitzi comptablement aquests
elements o bé els transmeti o els doni de baixa en comptabilitat.

d) Reserva legal

D’acord amb l’article 214 de la Llei de societats anònimes, s’ha de destinar una xifra igual al 10% del benefici de
l’exercici a la reserva legal perquè aquesta arribi, almenys, al 20% del capital. La reserva legal no es pot distribuir als
accionistes, excepte en el cas de liquidació de la Societat.

La reserva legal es podrà fer servir per a augments de capital en la part del seu saldo que excedeixi el 10% del capital
ja augmentat.

Tret de per a la finalitat esmentada anteriorment, i mentre no superi el 20% del capital social, aquesta reserva només
es podrà destinar a la compensació de pèrdues sempre que no hi hagi altres reserves disponibles suficients per a
aquesta finalitat.

e) Reserva per a accions pròpies

La reserva per a accions pròpies existent el 31 de desembre de 2006 (vegeu la nota 8) no és de lliure disposició; s’ha
de mantenir mentre aquestes accions no siguin alienades o amortitzades i per un import igual al valor net comptable
d’aquestes accions.

NOTA 12 _ PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES 
Els moviments d’aquest epígraf durant l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2006 són els següents:

Saldo el Saldo el
31.12.05 Augments Aplicacions 31.12.06

Altres provisions 
(vegeu notes 4.f i 15) 36.926 7.020 - 43.946
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NOTA 13 _ EMISSIONS D’OBLIGACIONS I DEUTES AMB ENTITATS DE CRÈDIT
El detall per venciments al tancament de l’exercici 2006 és el següent:

2007 2008 2009 2010 2011 Resto TOTAL
Emissió d’obligacions - - 180.000 20.000 - 1.370.000 1.570.000
Préstecs sindicats 101.000 17.500 20.000 20.000 20.000 910.000 1.088.500
Préstecs 47.500 25.000 55.000 50.000 50.000 70.000 297.500
Pòlisses de crèdit, pagarés i altres 606.901 - - - - - 606.901
Total 755.401 42.500 255.000 90.000 70.000 2.350.000 3.562.901

Una part de les operacions de préstec i crèdit que figuren com a deutes amb entitats de crèdit el 31 de desembre de
2006 (236.017 milers d’euros) es van formalitzar amb entitats de crèdit vinculades (accionistes de la Societat que
participen en el 5% o més del seu capital). Del total d’interessos i despeses abonats durant l’exercici a entitats
financeres vinculades, 24.064 milers d’euros corresponen a despeses financeres per operacions amb aquestes entitats
financeres vinculades.

a) Emissió d’obligacions

De les emissions d’obligacions, 200.000 milers d’euros són a un tipus d’interès anual del 4,95%, 450.000 milers d’euros
al 4,75%, 540.000 milers d’euros al 4,375%, 180.000 milers d’euros al 3,53%, 40.000 milers d’euros a l’Euribor més
0,45% i 160.000 milers d’euros a l’Euribor més 0,44%.

D’altra banda, de les emissions d’obligacions, 682.882 milers d’euros corresponen a deute transformat a lliures
esterlines mitjançant la constitució de permutes financeres mixtes de tipus de canvi i de tipus d’interès.

b) Altres deutes amb entitats de crèdit

Les pòlisses de crèdit tenen un límit d’1.214.000 milers d’euros, dels quals 360.000 es poden fer servir en euros o en
lliures esterlines pel contravalor corresponent. Les línies en euros meriten un tipus d’interès d’Euribor més marge i les
línies en lliures esterlines meriten un interès de Libor més marge.

La Societat té contractats el 31 de desembre de 2006 pagarés per un import de 323.000 milers d’euros amb venciment
a curt termini, els quals meriten un tipus d’interès determinat sobre la base d’Euribor.

c) Operacions de cobertura

Les operacions en vigor el 31 de desembre de 2006 són:

• Permutes financeres mixtes de divises i tipus d’interès (Cross Currency IRS). La Societat manté operacions de
permuta financera mixta de divises i tipus d’interès, per un nominal de 682.882 milers d’euros i venciment l’any
2015, mitjançant els quals ha transformat deute denominat en euros en deute denominat en lliures esterlines
(vegeu la nota 4.l).

• Permutes financeres de tipus d’interès, tant de tipus variable a fix com de tipus fix a variable. La Societat té
contractades, al tancament de l’exercici, operacions de cobertura de tipus d’interès per un import total de
2.006.000 milers d’euros.

D’aquestes operacions de cobertura, un total de 838.462 milers d’euros s’han fet amb entitats de crèdit vinculades a
la Societat.



80_81 comptes anuals consolidats i informe de gestió

Deutors Creditors
Inversions financeres

Llarg termini Curt termini Altres deutes Llarg termini Curt termini
acesa 50.000 142.508 782 - 101.777
aucat 421.275 11.760 141 - -
aumar 180.000 29.759 423 - 74.278
iberpistas 475.289 4.875 178 - 9.001
castellana - 136.486 3 - -
Aulesa - - 3 - -
Accesos de Madrid - - 110 - -
Sanef - - 33 - -
GCO - - 1 - -
A. Puerto Rico - - - 13.874 -
Aurea Ltd. - - 24 - -
Autopistas del Sol - - 2.039 - -
Elqui - - 3 - -

GICSA - 82 - - 381

abertis telecom 1.054 2.527 1 - -

retevisión 103.850 6.580 77 - 137

tradia 53.880 23.180 - - 5

Overon - - 70 - -

abertis aeropuertos - - 1 - 1.399

ACDL (*) - 12.679 - - -

Codad - 2.754 - - -

saba 75.474 6.308 201 - -

Saba Italia 12.000 - 129 - -

Satsa - 235 - - -

Parbla - - - - 42

abertis logística - - 26 - 3.428

Parc Logístic Z. Franca - - 3 - -

Abertis Finance BV - 239 - 519.061 1.626

serviabertis - 4.384 14 - 1.599

Total 1.372.822 384.356 4.262 532.935 193.673

(*) Saldos en lliures esterlines convertits a euros al tipus de canvi al tancament de l’exercici.

NOTA 14 _  TRANSACCIONS I SALDOS AMB SOCIETATS DEL GRUP I ASSOCIADES 
Els saldos creditors i deutors mantinguts per abertis amb societats del Grup i associades el 31 de desembre de 2006
en milers d’euros són els següents:



Els saldos per pagar a llarg termini a Abertis Infraestructuras Finance BV tenen els mateixos venciments (entre 2011 i
2024) i imports que l’emissió d’obligacions en moneda diferent de l’euro realitzada per aquesta societat participada.
Aquests saldos meriten un tipus d’interès de mercat.

L’operativa d’abertis per serveis prestats a societats del Grup corresponen bàsicament a serveis corporatius i de gestió
pels imports següents:

Ingressos Despeses
Serveis prestats Interessos Participació Serveis Interessos

i altres ingressos rebuts capital rebuts pagats
acesa 5.826 12.731 302.193 72 30
aucat 678 15.743 - - -
aumar 3.986 6.563 149.807 - 2.538
iberpistas 1.743 18.112 50.000 31 337
castellana 3 3.484 - - -
Aulesa 3 - - - -
Accesos de Madrid 186 - - - -
HIT 698 2.467 - - -
Sanef 33 - - - -
GCO - - - - 183
A. Puerto Rico 273 - - - -
Aurea Ltd. - 22 1.766 - -
Autopistas del Sol 1.458 - - - 60
Coviandes - - 8.670 - -
Elqui - - 3.865 - -
P.O. Operational - - 409 - -
Abertis USA - - - 164 -
GICSA - - 428 - 6
abertis telecom 3 395 - - -
retevisión 800 5.642 - 71 -
tradia 358 3.288 - 40 -
Overon 74 - - - -
abertis aeropuertos 838 2 - - 12
ACDL - 3.410 - - -
TBI - 5.627 - - -
Codad 210 - 2.752 - -
saba 691 2.479 6.339 1 -
Saba Italia - 413 - - -
Satsa 1 - - - -
abertis logística 136 - - 196 95
Parc Logístic Z. Franca 31 - - - -
Abertis Finance BV - 239 - - 16.870
serviabertis 69 317 - 5.344 -

Total 18.098 80.934 526.229 5.919 20.131



NOTA 15 _ SITUACIÓ FISCAL
La Societat tributa, en l’impost sobre societats (IS), en el règim de consolidació fiscal, grup núm. 142/99, com a societat
dominant, juntament amb aquelles societats participades que compleixen els requisits establerts en la normativa fiscal
vigent. La conciliació de la diferència existent entre el resultat comptable abans d’impostos amb la base imposable de
l’IS corresponent a l’exercici 2006 és la següent:

(Milers d’euros)

Resultat comptable abans d’impostos 347.959  
Diferències permanents (525.975)
Diferències temporals

Amb origen en l’exercici (7.330)
Amb origen en exercicis anteriors (686)

Base imposable (186.032)

La despesa meritada per l’IS que apareix en el compte de pèrdues i guanys de la Societat es determina tenint en
compte, a més dels paràmetres que cal considerar en cas de tributació individual, els següents:

• Es consideren diferències permanents els dividends procedents de societats del Grup en consolidació fiscal, les
correccions de valor, així com les eliminacions de resultats per operacions entre les societats del Grup que han
estat objecte d’eliminació per a la determinació de la base imposable consolidada.

