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Sessió 16 de la CT

La sessió de la Comissió de Territori (CT) s’obre a les deu del matí i cinc minuts. Presi-

deix Assumpta Escarp Gibert, acompanyada del vicepresident, Sergio Sanz Jiménez, i del 

secretari, José Rodríguez Fernández. Assisteix la Mesa el lletrat Antoni Bayona Rocamora.

Hi són presents els diputats Héctor Amelló Montiu, David Bertran Román, Marina Bravo 

Sobrino i Javier Rivas Escamilla, pel G. P. de Ciutadans; Narcís Clara Lloret, Francesc de 

Dalmases i Thió, Gemma Geis i Carreras, Antoni Morral i Berenguer, Teresa Pallarès i Piqué 

i Eduard Pujol i Bonell, pel G. P. de Junts per Catalunya; Ferran Civit i Martí, Irene Fornós 

Curto i Marc Sanglas i Alcantarilla, pel G. P. Republicà; Rafel Bruguera Batalla, Alícia Ro-

mero Llano i Jordi Terrades i Santacreu, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; David Cid 

Colomer, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem, i Natàlia Sànchez Dipp, pel S. P. de la 

Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Assisteix a aquesta sessió el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet i Valera, 

acompanyat del secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín i Valls.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Territori i Sostenibi-

litat sobre la presència de Ryanair a Catalunya (tram. 355-00089/12). Conseller del Depar-

tament de Territori i Sostenibilitat. Sessió informativa.

2. Sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Territori i Sostenibi-

litat sobre les conclusions del Grup de Treball sobre la Gestió i el Finançament del Sistema 

de Vies d’Altes Prestacions (tram. 355-00090/12). Conseller del Departament de Territori i 

Sostenibilitat. Sessió informativa.

La presidenta

Bon dia. Doncs començarem la sessió d’aquesta Comissió de Territori, amb el 
desig que hagin passat tots vostès un bon estiu.

Elecció del secretari o de la secretària de la comissió
410-00007/12

I avui, d’entrada, el que hauríem de fer és modificar, si la comissió ho compar-
teix, l’ordre del dia, i hi faríem una ampliació per escollir el secretari de la comissió 
i agraint a la senyora Baró la seva estada a la secretaria i en aquesta Mesa durant 
tot aquest temps.

I, aleshores, tenim una proposta de nomenament del secretari en el diputat José 
Rodríguez Fernández, que es proposa com a president de la Comissió de Territori. 
Es pot aprovar per assentiment? (Veus de fons.) Com a secretari –perdó–; jo ja me 
n’anava... (Rialles.) Es poden aprovar per assentiment tant la modificació de l’ordre 
del dia com el nomenament del secretari? (Pausa.) Sí.

Sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de 
Territori i Sostenibilitat sobre la presència de Ryanair a Catalunya

355-00089/12

Doncs, si no hi ha res en contra i el senyor Rodríguez, el diputat, vol ocupar la secre-
taria, començaríem formalment la comissió, amb l’ordre del dia que estava convocat, 
donant la benvinguda al conseller i a tots els que avui l’heu volgut acompanyar.

És una sol·licitud de sessió informativa feta a instàncies del mateix conseller. 
Són dos: el primer punt, sobre la presència de Ryanair a Catalunya, i el segon, sobre 
les conclusions del Grup de Treball sobre la Gestió i el Finançament del Sistema de 
Vies d’Altes Prestacions. Entenc que el conseller en farà una i després l’altra. (Veus 
de fons.)
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Doncs, com sempre, sabem que el conseller disposa com a màxim d’una hora, 
i els grups parlamentaris, de deu minuts; després, el conseller, com a màxim, tam-
bé..., trenta minuts per respondre, i cinc minuts per als grups parlamentaris. Si ens 
ajustem tots als temps, tot i que vostès saben que som flexibles –menys amb el con-
seller, que té molt temps, aquesta vegada (la presidenta riu)–, jo crec que tenim 
temps de fer molt bé les dues compareixences.