• El grup consolidat fiscal ha assumit el dret a la compensació de la base imposable negativa generada per la
Societat en l’exercici 2006, així com l’aplicació de les deduccions generades; en el balanç s’ha registrat la
compensació intergrup corresponent.

L’import de les deduccions aplicades en l’exercici 2006 és de 2.351 milers d’euros, en concepte de deduccions per
doble imposició internacional, per reinversió de beneficis extraordinaris obtinguts en la transmissió d’elements
patrimonials, despeses de formació professional, contribucions a plans de pensions i deduccions per donatius fets
a entitats acollides a la Llei 49/2002.

L’import de la renda acollida a la deducció per reinversió ha estat de 123 milers d’euros, i s’ha reinvertit la totalitat
de l’import obtingut en la transmissió en diferents elements patrimonials durant aquest exercici 2006. De la
mateixa manera, en els exercicis 2003, 2004 i 2005 la Societat va acollir a deducció per reinversió una renda total
de 17.498 milers d’euros; en cadascun dels exercicis corresponents s’ha invertit la totalitat de l’import obtingut
en la transmissió.

• La Llei 35/2006, de 28 de novembre, preveu una reducció del tipus impositiu general de l’impost sobre societats,
i estableix el mateix en el 32,5% per a l’exercici 2007 i en el 30% per a l’exercici 2008 i següents. Com a
conseqüència d’aquesta reducció, la Societat ha registrat un augment en la despesa per impost de l’exercici, per
un import de 379 milers d’euros, derivat de la reducció dels impostos anticipats, i una reducció de la despesa per
un import de 1.359 milers d’euros, derivat de la reducció dels impostos diferits.

• Els impostos satisfets a l’estranger de naturalesa similar a l’IS i la regularització del càlcul de la despesa meritada
en l’exercici 2005 han comportat una menor despesa per impost de l’exercici, per un import de 3.151 milers
d’euros.

El saldo final el 31 de desembre de 2006 de l’impost anticipat és de 2.475 milers d’euros (6.126 milers d’euros el 31
de desembre de 2005), que comprèn diferències de valoració entre el criteri fiscal i comptable en relació amb elements
patrimonials de la Societat.

El saldo final el 31 de desembre de 2006 de l’impost diferit és de 5.221 milers d’euros (576 milers d’euros el 31 de
desembre de 2005), que correspon a l’amortització fiscal de diferències entre el cost de cartera desemborsat per la
Societat en l’adquisició de societats a l’estranger i el valor raonable dels actius nets adquirits, així com a l’aplicació del
criteri de caixa a efectes fiscals respecte dels ingressos derivats d’una operació amb preu ajornat procedent d’exercicis
anteriors.

Durant els exercicis 2002, 2003 i 2004, la Societat va intervenir en diverses operacions societàries en què es va optar
per l’aplicació del règim fiscal especial del Capítol VIII del Títol VII del Reial decret legislatiu 4/2004. La informació
relativa a aquestes operacions figura en la memòria anual corresponent als exercicis 2002, 2003 i 2004. Aquestes
operacions van ser les següents:

• L’aportació no dinerària de branca d’activitat derivada de les concessions de les quals era titular la Societat per a
l’explotació de determinades autopistes a la societat Autopistas Concesionaria Española, S.A., Societat
Unipersonal (2002), i l’augment de capital social de la societat participada Abertis Logística, S.A., subscrit per la
Societat mitjançant l’aportació no dinerària d’accions de diferents societats participades (2002).

• L’augment del capital de la Societat, amb la finalitat d’atendre la modalitat de contraprestació mitjançant
bescanvi de valors establerta en l’oferta pública d’adquisició formulada per la Societat sobre les accions de la
societat Ibérica de Autopistas, S.A. (2002) 
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• Les fusions de la societat Abertis Infraestructuras, S.A. mitjançant l’absorció total de les entitats Aurea,
Concesiones de Infraestructuras, S.A. (2003) i Ibérica de Autopistas, S.A. (2004), i la dissolució consegüent sense
liquidació de les dues últimes.

La Societat té incoades actes d’inspecció per a comprovacions efectuades del 1990 al 1993, per l’IS i l’IRPF. I per l’any
2000 i 2001 per l’IS, amb caràcter general. Totes elles es troben signades en disconformitat, han estat recorregudes i
es troben pendents de resolució per part dels òrgans jurisdiccionals competents. A més, s’ha rebut durant l’exercici
2006 comunicació d’inici d’actuacions, amb caràcter limitat, en relació amb la procedència de la deducció per
activitats d’exportació aplicada en l’IS per Aurea Concesiones de Infraestructuras, S. A. en l’exercici 2001.

L’impacte que es pot derivar d’aquestes actuacions sobre el patrimoni de la Societat es troba proveït degudament. En
qualsevol cas, les conseqüències que se’n podrien derivar no haurien d’afectar significativament els comptes anuals de
la Societat.

NOTA 16 _ INGRESSOS I DESPESES

a) Ingressos

abertis actua en cinc sectors d’activitat: concessionàries d’autopistes, telecomunicacions, aeroports, aparcaments i
serveis a la logística. Com a capçalera de Grup, els seus ingressos corresponen bàsicament a dividends i prestació de
serveis a societats del Grup (vegeu la nota 14).

b) Resultats extraordinaris

Els resultats extraordinaris inclouen despeses extraordinàries i ingressos extraordinaris relacionats amb les variacions
de les provisions de participacions en empreses del Grup (vegeu la nota 7).

Així mateix, es comptabilitzen en aquest epígraf les plusvàlues generades per l’alienació d’accions pròpies, per import
de 6.155 milers d’euros (vegeu la nota 8).

NOTA 17 _ INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT
El 31 de desembre de 2006, abertis, com a societat capçalera del Grup, no té actius d’importància dedicats a la
protecció i millora del medi ambient, ni ha incorregut en despeses rellevants d’aquesta naturalesa durant l’exercici. A
més, durant l’exercici anual finalitzat el 31 de desembre de 2006 no s’han rebut subvencions de naturalesa
mediambiental.

És, però, criteri del Grup prestar la màxima atenció a les activitats de protecció i conservació del medi ambient, fer que
cadascuna de les societats participades adopti les actuacions necessàries per a la minimització de l’impacte
mediambiental de les infraestructures gestionades, a fi d’assolir la màxima integració possible en l’entorn on es troben.

NOTA 18 _ MÉS INFORMACIÓ SOBRE ELS MEMBRES DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 
De conformitat amb el que estableix l’article 127 ter. 4 de la Llei de societats anònimes, introduït per la Llei 26/2003,
de 17 de juliol, per la qual es modifica la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors, i el Text refós de la Llei de
societats anònimes, amb la finalitat de reforçar la transparència de les societats anònimes, s’assenyalen a continuació
les societats que tenen un gènere d’activitat igual, anàleg o complementari al que constitueix l’objecte social de la
Societat en el capital de la qual participen, directament o indirectament, els membres del Consell d’Administració, així
com les funcions que, si escau, hi exerceixen:

Societat Participació
Titular participada Activitat % s/capital Funcions
Isidro Fainé Casas Telefónica, S.A. Telecomunicacions 0,003 Vicepresident
Pablo Vallbona ACS, Actividades Construcció 0,0160 Vicepresident
Vadell de  Construcción i serveis (no executiu)

y Servicios, S.A.
Ángel García Altozano ACS, Actividades Construcció 0,096 Director general

de Construcción i serveis corporatiu
y Servicios, S.A.
Saba Aparcaments 0,0000055 Conseller
Aparcamientos, S.A.

Caixa d’Estalvis Cedinsa Concesió 20,00 …
de Catalunya Concesionaria, S.A. d’infraestructures
Antonio García Ferrer ACS, Actividades Construcció 0,003 Vicepresident
(Persona física representant de Construcción i servieis executiu
del conseller Comunidades y Servicios, S.A.
Gestionadas, S.A.)