Sense més, doncs, li donaria la paraula al conseller. Té la paraula.

El conseller de Territori i Sostenibilitat (Damià Calvet i Valera)

Moltes gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, intentarem ser molt pru-
dents en l’ús del temps, perquè, efectivament, fent dues compareixences seguides, 
si esgotés els temps, estaríem, segurament..., tindria intervencions massa llargues. 
En tot cas, manifestar que estem, personalment i l’equip també, molt satisfets, molt 
contents que en la primera comissió del nou curs polític ja tinguem compareixença 
del conseller –en aquest cas, doble compareixença–, perquè és necessari que expli-
quem aquests dos temes que hem demanat.

Compareixem, efectivament, com ha dit la presidenta, a petició pròpia davant la 
Comissió de Territori en aquesta primera sessió de l’inici del curs polític, i l’objectiu 
és exposar, en definitiva, quina és la situació amb Ryanair. Aquest seria el titular, 
eh?: quina és la situació amb Ryanair. De fet, el títol de la compareixença és «so-
bre la presència de Ryanair a Catalunya», i, per tant, el que volem fer és analitzar 
què ha passat aquestes darreres setmanes amb aquesta companyia aèria pel que fa a 
l’aeroport de Girona, que és sobre el qual, doncs, hi han hagut notícies. De tota ma-
nera, serà inevitable també parlar de la presència de la companyia a altres aeroports 
de Catalunya, també a Reus i també a Barcelona, perquè una cosa està relacionada 
amb l’altra.

En tot cas, i per entrar en matèria, el passat 23 d’agost els responsables de l’em-
presa van anunciar el tancament de diverses bases a l’Estat espanyol, i en el nostre 
cas això ens impacta evidentment en l’aeroport de Girona - Costa Brava. Aquest 
anunci del 23 d’agost va ser via un correu electrònic de l’empresa als treballadors de 
Girona. Abans hi havien hagut algunes notícies, eh?, hi havia hagut alguna reunió 
en la que s’havia dit que AENA estava estudiant... Eren informacions parcials, eren 
informacions de part, a més. Per tant, nosaltres la primera constatació oficial que 
tenim és la del 23 d’agost: aquest correu electrònic de l’empresa al personal per dir 
que, efectivament, estava estudiant l’eventual tancament de la base de Girona.

El motiu que ens porta a comparèixer és exposar davant els grups i davant l’opi-
nió pública què ha passat, què hem fet fins ara i què preveiem a curt i mitjà termini. 
Tanmateix, els volem avançar que la presència de Ryanair a Girona, l’eventual tan-
cament de la base i el futur de l’aerolínia al nostre país no es poden aïllar del global 
de l’operativa aeroportuària, del model fixat per AENA, que n’és el gestor –ho sub-
ratllo, del model fixat per AENA, que n’és el gestor.

Des del Govern entomarem les responsabilitats que ens corresponguin, i tant 
de bo fossin moltes més, en aquest àmbit i en altres, però..., les conseqüències que 
es derivin de..., torno a repetir el mateix concepte: eventual marxa i eventual tan-
cament de la base de Ryanair tenen i sempre tindran un responsable directe, que es 
diu AENA.

No podem fer política-ficció, perquè no ens correspon, intentar endevinar què 
hagués passat si..., o què hagués passat en cas contrari, però sí que ens permetran 
que mantinguem que si s’hagués emprat una política de gestió aeroportuària no 
tan centrada en Barcelona i s’hagués repartit una mica de joc amb Girona i també  
amb Reus, les coses probablement no haguessin anat com han anat.

Com és que només donem la cara nosaltres? Com pot ser que el gestor, davant 
l’anunci de reducció de l’activitat del seu client principal –del seu client principal–, 
Ryanair, no hagi fet res i ningú no li demani responsabilitat?
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En tot cas, nosaltres compareixem aquí al Parlament per descriure i analitzar què 
passa amb Ryanair a Catalunya, però segur que comprendran de seguida –i espero 
que ho comparteixin– que hi ha un altre actor, AENA, que també hauria d’haver 
actuat, reaccionat, pensat, dissenyat i explicat com incidir en els aeroports catalans, 
al marge d’algunes declaracions fetes, doncs, molt recentment per part d’algun dels 
responsables de la companyia.

I dir que, una vegada més, ens hem sentit molt sols en la gestió de les infraes-
tructures. Després d’aquesta compareixença en farem una altra, la de la vinyeta, i 
de nou ens trobarem en un cas similar. El Ministeri de Fomento, l’Estat, no sempre 
assumeix la responsabilitat que els correspon. Amb el finançament de les vies d’al-
tes prestacions no han fet ni deixen fer; això ho explicarem, en tot cas, en la segona 
compareixença.

En tot cas, per anar-nos centrant... Jo, presidenta, puc controlar el temps d’alguna 
manera? Sí? (Veus de fons.) Gràcies. (Veus de fons.) Jo..., per fer-hi una ullada de tant 
en tant, que no m’he engegat el cronòmetre.

En tot cas, el cronograma des de l’anunci de Ryanair. L’endemà de conèixer les 
intencions de Ryanair, expressades, hi torno a insistir, als seus treballadors via cor-
reu electrònic el passat 23 d’agost, vam demanar aquesta compareixença. L’endemà; 
en una compareixença pública meva, vaig dir: «Escoltin, la situació està així i vull 
comparèixer al Parlament.» Vam anunciar també que ens reuniríem com més aviat 
millor amb la companyia perquè expliqués els seus plans a l’aeroport de Girona.

I des d’aquell dia, des del 23 d’agost, què hem fet? El 28 d’agost ens reunim amb 
els advocats de l’empresa el Departament de Treball i el Departament de Territori i 
Sostenibilitat per conèixer quines eren les intencions de veu directa de l’empresa.

El 29 d’agost contactem amb el Govern de Canàries, donat que ells també es 
veuen afectats pels eventuals tancaments de base a Tenerife, Las Palmas i Lanzarote, 
i intercanviem informació sobre l’assumpte.

El 26 d’agost, de fet, demanem reunió a Ryanair –això era un dilluns–, i aquesta 
reunió la podem celebrar el dia 2 de setembre. El 2 de setembre es viatja a Dublín 
per parlar directament amb Ryanair i saber de primera mà com estava la situació. 
Hi va el secretari d’Infraestructures i Mobilitat, el senyor Isidre Gavín, que m’acom-
panya avui aquí en la compareixença, i el director d’Aeroports de Catalunya, el 
senyor Jordi Candela, que excusa la seva presència perquè està al World Forum, a 
Austràlia, si no ho recordo malament.

Molt bé. Allà ens confirmen, en aquesta reunió del 2 de setembre, que l’empresa 
està valorant una reestructuració global a causa de diversos motius. Un, la «caiguda 
del mercat europeu», expressió que utilitza la mateixa empresa; aquesta podríem dir 
que és de context econòmic global. Una segona causa ja és d’operativa interna de la 
companyia: un retard en l’entrega dels nous models d’avions amb els que Ryanair 
vol operar en les seves rutes, els famosos 737 Max, que tenen uns certs problemes 
d’homologació. Tot això s’ha endarrerit una miqueta. L’entrega en un calendari in-
determinat d’aquests avions a la companyia, doncs, fa que la mateixa companyia 
estigui pensant com reestructurar la seva operativa.

I, sobretot, tercer concepte que ens expressa Ryanair en la reunió de Dublín: els 
alts costos que els suposa operar en certs aeroports en la temporada d’hivern.

Tres causes, per tant: conjuntura econòmica global, i, per tant, impacte en el 
mercat europeu; segon, tema intern, operativa de Ryanair, retard en l’entrega dels 
737 Max, i, hi insisteixo, els alts costos que els suposa operar en certs aeroports en 
la temporada d’hivern.