Societat Participació
Titular participada Activitat % s/capital Funcions

Dragados, S.A. Ferrocarriles del Norte  Concesió 5,32 …
de Colombia, S.A. d’infraestructures
Aunor, S.A. Concesió 85,00 …

d’infraestructures
Autopistas Concesió 6,40 …
del Sol, S.A. d’infraestructures

Demetrio Ullastres Llorente ACS, Actividades de Construcció 0,00 Director general de
(Persona física representant Construcción y i serveis Desenvolupament 
del conseller Dragados, S.A.) Servicios, S.A. de Negocis

Grupo Aeroportuario Activitats 0,00 Directiu i conseller
del Pacífico Aeroportuàries

Braulio Medel Cámara Iberdrola, S.A. Telecomunicacions 0,001 Conseller
José Luis Olivas Martínez ACS, Actividades Construcció 0,00033 …

de Construcción i serveis
y Servicios, S.A.
Telefónica, S.A. Telecomunicacions 0,00040 …

Pel que fa a càrrecs o funcions, i d’acord amb el text esmentat anteriorment, a continuació es fan constar els càrrecs
que mantenen els membres del Consell d’Administració en societats amb el gènere d’activitat igual, anàleg o
complementari del que constitueix l’objecte social de la societat Abertis Infraestructuras, S.A.:

Titular Societat Càrrec
Isidro Fainé Casas Brisa Auto-estradas de Portugal, S.A. Conseller
Pablo Vallbona Vadell Iberpistas, Sociedad Anónima President (no executiu)

Concesionaria del Estado
G3T, S.L. Iberpistas, Sociedad Anónima Conseller

Concesionaria del Estado
Ángel García Altozano Abertis Telecom, S.A. Conseller

TBI PLC Conseller
Dragados, S.A. Conseller
ACS Telefonía Móvil, S.L. Persona física representant de 

l’administrador únic d’ACS, Actividades  
de Construcción y Servicios, S.A.

Xfera Móviles, S.A. President
Energías Ambientales EASA, S.A. President
Societat Eòlica de L’Enderrocada, S.A. President
Energías Ambientales de Somozas, S.A. President
Energías Ambientales de Vimianzo, S.A. President
Energías Ambientales de Novo, S.A. President
ACS, Servicios, Comunicaciones Conseller
y Energía, S.L.
Dragados Industrial, S.A. Conseller
ACS, Servicios y Concesiones, S.L. Conseller
Clece, S.A. Conseller
Publimedia Sistemas Publicitarios S.L. Conseller
Dragados Servicios Portuarios Conseller
y Logísticos, S.A.
IRIDIUM Concesiones, S.A. Conseller
Continental Auto, S.L. Conseller
Urbaser, S.A. Conseller
Inversora de Infraestructuras, S.L. Persona física representant de 

l’administrador únic d’ACS, Actividades  
de Construcción y Servicios, S.A.

PR PISA, S.A. Persona física representant de 
l’administrador únic d’ACS, Actividades  
de Construcción y Servicios, S.A.

Villanueva, S.A. Persona física representant de 
l’administrador únic d’ACS, Actividades  
de Construcción y Servicios, S.A.
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Titular Societat Càrrec

Ángel García Altozano Novovilla, S.A. Persona física representant de 
l’administrador únic d’ACS, Actividades  
de Construcción y Servicios, S.A.

Roperfeli, S.A. Persona física representant de 
l’administrador únic d’ACS, Actividades  
de Construcción y Servicios, S.A.

Residencial Monte Carmelo, S.A. Persona física representant de 
l’administrador únic d’ACS, Actividades  
de Construcción y Servicios, S.A.

Unión Fenosa, S.A. Conseller
Tableros de Fibras, S.A. Conseller
Sonae Industria SGPS, S.A. Conseller

Salvador Alemany Mas Autopistas, Concesionaria Española, S.A. President i conseller delegat
Iberpistas, S.A. Concesionaria del Estado Conseller
Autopistes de Catalunya, S.A. Administrador solidari
Concessionària de la Generalitat 
de Catalunya Aucat, S.A.
Castellana de Autopistas, S.A. Administrador solidari
Concesionaria del Estado
Autostrade, S.p.A. Conseller
Acesa Italia, S.r.L President
Saba Aparcamientos, S.A. Conseller delegat
Societat Pirenaica d’Aparcaments, S.A. Conseller (fins al 24/07/2006)
Areamed 2000, S.A. Vicepresident
Parc Logístic de la Zona Franca, S.A. Vicepresident
Centro Intermodal de Logística, S.A. Vicepresident
Schemaventotto, S.p.A. Conseller
Abertis Telecom, S.A. President i conseller delegat
Retevisión I, S.A. Administrador solidari
Tradia Telecom, S.A. Administrador solidari
Abertis Aeroports, S.A. Administrador solidari

Caixa d’Estalvis de Catalunya Abertis Logística, S.A. Vicepresident
Josep Mª Loza Xuriach Cedinsa Concesionaria, S.A. Conseller
(Persona física representant 
del conseller Caixa d’Estalvis 
de Catalunya)
Dragados, S.A. Abertis Logística, S.A. Conseller
Demetrio Ullastres Llorente, Abertis Logística, S.A. Persona física representant del conseller
(representant de Dragados, S.A.) Dragados, S.A.

Grupo Aeroportuario del Pacífico Conseller
TBI PLC President

Titular Societat Càrrec
Antonio García Ferrer ACS, Servicios y Concesiones, S.L. Conseller
(Persona física representante 
del conseller Comunidades 
Gestionadas, S.A.)
Miguel Ángel Gutiérrez Méndez Telefónica Internacional Conseller

Telesp – Brasil Conseller
Ernesto Mata López Autopistas Aumar S.A. Conseller

Concesionaria del Estado

Finalment, no consta a aquesta Societat que algun dels membres esmentats del Consell d’Administració faci per
compte propi o d’altri el mateix gènere d’activitat, o bé anàleg o complementari del que constitueix l’objecte social
d’Abertis Infraestructuras, S.A.



NOTA 19 _ MÉS INFORMACIÓ

a) La plantilla mitjana durant l’exercici 2006 ha estat la següent:

Personal fix 115
Personal eventual 1

Total 116

b) La retribució anual dels consellers per la seva gestió com a membres del Consell d’Administració de la Societat es
fixa en una participació en els beneficis líquids, i només la podran percebre després de cobertes les dotacions a
reserves que la Llei determina i no podrà excedir, en cap cas i en conjunt, del dos per cent d’aquests beneficis. El
Consell d’Administració distribuirà entre els seus membres aquesta participació, en la forma i quantia que consideri
oportú acordar. La remuneració global dels consellers d’Abertis Infraestructuras, S.A., com a membres del Consell
d’Administració, ha estat en l’exercici 2006 de 1.641 milers d’euros, xifra inferior al límit estatutari.

La remuneració total percebuda pels consellers d’Abertis Infraestructuras, S.A. va ser en total de 2.589 milers d’euros,
que corresponen a retribució fixa.

De la mateixa manera, els consellers d’Abertis Infraestructuras, S.A. han rebut, en concepte d’altres beneficis,
aportacions per obligacions contretes en matèria de pensions i assegurances de vida per un import de 1.854 milers
d’euros i de 32 milers d’euros, respectivament.

Abertis Infraestructuras, S.A. no disposa de sistemes de retribució lligats a l’evolució borsària de les accions de la
Societat per a cap dels seus empleats ni per als membres del seu Consell d’Administració.

c) El 31 de desembre de 2006 la Societat té avals davant de tercers per un import total de 89.887 milers d’euros, que
corresponen, principalment, a garanties prestades per entitats financeres davant administracions públiques per
determinats compromisos (inversions, explotació de serveis, finançament, impostos, etc.), contrets tant per la
Societat com per societats participades i altres societats. No s’estima que dels avals citats es puguin derivar passius
significatius no previstos.

d) Els honoraris de PricewaterhouseCoopers Auditors, S.L. per serveis d’auditoria estatutària (individual i consolidat)
corresponents a l’exercici 2006 van ser de 177 milers d’euros. A més, els honoraris percebuts per societats que fan
servir la marca PricewaterhouseCoopers per altres serveis prestats van ser de 286 milers d’euros.

NOTA 20 _ FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 
Amb data 23 de gener de 2007 s’ha formalitzat, per un valor de 1.070 milions d’euros, la compra per part d’abertis, a
través de la seva filial de telecomunicacions abertis telecom, d’una participació del 32% de l’operador de satèl·lits
europeu Eutelsat Communications, S.A., que la situa com a primer accionista de la companyia.

La transacció s’ha finançat a través d’un crèdit pont sindicat. L’operació s’ha fet una vegada obtinguts tots els requisits
de les autoritats de competència.