La mateixa setmana –per acabar de relacionar el que hem fet des d’aquell 23 
d’agost– de la reunió de Dublín contactem amb el director general d’Actividades 
Reguladas d’AENA, que és el senyor Javier Marín, i també amb la secretària gene-
ral de Transportes del Ministerio de Fomento, en aquest cas, la senyora María José 
Rallo.
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En aquestes converses telefòniques tant amb el senyor Marín com amb la senyo-
ra Rallo els traslladem el contingut de la reunió amb Ryanair a Irlanda, a Dublín, 
i els demanem que, com a responsables directes de la gestió de l’aeroport afectat, 
AENA - Ministerio de Fomento, facin alguna cosa, tal com han fet en altres oca-
sions, com, per exemple, bonificar els aeroports de Balears a l’hivern amb una de 
les tarifes que té el mateix aeroport pel seu caràcter estacional. És una mesura que 
coneixem i que de saque, per entendre’ns, exposem als responsables d’AENA, al 
Ministerio de Fomento: «Escoltin, per poder atacar un dels problemes que posa 
Ryanair sobre la taula, que són els alts costos que els suposa operar en certs aero-
ports en la temporada d’hivern, facin el favor de, per exemple, bonificar l’aeroport 
de Girona com fan amb l’aeroport de Balears a l’hivern pel seu caràcter estacional.» 
Després m’hi referiré, als que serien els objectius a curt i mitjà termini que volem 
donar en aquest tema.

De la mateixa manera, també contactem i mantenim informats els agents del 
territori –és a dir, Diputació, delegació del Govern i alcaldes, entre d’altres–, i el  
6 de setembre –de nou, data en la que el Govern de la Generalitat ha fet acció direc-
ta– es convoca una assemblea general extraordinària de l’AGi, l’Associació per a la 
Promoció del Desenvolupament de les Comarques Gironines, que és el vehicle que 
fem servir per precisament poder pensar, aplicar, el que són els contractes de màr-
queting o de promoció turística que tenim establerts des de l’any 2003. I en aquesta 
reunió, en aquesta assemblea general extraordinària, el que fem és exposar el que 
ha fet el Govern fins al moment i escoltar també les demandes del territori. És molt 
important que en tot aquest tema tinguem molt present el que pensa i el que dema-
na el territori.

Més coses que hem fet des del 23 d’agost. El 12 de setembre el director d’Aero-
ports de Catalunya, el senyor Jordi Candela, es reuneix al Departament de Treball 
amb representants dels sindicats USO i USOC, en una trobada que presideix el se-
cretari del Departament de Treball, el senyor Josep Ginesta, i traslladem de nou als 
treballadors que el Govern vetllarà perquè es compleixi la legislació laboral i que 
la inspecció laboral serà diligent a l’hora de fer complir els drets dels assalariats en 
l’exercici de vaga. És a dir, expressem directament als sindicats que el Govern de la 
Generalitat no renunciarà a exercir cap de les atribucions en matèria laboral que té. 
De fet, molt recentment s’ha sabut i s’ha explicat que el Departament de Treball ha 
imposat una sanció a Ryanair; per tant, acció directa també en aquest camp laboral, 
perquè ens preocupa.

Efectivament, estic centrant-me molt, perquè és la meva feina, en tot el que és 
la utilització de l’aeroport de Girona en benefici de l’economia de Girona, de les 
comarques de Girona i del país, però aquí hi ha un aspecte al que segurament no 
em referiré tant, però m’hi estenc ara durant uns segons perquè quedi ja dit, que 
és l’enorme preocupació que té el Govern de la Generalitat pels llocs de treball 
que eventualment es poden perdre si es tanca la base de Girona, uns cent seixanta 
llocs de treball. I, per tant, nosaltres hi estem molt al damunt; li correspon més al 
Departament de Treball i es coordina amb nosaltres, però aquest és un tema que ens 
preocupa enormement.

Permetran que em centri, de totes maneres, en el que és la utilització de l’aero-
port de Girona. Aquell dia, en aquesta reunió del 12 de setembre en la que per part 
del Departament de Territori hi assisteix el director d’Aeroports, el senyor Jordi 
Candela, els sindicats coincideixen amb nosaltres que en aquest afer amb Ryanair el 
gestor aeroportuari no es pot desentendre del que està passant. I, sempre a criteri del 
que ens expressen els sindicats –per tant, estic explicant coses que es diuen en una 
reunió, però alhora ha sortit en premsa, també, aquesta opinió, perquè ahir mateix 
els sindicats van fer una roda de premsa i avui es pot veure reflectit pràcticament 
el mateix que vam dir el 12 de setembre als mitjans de comunicació–..., la sensació 
dels sindicats és que AENA no té cap intenció d’ajudar els aeroports regionals com 
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Girona o Reus enfront de Barcelona, ja que els guanys que aconsegueix el Prat, com 
exposarem d’aquí a una estona, són molt més abundants.

La gran pregunta, amb resposta òbvia per AENA, és: «Per què hauria d’ajudar 
Girona o Reus si l’aeroport que em dona beneficis és Barcelona? Per què ho hauria 
de fer? Per què em fessin la competència al Prat?» Aquesta és una pregunta legíti-
ma que respon al que seria, doncs, la retribució de l’accionista, però que no respon 
al model de cohesió territorial i de posar a disposició de l’economia del territori del 
país totes les infraestructures de què disposem.

En tot cas, insistim que des de la Generalitat tenim una idea bastant diferent del 
model aeroportuari. Per començar, nosaltres creiem que tot el territori –cohesió ter-
ritorial– ha de tenir oportunitats per desenvolupar-se tenint en compte les seves ca-
racterístiques, les seves necessitats, les seves potencialitats. I hi ha mecanismes. Hi 
ha mecanismes en forma de, per exemple, la mateixa regulació de les tarifes, les pos-
sibles bonificacions sobre les tarifes, amb descomptes en períodes de menor deman-
da... Segur que si hi hagués la intenció de trobar fórmules, es podrien trobar.

Tornant a la reunió amb els sindicats del 12 de setembre, els treballadors tam-
bé van coincidir amb nosaltres, amb la Generalitat, que cal que el gestor dels aero-
ports, concretament ara, amb l’amenaça de tancament de la base de Girona..., cal 
que AENA actuï.

Per tant, reunions amb sindicats, amb la companyia aèria irlandesa, trucades, 
correus amb els responsables de Fomento i AENA. En aquestes quatre setmanes que 
han passat des de que vam conèixer aquesta notícia fins ara hem reaccionat ràpida-
ment per trobar solucions. Volem liderar les solucions, encara que tenim competèn-
cies restringides sobre la matèria. I, de fet, aquesta compareixença forma part també 
d’aquest pla d’acció del Govern de la Generalitat.

També caldria veure si qui realment té el poder de decisió, qui té, diríem, la pae-
lla pel mànec, que és AENA, fa alguna cosa per redreçar la situació, que no es man-
tingui de braços plegats i s’ocupi únicament de Barcelona. I, de Barcelona, fent-ho 
d’aquella manera, sense una política comercial que afavoreixi realment el Prat, sinó 
senzillament asseguts, encara que també participant del CDRA, esperant que arribin 
les companyies. Això, en tot cas, seria objecte d’una altra compareixença.

El cert, però –i ara em referiré a Barcelona–, és que aquest aeroport, Barcelona, 
ha resistit molt bé els canvis i les crisis del sistema aeroportuari, més bé que altres. 
Ens estem referint a la crisi econòmica, a la sortida de Bankia d’Iberia, a la creació 
de la IAG. Si ens mirem les dades dels anys 2011-2013, veurem com el Prat i la resta 
d’aeroports catalans aguanten l’embat d’aquests canvis.

A partir del 2015 això difereix una miqueta, eh? Amb més ajudes per part d’AENA,  
l’aeroport de Madrid-Barajas s’enlaira més i millor que l’aeroport de Barcelona, se-
gurament a partir de major capacitat disponible per les inversions que s’hi han rea-
litzat, per l’absència de problemes operatius a les instal·lacions –que nosaltres hem 
tingut reiteradament i amb una certa inacció per part d’AENA– o també per la recu-
peració del rol de hub amb Amèrica Llatina. Per totes aquestes raons, hi insisteixo, 
a partir del 2015 Barajas s’enlaira de nou i es diferencia de Barcelona, però, en tot 
cas, Barcelona ha resistit.