Amb data 8 de febrer de 2007 s’ha formalitzat amb Caisse des Dépôts la cessió a aquesta entitat financera francesa,
per un valor de 103 milions d’euros, d’un 5% de la participació en Holding d’Infrastructures de Transport SAS (HIT).
Com a conseqüència de l’operació, abertis posseeix una participació majoritària del 52,55% en HIT.

NOTA 21 _ QUADRE DE FINANÇAMENT 

Orígens 2006 2005

Recursos procedents de les operacions
Benefici net de l'exercici 416.746 387.551
Dotació per a amortitzacions de l’immobilitzat 19.063 19.105
Variació provisió de l’immobilitzat financer 35.146 6.672
Traspàs a resultat despeses per distribuir en diversos exercicis 697 4.573
Pèrdues procedents de l’immobilitzat material 22 -
Dotació provisió per a riscs i despeses 7.020 (1.721)
Benefici procedent de l’immobilitzat financer - -
Benefici procedent de l’immobilitzat material (160) -
Benefici accions pròpies (5.079) (350)
Provisió accions pròpies (1.076) 1.076

472.379 416.906

86_87 comptes anuals consolidats i informe de gestió



Orígens 2006 2005

Deutes a llarg termini
Emissió obligacions - 700.000
Préstecs 900.000 -
Deutes amb empreses del grup 48.870 1.810
Altres deutes 4.865 -

Ingressos per distribuir en diversos exercicis  694 3.793
Alienació de l’immobilitzat

Immobilitzacions immaterials - -
Immobilitzacions materials 180 -
Immobilitzacions financeres 22.748 124.514
Vendes accions pròpies 101.556 21.750

Cancel·lació anticipada i traspàs a curt termini d’immobilitzacions financeres
Crèdits a llarg termini empreses del grup 1.404.544 296.628
Altres inversions financeres 3.951 1.218

Total orígens 2.959.787 1.566.619

Aplicacions

Adquisicions de l’immobilitzat
Immobilitzacions immaterials 15 152
Immobilitzacions materials - 394
Immobilitzacions financeres

Empreses del grup 1.695.360 335.873
Altres inversions financeres 375 6
Crèdits a LP a empreses grup 918.491 778.699
Adquisició accions pròpies - 185.877

Augment de despeses per distribuir 25.934 4.941
Cancel·lació deute a llarg termini - 162.511
Dividends (*) 293.654 282.634
Provisió per a riscos i despeses - 2.750
Disminució desemborsaments pendents - 2.227
Traspàs a curt termini de deute a llarg termini 153.500 150.000

Total aplicacions 3.087.329 1.906.064

Excés d’orígens sobre aplicacions / (aplicacions sobre orígens)

Augment/(disminució) del capital circulant (127.542) (339.445)

Variació del capital circulant

Augment/(disminució) actiu circulant
Deutors 1.882 (3.347)
Inversions financeres temporals (137.992) 129.285
Tresoreria 213 1.429
Ajustaments per periodificació 806 1.185

(135.091) 128.552

Augment)/disminució passiu circulant
Creditors a curt termini 7.549 (467.997)

Variació del capital circulant (127.542) (339.445)

(*)Net de l’impacte de les accions pròpies en cartera.

Barcelona, 27 de febrer de 2007



ANNEX

PARTICIPACIONS DIRECTES

(milers d’euros)

Societat Domicili Activitat

Abertis Infraestructuras Finance, B.V. Rokin, 55. 1012KK Amsterdam, Països Baixos Serveis financers
Serviabertis, S.L. Avda. Parc Logístic 12-20. Barcelona Serveis de gestió administrativa i tecnológica
Abertis USA Corp. 813 Slaters Lane Alexandria, VA 22314, EUA Desenvolupament i gestió d’infraestructures

de transports i comunicacions

Explotació autopistes

Autopistas, C.E.S.A. (acesa) Avda. Parc Logístic, 12-20. Barcelona Concessionària d’autopistes de peatge
Autopistas Aumar S.A.U.C.E. (aumar) Paseo de la Alameda, 36. València Concessionària d’autopistes de peatge
Iberpistas, S.A.U.C.E. Pío Baroja, 6. Madrid Concessionària d’autopistes de peatge
Holding d'Infrastructures de Transport, 100, Avenue de Suffren. 75015 París, França Tinença d’accions 
SAS
Aurea Limited 180 Strand. Londres, Regne Unit Tinença d’accions 
Abertis Infraestructuras Chile Limitada Gertrudis Echenique, 30. Las Condes. Santiago, Concessionària d’autopistes de peatge
(Abertis Chile) (2) Xile
Gestión Integral de Concesiones, S.A. Montalbán, 5. Madrid Administració i gestió d’infraestructures
(GICSA)
Autopistas de Puerto Rico y Compañía, Montellano, Sector embalse. San José, Concessionària d’infraestructures
S.E. (APR) Puerto Rico
Concesionaria Vial de los Andes, S.A. Carrera novena 126-91. Santafé de Bogotá, Concessionària d’infraestructures
(COVIANDES) (3) Colòmbia
Pt Operational Services Limited (PTY) Yorkcor Park, 86 Watermeger street. Pretòria, Operació i manteniment

Sud-àfrica
Autopistas del Sol, S.A. (AUSOL) Leandro N.Alem 71210 Piso 4. Buenos Aires, Concessionària d’autopistes de peatge

Argentina
Abertis Portugal SGPS, S.A Rua General Norton de Matos 21-A. Tinença d’accions 

Arquiparque Algés Oeiras, Portugal

Aparcaments

Saba Aparcamientos, S.A. (saba) Avda. Parc Logístic, 12-20. Barcelona Explotació d’aparcaments

Serveis a la logística

Abertis Logística, S.A. Avda. Parc Logístic, 12-20. Barcelona Promoció logística i assistència tècnica

Telecomunicacions

Abertis Telecom, S.A. Avda. Parc Logístic, 12-20. Barcelona Serveis de telecomunicacions

Aeroports

Abertis Aeroports S.A. Avda. Parc Logístic, 12-20. Barcelona Promoció, construcció, gestió i
explotació d’aeroports

Airport Concession and Development Brittania House, Frank Lester Way, London Tinença d’accions
Limited (ACDL) Luton Airport, Luton, Bedfordshire, LU2 9NQ,

Regne Unit
Compañía de Desarrollo Aeropuerto Aeropuerto El Dorado, Muelle Internacional Construcció i manteniment
Eldorado, S.A. (CODAD) (3) piso 2. Costados Sur Bogotá D.C. Colòmbia d’aeroports

Aquest annex forma part integrant de la Nota 7 de la memòria dels comptes anuals 2006 juntament amb la que cal llegir.

Conversió de magnituds en moneda diferent de l’euro, a tipus de canvi de tancament.
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Reserves (deduït Resultat Valor net de Dividends  
Auditors % Particip. Capital social div. a compte) exercici la participac. rebuts (1)

PwC 100,00 18 2.117 329 2.000 -
PwC 100,00 10.000 2.184 (8) 12.003 -

- 100,00 379 - 7 399 -

PwC 100,00 876.465 519.722 308.134 1.647.187 302.193
PwC 100,00 436.295 427.207 164.935 991.587 149.807
PwC 100,00 50.000 138.535 60.131 223.560 50.000

PwC / altres auditors 57,55 1.512.268(4) 489.250(4) 88.147(4) 1.137.908 -

Altres auditors 100,00 14.892 1.923 1.410 23.363 1.766
PwC 100,00(2) 565 1.719 (8) 23.553 -

- 99,80 60 12 434 60 428

Altres auditors 75,00 1.131 (49.983) (756) - -

Altres auditors 39,04 9.282 (7.463) 11.939 6.628 8.670

Altres auditors 33,30 - 698 2.035 - 409

PwC 31,59 43.475 (142.296) 1.194 - -

PwC 100,00 1.000 300.597 16.141 309.353 -

PwC 99,30 18.243 109.784 15.156 227.203 6.339

PwC 100,00 68.332 12.983 240 81.993 -

Altres auditors 100,00 300.000 435 635 325.438 -

PwC 100,00 2.025 1.277 (1.197) 2.105 -

PwC 90,00 81.449(4) 723.263(4) (14.170)(4) 664.967 -

Altres auditors 85,00 18.436 (18.354) 3.740 - 2.752

5.679.307 522.364
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PARTICIPACIONS INDIRECTES 

(milers d’euros)

Societat Domicili Activitat

A través d’AUTOPISTAS, C.E.S.A.

Acesa Italia, S.R.L. Via delle Quattro Fontane, 15. Roma, Itàlia Tinença d’accions
Schemaventotto, S.p.A. Corso Trieste, 170. 10024 Moncalieri, Itàlia Tinença d’accions
Autostrade, S.p.A.(5) Via A. Bergamini, 50. Roma, Itàlia Concessionària d’autopistes de peatge
Autopistes de Catalunya, S.A. (aucat) Avda. Parc Logístic, 12-20. Barcelona Concessionària d’autopistes de peatge
GrupoConcesionario del Oeste, S.A. Autopista del oeste km 25. 92-Ituzaingó, Concessionària d’autopistes de peatge
(GCO) (3 i 7) Argentina
Túnel del Cadí, S.A.C. Carretera de Vallvidrera a St. Cugat km 5,3. Concessionària d’autopistes de peatge

Barcelona
Autopista Terrassa-Manresa, Autema, Autopista C-16 km 41. Barcelona Concessionària d’autopistes de peatge
Concessionària de la Generalitat de
Catalunya, S.A. (AUTEMA)

A través d’AUMAR, S.A.

Ciralsa, S.A.C.E. Av. Maisonnave, 41. Alacant Construcció, conservació i explotació
d’autopistes de peatge

A través d’IBERPISTAS S.A.C.E.

Castellana de Autopistas, S.A.U.C.E. Pio Baroja, 6. Madrid Concessionària d’autopistes de peatge
Autopistas de León, S.A.C.E. (AULESA) Villadangos del Páramo Ctra. Santa María Concessionària d’autopistes de peatge

del Páramo. Lleó
Autopistas Vasco-Aragonesa, C.E.S.A. Barrio de Anuntzibai, s/n. 48410 Orozco. Biscaia Concessionària d’autopistes de peatge
(AVASA)
Autopista Trados-45, S.A. (TRADOS-45) Ctra. M-203 P.K. 0,280. Madrid Concessionària d’autopistes de peatge
M-45 Conservación, S.A. Ctra. M-203 P.K. 0,280. Madrid Conservació i manteniment

d’autopistes
Infraestructuras y Radiales, S.A. Golfo de Salónica, 27. Madrid Administració i gestió d’infraestructures
(IRASA)
Autopista del Henares, S.A.C.E. Golfo de Salónica, 27. Madrid Concessionària d’autopistes de peatge
(HENARSA)
Erredosa Infraestructuras, S.A. Golfo de Salónica, 27. Madrid Administració i gestió d’infraestructures
(ERREDOSA)
Alazor Inversiones, S.A. Carretera M-50, Km 67,5 Area de Servicio Tinença d’accions

la Atalaya Villaviciosa de Odón. Madrid
Accesos de Madrid, C.E.S.A. Carretera M-50, Km 67,5 Area de Servicio Concessionària d’autopistes de peatge

la Atalaya Villaviciosa de Odón. Madrid
Ibermadrid Infraestructuras, S.A. Pio Baroja, 6. Madrid Sense activitat

A través d’Aurea Ltd.

Road Management Group (RMG) 130 High Street Old Working. Surrey, Concessionària d’autopistes de peatge
Regne Unit

Aquest annex forma part integrant de la Nota 7 de la memòria dels comptes anuals 2006 juntament amb la que cal llegir.

Conversió de magnituds en moneda diferent de l’euro, a tipus de canvi de tancament.



% Particip. Soc. titular de la Reserves (deduït Resultat  
Auditors indirecta particip. indirecta Capital social div. a compte) exercici

PwC 100,00 acesa 20.400 174.054 23.576
Altres auditors 13,33 Acesa Italia 445.536 1.435.395 156.428
Altres auditors 6,68 Schemaventotto 571.712(6) 2.746.311(6) 538.600(6)

PwC 100,00 acesa 96.160 9.753 32.626
PwC 48,60 acesa 19.829 (107) 5.345

Altres auditors 37,21 acesa 105.504 15.800 4.826

PwC 23,72 acesa 69.411 (1.975) 16.841

Altres auditors 25,00 aumar 50.167 2.873 (361)

PwC 100,00 iberpistas 52.000 185.328 (1.056)
PwC 79,20 iberpistas 34.642 9.794 (522)

PwC 50,00 iberpistas 235.595 (5.307) 56.486

PwC 50,00 iberpistas 26.457 5.606 9.896
Altres auditors 25,00 Trados 45 553 - -

Altres auditors 22,50(8) iberpistas / Avasa 9.836 87.405 (8.073)

Altres auditors 22,50 Infraestructuras y Radiales 96.700 326.634 (687)

Altres auditors 22,50 Infraestructuras y Radiales 61 (6) (2)

Altres auditors 35,22 iberpistas 223.600 (12.958) (6.097)

Altres auditors 35,22 Alazor Inversiones 223.600 (12.791) (5.966)

- 100,00 iberpistas 500 (137) 2

Altres auditors 25,00 Aurea Limited 37.729 30.323 7.497
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PARTICIPACIONS INDIRECTES 

(milers d’euros)

Societat Domicili Activitat

A través d’Abertis Chile

Gestora de Autopistas, S.A. (GESA) Avda. Andrés Bello 2711. Las Condes Santiago, Concessionària d’autopistes de peatge
Xile

Sociedad Concesionaria del Elqui, S.A. Avda. Andrés Bello 2711. Las Condes Santiago, Concessionària d’autopistes de peatge
(ELQUI) Xile

A través de Holding d’Infrastructures
de Transport, SAS

SANEF (Société des Autoroutes du 100, Avenue de Suffren. 75015 París, França Concessionària d’autopistes de peatge
Nord-Est de la France)
HIT Finance B.V. Rokin 55. 1012 KK Amsterdam, Països Baixos Tinença d’accions

SAPN (Société des Autoroutes 100, Avenue de Suffren. 75015 París, França Concessionària d’autopistes de peatge
Paris-Normandie)
Nacional P. 20, route de Rouen, zone Grandin Noury. Activitats de telemàtica

76500 Elbeuf, França
Sanef d.o.o Savska 106. 10000 Zagreb, Croàcia Prestació de serveis d’enginyeria 
Masternaut 4, rue Charles Cros BP 30712. 27407 Louviers Activitats de telemàtica

Cedex, França
Alis 35, rue deschantiers. 78000 Versailles, França Concessionària d’autopistes de peatge
Routalis SAS 11, avenue du Centre. 78280 Guyancourt, Gestió d’infraestructures de  

França transports terrestres 

A través de Abertis Portugal SGPS, S.A.

Brisa, Auto-Estradas de Portugal, S.A. Quinta da Torre da Aguilha Edificio Brisa Concessionària d’autopistes de peatge
(11) 2785-589. Sao Domingos de Rana, Portugal

A través de saba

Saba Estacionamientos de Chile, S.A. Andrés Bello, 2777. Las Condes Santiago, Xile Explotació d’aparcaments
Concesionaria Subterra Andrés Bello, 2777. Las Condes Santiago, Xile Explotació d’aparcaments

Concesionaria Subterra Dos Andrés Bello, 2777. Las Condes Santiago, Xile Explotació d’aparcaments

Saba Park Chile, S.A. Andrés Bello, 2777. Las Condes Santiago, Xile Explotació d’aparcaments

Saba Park Chile Servicios, S.A. Andrés Bello, 2777. Las Condes Santiago, Xile Explotació d’aparcaments

Concesionaria Estacionamientos Andrés Bello, 2777. Las Condes Santiago, Xile Explotació d’aparcaments
Paseo de Bulnes, S.A.
Spel-Sociedade de Parques de Guedes de Azevedo, 148-180. Porto, Portugal Explotació d’aparcaments
Estacionamento, S.A. (SPEL)
Liz Estacionamientos Guedes de Azevedo, 148-180. Porto, Portugal Explotació d’aparcaments
Parbia, S.L. Sabino Arana, 38. Barcelona Explotació d’aparcaments
Societat Pirenaica d’Aparcaments Pau Casals, 7. Escaldes-Engordany, Explotació d’aparcaments
S.A. (SPASA) Principat d’Andorra
Societat d’Aparcaments de Terrassa, Plaça Vella, subsòl. Terrassa Explotació d’aparcaments
S.A. (SATSA)
Rabat Parking, S.A. Rue de Larache, 8. Rabat, Marruecos Explotació d’aparcaments
Las Mercedes Sociedad Concesionaria, Las Mercedes, s/n. Las Arenas-Getxo. Biscaia Explotació d’aparcaments
S.L.
Saba Italia, S.p.A. Via delle Quattro-Fontane, 15. Roma, Itàlia Explotació d’aparcaments
Saba Inmobiliaria de Aparcamientos S.L. Avda. Parc Logístic, 12-20. 08040 Barcelona Explotació d’aparcaments

Aquest annex forma part integrant de la Nota 7 de la memòria dels comptes anuals 2006 juntament amb la que cal llegir.