Què passa durant aquests anys a Girona i a Reus? Des del 2003 –i ara em re-
munto a èpoques precrisi– els dos aeroports, Girona i Reus, havien rebut amb els 
braços oberts l’arribada de companyies de baix cost, les low-cost, en ple boom eu-
ropeu; Girona, Reus i la majoria d’aeroports, en podríem dir, regionals d’Europa. 
Més del 90 per cent del trànsit que rep la instal·lació de Vilobí d’Onyar, de l’aeroport 
de Girona - Costa Brava, correspon a Ryanair –més del 90 per cent. Girona passa 
del milió de passatgers l’any 2003 –aproximadament 1 milió– als 5,5 milions l’any 
2008 i als 5,2 milions del 2009. Si parlem de Reus, ens trobàvem en 845.000 viat-
gers el 2003 i que transformem en 1,7 milions el 2009 i en 1,4 el 2010.
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Una de les diferències –i faig un apunt– entre l’aeroport de la Costa Daurada i 
el de la Costa Brava és que en el primer, el de la Costa Daurada, en el de Reus, la 
dependència cap a Ryanair és menor: el nombre de visitants que arriben amb ells 
assoleix com a molt un 70 per cent, a diferència del 90 que citava fa un moment.

I, des del 2003, aquesta evolució..., el que trobem és que es deu a la promoció, 
la promoció turística, a aquests acords de màrqueting que lidera el Govern de la 
Generalitat. Aquesta promoció de línies aèries funciona; funciona a Catalunya, fun-
ciona a la resta d’Estat i funciona a Europa. És una fórmula estesa arran de l’arriba-
da de les línies de baix cost. Això no ho podem obviar, ajuda a aquest augment tan 
important de passatgers. Hi insistim, eh?, d’1 milió a 5 milions i mig.

Però un altre dels motius que ajudava a aquest èxit de Girona i Reus, important, 
era que Barcelona estava en llindars de saturació, sobre els 30 milions de viatgers 
anuals, en aquella època –ens situem ja a l’any 2010. I és aleshores quan, el juny del 
2009, s’inaugura la T1 del Prat, una inversió important per part d’AENA que de cop 
i volta dona capacitat a Barcelona per passar dels 30 als 50 milions. I aquest mo-
ment clau fa que les companyies aèries –ja ens situem a 2009-2010, hi insisteixo– es 
redistribueixin. Hi ha, podríem dir, un excés de capacitat o noves capacitats en el 
mercat i les aerolínies es concentren a Barcelona, perquè hi ha més mercat.

Aquest era el moment en el que segurament hi hagués hagut la necessitat de 
que AENA hagués fet una gestió diferenciada en les tarifes de Girona i Reus, però 
no ho va fer. Els primers anys de funcionament de la T1 a Barcelona tenim una 
igualació de tarifes que fa que, amb aquestes noves capacitats i a més mercat, lò-
gicament, doncs, malgrat la nostra voluntat de promocionar l’aeroport de Girona i 
d’establir aquests contractes de màrqueting a èxit, tinguem un trasllat de la capacitat 
de Girona cap a Barcelona.

Malgrat això, malgrat aquesta evidència, la promoció de les companyies per 
part del territori, per part de l’AGi, es manté i la intensifiquem, perquè no volem 
perdre pistonada per al territori. I també la diversifiquem –important–: quan par-
lem d’aquests contractes, d’aquests acords de màrqueting, no només hem de parlar  
de Ryanair, sinó que arriben acords de màrqueting amb altres companyies: Jet1, 
TUI, Thomas Cook, EasyJet, Transavia... I encara que la baixada de passatgers  
a Girona i Reus sí que es dona, Ryanair manté la base de Girona i la de Barce-
lona.