Conversió de magnituds en moneda diferent de l’euro, a tipus de canvi de tancament.



% Particip. Soc. titular de la Reserves (deduït Resultat  
Auditors indirecta particip. indirecta Capital social div. a compte) exercici

PwC 51,00 Abertis Chile 869 877 (36)

Altres auditors 25,00 Abertis Chile 62.664 48.197 11.739 

PWC / altres auditors 57,55 Holding d’Infrastructures 53.090 772.752 176.336
de Transport, SAS

PwC 57,55 Holding d’Infrastructures 2.000 - (60)
de Transport, SAS

PWC / altres auditors 57,53 Sanef 14.000 318.891 12.152

PWC / altres auditors 57,55 Sanef 1.560 582 4

PWC / altres auditors 57,55 Sanef 3 - 458
PWC / altres auditors 48,82(9) Sanef / Nacional P 470 1.109 1.377

Altres auditors 11,32(10) Sanef / Sapn 2.850 (7.168) (23.768)
Altres auditors 17,27 Sapn 40.000 4.000 858

Altres auditors 10,00 Abertis Portugal SGPS, S.A. 600.000(6) 831.600(6) 135.300(6)

PwC 99,30 saba 11.500 748 (351)
PwC 99,30 Saba Estacionamientos 1.248 (296) 384

de Chile, S.A.
PwC 99,30 Saba Estacionamientos 805 (181) (3)

de Chile, S.A.
PwC 98,71 Saba Estacionamientos 1.374 (675) 472

de Chile, S.A.
PwC 99,30 Saba Estacionamientos 107 (75) (20)

de Chile, S.A.
PwC 99,30 Saba Park Chile, S.A. 267 (35) 96

PwC 99,30 saba 6.000 26.170 (231)

PwC 50,64 Spel 500 (81) (176)
- 99,30 saba 3 1.196 (53)
- 59,58 saba 301 66 184

PwC 87,42 saba 6.713 695 1.168

Altres auditors 50,64 saba 1.879 (369) 92
PwC 33,10 saba 812 468 (230)

PwC 99,30 saba 43.160 5.756 (1.449)
- 99,30 saba 200 - -
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PARTICIPACIONS INDIRECTES 

(milers d’euros)

Societat Domicili Activitat

A través de SABA, S.A.

Saba aparcamientos de Levante, S.L. Avda. Parc Logístic, 12-20. 08040 Barcelona Explotació d’aparcaments
Saba Campo San Giacomo Via delle Quattro Fontane, 15. Roma, Itàlia Explotació d’aparcaments
Parcheggi Pisa Via delle Quattro Fontane, 15. Roma, Itàlia Explotació d’aparcaments
Parcheggi Bicocca Via delle Quattro Fontane, 15. Roma, Itàlia Explotació d’aparcaments
Port Mobility Via delle Quattro Fontane, 15. Roma, Itàlia Explotació d’aparcaments
Bologna Fiera Scarl Via Maserati, 16. Bolonya, Itàlia Explotació d’aparcaments

A través d’ABERTIS LOGÍSTICA, S.A.

Sevisur Logística, S.A. Moratín, 1. Sevilla Construcció i explotació de
parcs logístics

Parc Logístic de la Zona Franca, S.A. Avda. Parc Logístic, 2-10. Barcelona Promoció i explotació de 
(PLZF) parcs logístics
Areamed 2000, S.A. Vía Augusta, 21-23. Barcelona Explotació d’àrees de servei 
Araba Logística, S.A. (ARASUR) Olaguibel, 2. Vitòria Construcció i explotació de

parcs logístics
Centro Intermodal de Logística, S.A. Avda. Ports d’Europa, 100. Barcelona Promoció i explotació de  
(CILSA) parcs logístics
Consorci de Plataformes Logístiques, Avda. Parc Logístic, 2-10. Barcelona Construcció i explotació de 
S.L. (CPL) plataformes logístiques

A través d’ABERTIS TELECOM, S.A.

Tradia Telecom, S.A. Motors, 392. L’Hospitalet de Llobregat. Operador d’infraestructures de 
Barcelona telecomunicacions 

Retevisión I, S.A. Gran Via de les Corts Catalanes, 130-136. Operador d’infraestructures de
Barcelona telecomunicacions

Consorcio de Telecomunicaciones Avda. Juan Carlos I, 59. Espinardo. Múrcia Prestació de serveis associats   
Avanzadas, S.A. (Cota) a operadors i concessions de 

telecomunicacions
Adquisición de emplazamientos, Motors, 392. L’Hospitalet de Llobregat. Sense activitat
S.L. (ADESAL) Barcelona
Torre de Collserola, S.A. Ctra. Vallvidrera a Tibidabo, s/n. Barcelona Construcció i explotació

d’infraestructures de telecomunicacions

Servicios Audiovisuales Overon, S.L. Gran Via de les Corts Catalanes, 130-136. Serveis de telecomunicacions 
(Overon) Barcelona i audiovisual

Emissions Digitals de Catalunya, S.A. Avda. Diagonal, 477. Barcelona Operacions de radiodifusió i TV

A través d’ACDL

TBI, plc Brittania House, Frank Lester Way, London Tinença d’accions
Luton Airport, Luton, Bedfordshire, LU2 9NQ,
Regne Unit

TBI Finance Ltd Brittania House, Frank Lester Way, London Serveis financers
Luton Airport, Luton, Bedfordshire, LU2 9NQ,
Regne Unit

TBI International Airports Limited Brittania House, Frank Lester Way, London Tinença d’accions
Luton Airport, Luton, Bedfordshire, LU2 9NQ,
Regne Unit

TBI Global Limited Brittania House, Frank Lester Way, London Sense activitat
Luton Airport, Luton, Bedfordshire, LU2 9NQ,
Regne Unit

TBI Aviation Limited Brittania House, Frank Lester Way, London Lloguer d’avions
Luton Airport, Luton, Bedfordshire, LU2 9NQ,
Regne Unit

Aquest annex forma part integrant de la Nota 7 de la memòria dels comptes anuals 2006 juntament amb la que cal llegir.

Conversió de magnituds en moneda diferent de l’euro, a tipus de canvi de tancament.



% Particip. Soc. titular de la Reserves (deduït Resultat  
Auditors indirecta particip. indirecta Capital social div. a compte) exercici

- 49,65 saba 3 - -
PwC 98,31 Saba Italia 100 - (16)
PwC 69,51 Saba Italia 50 - (17)
PwC 24,83 Saba Italia 1.500 776 (1.413)

Altres auditors 9,93 Saba Italia 1.500 - -
- 12,41 Saba Italia 3.000 - -

PwC 60,00 abertis logística 9.990 1.458 49

Altres auditors 50,00 abertis logística 23.742 700 2.290

Altres auditors 50,00 abertis logística 70 10.686 1.960
PwC 43,76 abertis logística 27.066 4.815 (358)

Altres auditors 32,00 abertis logística 15.467 28.158 1.136

- 66,68(12) abertis / Cilsa 600 - (32)

Altres auditors 100,00 abertis telecom 131,488 (31.266) 2.063

Altres auditors 100,00 abertis telecom 81,270 123.703 23.408

- 25,00 tradia 1.000 (13) 265

- 100,00 tradia 3 - -

Altres auditors 41,75 retevisión 8.020 701 51

Altres auditors 51,00 abertis telecom 5.773 4.897 4.544

- 10,00 tradia 3.000 46 (1)

PwC 90,00 ACDL 88.225 320.343 147.023

PwC 90,00 TBI plc 134.103 - 23.809

PwC 90,00 TBI plc 60.216 - 780

PwC 90,00 TBI plc - - (118)

PwC 90,00 TBI plc - - (4.724)
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PARTICIPACIONS INDIRECTES 

(milers d’euros)

Societat Domicili Activitat

A través d’ACDL

Airport Group International c/o Corporation Trust Center, 1209 Tinença d’accions
Holdings LLC Orange Street. Wilmington, Delaware, 19801,

EUA
Stockholm Skavsta Flygplats AB Box 44. 611 22 Nyköping, Suècia Gestió i explotació d’aeroports
TBI Airport Holdings Limited Brittania House, Frank Lester Way, London Tinença d’accions

Luton Airport, Luton, Bedfordshire, LU2 9NQ,
Regne Unit

TBI Costa Rica SRL Forum Business Park, Building G, Fourth Floor. Serveis de consultoria tècnica
Santa Ana, Costa Rica

LLAG Investors (UK) Limited Brittania House, Frank Lester Way, London Tinença d’accions
Luton Airport, Luton, Bedfordshire, LU2 9NQ,
Regne Unit

London Luton Airport Group Limited Brittania House, Frank Lester Way, London Tinença d’accions
Luton Airport, Luton, Bedfordshire, LU2 9NQ,
Regne Unit

Cardiff International Airport Limited Brittania House, Frank Lester Way, London Gestió i explotació d’aeroports
Luton Airport, Luton, Bedfordshire, LU2 9NQ,
Regne Unit

Belfast International Airport Brittania House, Frank Lester Way, London Tinença d’accions
Holdings Limited Luton Airport, Luton, Bedfordshire, LU2 9NQ,

Regne Unit
London Luton Airport Operations Brittania House, Frank Lester Way, London Gestió i explotació d’aeroports
Limited Luton Airport, Luton, Bedfordshire, LU2 9NQ,

Regne Unit
MB 121 Limited Brittania House, Frank Lester Way, London Sense activitat

Luton Airport, Luton, Bedfordshire, LU2 9NQ,
Regne Unit

Belfast International Airport Limited Belfast International Airport, Aldergrove, Gestió i explotació d’aeroports
Belfast, BT29 4AB, Regne Unit

Aldergrove Airports Limited Brittania House, Frank Lester Way, London Sense activitat
Luton Airport, Luton, Bedfordshire, LU2 9NQ,
Regne Unit

Aldergrove International Airport Limited Belfast International Airport, Aldergrove, Sense activitat
Belfast, BT29 4AB, Regne Unit

Aldergrove Car Parks Limited Belfast International Airport, Aldergrove, Explotació d’aparcaments
Belfast, BT29 4AB, Regne Unit

TBI Global (Business Travel) Limited Brittania House, Frank Lester Way, London Sense activitat
Luton Airport, Luton, Bedfordshire, LU2 9NQ,
Regne Unit

TBI Financial Investments Limited c/o PricewaterhouseCoopers LLP, 68-73 Societat instrumental
Queen Street. Edinburgh, Escòcia

TBI (US) Holdings Limited Brittania House, Frank Lester Way, London Tinença d’accions
Luton Airport, Luton, Bedfordshire, LU2 9NQ,
Regne Unit

TBI US Operations Inc c/o Corporation Service Company, 2711 Tinença d’accions
Centreville Road, Suite 400. Wilmington,
Delaware, 19808, EUA

TBI Airport Management Inc PO Box 6041, Toronto AMF, Toronto, Ontario, Gestió i explotació d’aeroports
L5P 1B2, Canadà

Orlando Sanford International Inc 2 Red Cleveland Boulevard, Suite 210. Sanford, Gestió i explotació d’aeroports
Florida, FL32773, EUA

Orlando Sanford Domestic Inc 2711 Centreville Road, Suite 400. Wilmington, Gestió i explotació d’aeroports
Delaware, 19808, EUA

Aquest annex forma part integrant de la Nota 7 de la memòria dels comptes anuals 2006 juntament amb la que cal llegir.

Conversió de magnituds en moneda diferent de l’euro, a tipus de canvi de tancament.



% Particip. Soc. titular de la Reserves (deduït Resultat  
Auditors indirecta particip. indirecta Capital social div. a compte) exercici

PwC 90,00 TBI plc 81.899 - 1.102

PwC 81,09 TBI International Airports Limited 1.115 48.827 (34.550)
PwC 90,00 TBI International Airports Limited 74 - (33.532)

PwC 90,00 TBI International Airports Limited - - 39

PwC 90,00 TBI Airport Holdings Limited - - (640)

PwC 90,00 TBI Airport Holdings Limited 7.854 - (902)

PwC 90,00 TBI Airport Holdings Limited 36.877 34.882 (5.576)

PwC 90,00 TBI Airport Holdings Limited 223 670 (12.575)

PwC 90,00 London Luton Airport Group 7.854 - 1.571
Limited

PwC 90,00 Cardiff International - - -
Airport Limited

PwC 90,00 Belfast International Airport - 182.867 17.477
Holdings Limited

PwC 90,00 Belfast International Airport - - -
Holdings Limited

PwC 90,00 Belfast International Airport - - -
Holdings Limited

PwC 90,00 Cardiff International - - 14.841
Airport Limited

PwC 90,00 TBI Global Limited 74 - (30)

PwC 90,00 TBI Finance Ltd 15 - (322)

PwC 90,00 TBI International 52.547 - 4.999
Airports Limited

PwC 90,00 TBI (US) Holdings Limited 88.229 - (969)

PwC 90,00 TBI US Operations Inc - 700 (76)

PwC 90,00 TBI US Operations Inc 1.520 1.185 (14.821)

PwC 90,00 TBI US Operations Inc 1 - (4.828)
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A través de ACDL

TBI Cargo Inc 2711 Centreville Road, Suite 400. Wilmington, Transport aeri de mercaderies
Delaware, 19808, EUA

TBI Overseas Holdings Inc c/o Corporation Service Company, 2711 Tinença d’accions
Centreville Road, Suite 400. Wilmington,
Delaware, 19808, EUA

TBI Real Estate Holdings LLC 2711 Centreville Road, Suite 400. Wilmington, Immobiliària
Delaware, 19808, EUA

TBI Toronto Inc PO Box 6041, Toronto AMF. Toronto, Ontario, Gestió i explotació d’aeroports
L5P 1B2, Canadà

TBI Airport Management Canada Inc 66 Wellington Street West, Suite 3600. Toronto, Gestió i explotació d’aeroports
Ontario, Canadà

Airport Group New York Inc c/o CT Corporation System, 818 West 7th Street, Sense activitat
Los Angeles, CA 90017, EUA

TBI Partnership PO Box 6041, Toronto AMF. Toronto, Ontario, Gestió i explotació d’aeroports
L5P 1B2, Canadà

TBI (US) LLC 2711 Centreville Road, Suite 400. Wilmington, Tinença d’accions
Delaware, 19808, EUA

TBI Overseas (Bolívia) LLC c/o Corporation Service Company, 2711 Tinença d’accions
Centreville Road, Suite 400. Wilmington,
Delaware, 19808, EUA

Servicios de Aeropuertos Bolivianos SA Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz, Bolívia Gestió i explotació d’aeroports
TBI Overseas (UK) LLC c/o Corporation Service Company, 2711 Serveis de consultoria tècnica

Centreville Road, Suite 400. Wilmington,
Delaware, 19808, EUA

Aquest annex forma part integrant de la Nota 7 de la memòria dels comptes anuals 2006 juntament amb la que cal llegir.

Conversió de magnituds en moneda diferent de l’euro, a tipus de canvi de tancament.

(1) No s’inclouen en la relació de dividends rebuts 3.865 milers d’euros de dividends rebuts d’Elqui, participada indirectament a través d’Abertis Chile des d’agost 
de 2006 (vegeu nota 7.a.).

(2) Participació abertis: 100%. Directa: 99,98%; indirecta a través de Gicsa: 0,02%. Estats financers consolidats amb Gesa el 31 de desembre de 2005.

(3) Estats financers el 31 de desembre de 2006, sense incloure-hi l’efecte inflació considerat en criteris locals.

(4) Informació consolidada (criteris NIIF). L’import de socis externs està inclòs dins de reserves.

(5) Les accions d’Autostrade, S.p.A. cotitzen a la Borsa de Milà. La cotització mitjana de l’últim trimestre de 2006 va ser de 22,92 euros. Al tancament de l’exercici,
la cotització era de 21,79 euros.

(6) Informació consolidada el 30 de setembre de 2006 (criteris NIIF). L’import de socis externs està inclòs dins de reserves.

(7) Les accions de GCO cotitzen a la Borsa de Buenos Aires. La cotització mitjana de l’últim trimestre de 2006 va ser d’1,52 pesos argentins. Al tancament de l’exercici,
la cotització era d’1,59 pesos argentins. Es posseeix el 57,6% dels drets de vot.

(8) Participació indirecta abertis: 22,5%. Indirecta a través d’Iberpistas, S.A.C.E: 15%, i Avasa: 7,5%.

(9) Participació indirecta abertis: 48,82%. Indirecta a través de Sanef: 24,08%, i National P: 24,74%.

(10) Participació indirecta abertis: 11,32%. Indirecta a través de Sanef: 6,72%, i Sapn: 4,60%.

(11) Les accions de Brisa, Auto-Estradas de Portugal, S.A. cotitzen a la Borsa de Lisboa. La cotització mitjana de l’últim trimestre de 2006 va ser de 8,81 euros.
Al tancament de l’exercici, la cotització era de 9,45 euros.

(12) Participació abertis: 66,68%. Indirecta a través d’abertis logística: 51,00%; indirecta a través de Cilsa: 15,68%.