Volem recuperar l’actor principal. El que fa AENA..., AENA fa números; no 
pensa tant en el territori, sinó en fer caixa, i pensa en com amortitzar la inversió de 
més de 3.000 milions de la T1, pensa en com omplir la T2. I quan inaugura la T1, 
hi insistim, les tarifes de Barcelona, Girona i Reus són pràcticament les mateixes, 
com he dit fa un moment; costa de creure, però és així. Un cost anormalment barat 
de Barcelona fa que Girona i Reus no siguin competitives: a similitud de preus, lò-
gicament, les companyies escullen el Prat.

Reus i Girona deixen de ser competitius, una situació que és molt difícil de re-
dreçar malgrat els esforços que puguem fer des de l’AGi. Aquesta allau de compa-
nyies cap a Barcelona ha provocat que ara estiguem en una ocupació del 91 per cent 
a Barcelona –dades del 2018–, de nou fregant la saturació. Però, hi insisteixo, això 
seria fruit d’una altra compareixença.

Girona, en tot cas, ha mantingut la base de Ryanair. I el Govern de la Generalitat, 
sempre amb el consens del territori, gràcies a la figura de l’AGi, i en constant diàleg 
amb el territori, amb el teixit econòmic i social que està representat a l’AGi, ha man-
tingut aquest model de promoció turística per aguantar l’embat d’un atractiu aero-
port de Barcelona que a les companyies els suposava el mateix cost per passatger i 
per tona. A Reus, el diàleg amb el territori s’ha produït a través d’una altra fórmula, 
que és la Taula Estratègica de l’Aeroport.

Per tant, un nou model. Aquesta inexistència de model –ho veurem després, tam-
bé, en la compareixença de la vinyeta–..., un nou model que nega, que minimitza o 



DSPC-C 329
18 de setembre de 2019

Sessió 16 de la CT  9 

que obvia els petits, uns aeroports dits «regionals» que mai sembla que hagin im-
portant a AENA, i, des de que es va privatitzar, menys encara.

Amb la privatització, AENA és més opaca i menys transparent. És una època, 
l’actual, en la que estem obligats, com a servidors públics, a donar tota la informa-
ció a la ciutadania. La sortida a borsa de l’empresa ha provocat que hagin deixat de 
publicar, per exemple, les dades de manera segregada sobre l’estat econòmic dels 
aeroports, una informació que ens ajudaria a tots plegats a prendre decisions més 
ajustades a la realitat i a donar resposta a les necessitats del territori.

La privatització d’AENA no dubtem pas que també ha perjudicat els serveis que 
es donen als aeroports. Només cal que ens fixem en el que ha passat els darrers es-
tius al Prat –no els descobrim res que no sàpiguen. Les licitacions de gestió dels 
serveis públics es basen principalment en el preu ofert, i això ha provocat una pre-
carització dels llocs de treball, ha provocat vagues, ha provocat retards i ha provocat 
disfuncions que, en tot cas, són un exemple de la gestió francament millorable que 
fa AENA, segons el nostre parer.

Després surten molt ben col·locats en els rànquings, però no hem d’oblidar que 
en aquests rànquings, diguéssim, hi surten des d’una posició de domini monopolís-
tic de la gestió aeroportuària a l’Estat que els permet, després, sortir a competir per 
la gestió d’aeroports regionals. Hi insisteixo, poden sortir, doncs, ben valorats, però 
tenen un règim monopolístic del qual, evidentment, treuen el màxim profit, i l’es-
premen al màxim.

Abans d’entrar de ple –i vaig intentant acabar– a la nostra proposta de model 
aeroportuari, voldria donar-los alguna dada més sobre Girona i el que ha represen-
tat per a les arques públiques –i això és molt important que ho faci el conseller en 
aquesta comissió– el sistema de promoció d’aquells acords de màrqueting a èxit.