% Particip. Soc. titular de la Reserves (deduït Resultat  
Auditors indirecta particip. indirecta Capital social div. a compte) exercici

PwC 90,00 TBI US Operations Inc - - (1.592)

PwC 90,00 TBI US Operations Inc 65.857 - (9.300)

PwC 90,00 TBI US Operations Inc 2.390 - (15)

PwC 90,00 TBI Airport Management Inc 880 - 7.905

PwC 90,00 TBI Airport Management Inc - - 4

PwC 90,00 TBI Airport Management Inc - - 0

PwC 90,00 TBI Toronto Inc (186) - (103)

PwC 90,00 TBI Overseas Holdings Inc 20.651 - (1)

PwC 90,00 TBI (US) LLC 4.363 - (246)

PwC 90,00 TBI Overseas (Bolívia) LLC 2.966 - 6.566
PwC 90,00 TBI Overseas Holdings Inc 2.162 - 5.497



ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A.
INFORME DE GESTIÓ DE L’EXERCICI 2006

Abertis Infraestructuras, S.A. (abertis) és la capçalera d’un grup empresarial que presta els seus serveis en l’àmbit de la
gestió d’infraestructures al servei de la mobilitat i les comunicacions i que opera en els sectors d’autopistes,
aparcaments, infraestructures per a la logística, infraestructures per a les telecomunicacions i aeroports.

Durant l’exercici 2006, s’han produït els següents fets destacables en el Grup que lidera:

• Durant el mes d’abril de 2006, els consells d’administració d’abertis i de la italiana Autostrade van anunciar un
projecte de fusió entre iguals que donaria com a resultat la creació del líder mundial en gestió d’infraestructures.
Les juntes generals extraordinàries d’accionistes d’ambdues societats van aprovar la fusió al juny de 2006 i es van
iniciar els tràmits per portar-la a terme abans del tancament de l’exercici.

Si bé la Comissió Europea va aprovar la fusió al setembre de 2006, el Govern italià no la va autoritzar i va
promoure una nova normativa que modifica unilateralment les condicions de les concessions, i que altera, per
tant, les valoracions aprovades pels accionistes per a la realització de l’operació.

En aquest context, els administradors d’ambdues societats van decidir, al desembre de 2006, suspendre el procés
de fusió en marxa arran de les circumstàncies que impossibilitaven seguir endavant amb aquesta fusió en els
termes i les condicions aprovats pels accionistes de les dues societats, i van decidir esperar que en un futur es
puguin donar les condicions que permetin la reconsideració del projecte.

• Entre febrer i abril de 2006, el consorci HIT liderat per abertis ha aconseguit el 100% de la concessionària
d’autopistes francesa Sanef (un 75,7% adquirit efectivament al febrer de 2006 al Govern francès i el 24,3%
restant com a conseqüència d’un procés d’oferta pública d’adquisició d’accions - OPA).

• De la mateixa manera, a l’abril de 2006, acesa signa un acord important amb el Ministeri de Foment espanyol
per a l’ampliació de l’autopista AP-7, cosa que suposarà una millora substancial d’aquest corredor estratègic del
Mediterrani.

• En el sector d’aparcaments saba ha continuat la seva expansió a Espanya (Pamplona i Llevant) i Itàlia (adquisició
d’Italparcheggi i inauguració a Sardenya) i consolida la seva activitat a Xile i Portugal.

• En el sector d’infraestructures per a la logística se segueixen desenvolupant amb normalitat els projectes logístics
d’Àlaba (la inauguració es va produir al gener de 2006), Sevilla i ZAL Prat, en els quals participa abertis i es manté
la plena ocupació del Parc Logístic de la Zona Franca i de la ZAL Barcelona.

A més, abertis va arribar al juliol de 2006 a un acord amb el govern portuguès per a la construcció i explotació
d’una plataforma logística multimodal de 100 hectàrees al nord de Lisboa.

• En el sector de les infraestructures de telecomunicacions abertis ha tingut i segueix tenint un paper clau en la
posada en marxa i el desenvolupament de la televisió digital terrestre (TDT) a Espanya.

Al desembre de 2006 (si bé l’adquisició efectiva no s’ha produït fins al gener de 2007), abertis ha adquirit una
participació del 32% en Eutelsat, el tercer operador mundial de satèl·lits. La inversió en aquest operador
d’infraestructures suposa un important pas en el procés d’expansió internacional de l’activitat d’infraestructures
de comunicacions, alhora que complementa la important xarxa de transport terrestre de senyal d’abertis
telecom.

Totes aquestes actuacions, unides a la bona marxa de la resta de negocis i activitats, han tingut un reflex positiu en les
magnituds i els resultats de l’exercici. Els estats financers d’abertis reflecteixen les conseqüències d’aquesta activitat
inversora i de capçalera de grup.

El balanç està format, bàsicament, per la cartera de participacions en societats, així com pel finançament necessari per
a la seva adquisició a través de fons propis i endeutament. Inclou, a més, el finançament obtingut i cedit com a
conseqüència del procés de centralització del deute del Grup en abertis, que s’encarrega de cobrir les necessitats de
fons de les societats controlades.

Les activitats d’abertis estan exposades a diversos riscos financers: risc de tipus de canvi, risc de crèdit, risc de liquiditat
i risc del tipus d’interès de fluxos d’efectiu. El programa de gestió del risc global del Grup considera la incertesa dels
mercats financers i tracta de minimitzar els efectes potencials adversos sobre la rendibilitat financera bàsicament
mitjançant l’ocupació de derivats per cobrir aquests riscos.

L’equilibri de l’estructura financera d’abertis es fa palès en el manteniment d’un alt nivell de qualificació de deute.

El compte de pèrdues i guanys recull bàsicament el traspàs dels resultats generats en les diferents societats del Grup a
través de la política de dividends, les despeses i ingressos financers derivats de l’activitat de finançament, així com els
costos derivats de l’estructura de la corporació. El nombre mitjà d’empleats durant l’exercici 2006 ha augmentat fins
a 116 com a conseqüència de l’adequació de l’estructura de la corporació a la dimensió creixent del Grup. En el total
del Grup, el nombre mitjà d’empleats ha superat els 10.500 com a conseqüència de la incorporació de Sanef.

El resultat de l’exercici ha arribat als 417 milions d’euros, cosa que representa un increment del 7,5% sobre l’exercici
anterior i permet assegurar, al seu torn, la política de retribució als accionistes d’abertis.
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Com en exercicis anteriors, abertis ha continuat amb una política de retribució a l’accionista que combina la distribució
de dividends amb ampliacions de capital alliberades d’una per cada 20 accions existents.

Al maig de 2006 s’ha acordat l’ampliació de capital alliberada i a l’octubre de 2006 s’ha fet efectiu un dividend a
compte de 0,25 euros per acció. El Consell d’Administració d’abertis ha acordat proposar a la Junta General Ordinària
d’Accionistes el repartiment d’un dividend complementari corresponent al resultat de l’exercici 2006 de 0,25 euros
bruts per acció.

El dividend total a càrrec de resultats de l’exercici 2006 serà, doncs, de 304 milions d’euros, considerant el dividend a
compte ja distribuït, amb un import unitari de 0,5 euros bruts totals per acció, i suposa un increment del 5% sobre el
distribuït a càrrec dels resultats de l’exercici anterior.

Per a l’exercici 2007, no s’esperen importants variacions en les magnituds com a conseqüència de l’activitat normal
del Grup i, en cas d’haver-n’hi, serien com a conseqüència de projectes d’inversió actualment no previstos, sempre que
es compleixin els estrictes requisits de seguretat i rendibilitat que exigeix abertis a la seva cartera d’inversions.

Aquest conjunt d’inversions equilibrat, tant en termes de maduresa com de rendibilitat de diversificació geogràfica i
sectorial, ha de contribuir a una sostinguda aportació positiva de totes les unitats per donar continuïtat a la política
de retribució a l’accionista.

És criteri del Grup prestar la màxima atenció a les activitats de protecció i conservació del medi ambient, adoptant
cadascuna de les societats participades les actuacions necessàries per a la minimització de l’impacte mediambiental
de les infraestructures gestionades, a fi d’assolir la màxima integració possible en l’entorn on es troben.

En el marc de l’autorització aprovada per la Junta General d’Accionistes, al tancament de l’exercici la Societat posseïa
3.336.610 accions pròpies (0,5% del capital) per a les quals, d’acord amb la normativa vigent, ha dotat la corresponent
provisió fins al seu valor teòric comptable, tal com s’indica en les notes de la memòria dels comptes anuals. És intenció
de la societat continuar amb la col·locació d’aquest paquet accionarial en el mercat durant l’exercici 2007 si les
condicions d’aquest mercat ho permeten.

Barcelona, 27 de febrer de 2007