Censurem que AENA no sigui transparent, però des del Govern no volem pas 
guardar-nos cap informació cap a les senyores i senyors diputats ni cap a l’opinió 
pública. Tot el que hem fet aquests anys ha estat fet amb llum i taquígrafs, amb 
l’aval del territori, amb consens. Si ara hi ha l’anunci d’aquest eventual tancament 
de la base de Girona per part d’una companyia, veurem quines decisions prenem. 
Nosaltres n’apuntarem unes quantes. Veurem com exigim al Ministerio de Fomento 
que actuï. Veurem què fem amb les ajudes que destinem a aquestes aerolínies. Però, 
en tot cas, també volem ser absolutament transparents respecte a aquesta promo-
ció de màrqueting a èxit que hem realitzat des de l’any 2003 ininterrompudament 
fins ara.

Girona, doncs. Dades. Insistim que més del 90 per cent del trànsit des del 2003  
ha tingut acord de màrqueting –més del 90 per cent. En total s’han aportat 66 milions 
d’euros, dels quals 29,3 han correspost al Departament de Territori i Sostenibilitat, a 
través d’Aeroports de Catalunya i també de CIMALSA; 8,3 a través del Departament 
d’Empresa i Coneixement, i concretament de la part de Turisme del departament; 
12,2 milions de la Diputació de Girona, i 14,5 milions –atenció– dels privats. Una 
empresa que gestiona el que és la mobilitat dels viatgers que arriben a Girona amb 
aquests vols tenen aquests acords de promoció turística. També la cambra de co-
merç, eh? –per tant, representant de l’entorn socioeconòmic de les comarques de 
Girona–, hi ha aportat fins a 1 milió d’euros des del 2003.

El contracte és per realitzar accions de màrqueting i publicitat. Són unes accions 
que controlem mensualment. No entreguem diners i ja està. Hi ha uns tècnics, en 
aquest cas, a l’empresa pública Aeroports de la Generalitat, que vetllen per les ac-
cions, que vigilen les insercions publicitàries, que es fan, també, a preu de mercat 
de les mateixes companyies a les que inserim publicitat. Vigilen, per tant, les inser-
cions publicitàries; es controla què fan les aerolínies amb aquest fons.

He parlat del 2003 al 2018. Sàpiguen que per al 2019 la previsió era d’un mun-
tant d’uns 5 milions d’euros. Estem –com que això va a èxit...– en aquests moments 
a uns 5,4 milions d’euros liquidats. El que es fa es paga, el que no es fa no es paga.
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Volem recordar-los que regularment –també això és molt important– s’han fet 
estudis d’impacte econòmic de l’aeroport de Girona, el darrer dels quals el tenim del 
2017. L’impacte directe de l’aeroport de Girona és de 506 milions, dels quals 218 cor-
responen a les comarques de Girona, eh?, perquè hi ha un impacte que, lògicament, 
es distribueix en molt més territori que al hinterland de l’aeroport de Girona.

Parlem, per tant, de que les aportacions de màrqueting del 2017, que, si repassem 
any a any el que han suposat aquests 66 milions d’euros, estaven entre..., al voltant, 
eh?, de 4,1 milions d’euros... Fixin-s’hi, eh?, el 2017 –el 2017–, 4,1 milions d’euros, 
que van generar un impacte directe de 506 milions, 218 per a les comarques de 
Girona. Si considerem aquell percentatge, el 92,98 per cent, en aquest cas, de vols 
amb acords que ha tingut l’aeroport de Girona, veurem com de 4,1 milions d’euros 
que s’han aportat via promoció turística, acords de màrqueting a èxit, tindríem que 
han tingut un impacte directe de 470 milions respecte a tot l’aeroport i de 202 mi-
lions sobre les comarques de Girona –4,1 per 202. I això ho podríem repetir any rere 
any –hem agafat les dades del darrer estudi.

Estem en condicions de dir, per tant, que aquests acords de màrqueting que s’han 
donat a les companyies aèries –«companyies aèries» en plural, oberts per a totes les 
que ho sol·licitessin– han estat positius –han estat positius.

I, per acabar amb una darrera xifra..., es tracta d’una estimació. Ja els hem dit 
que AENA va deixar de publicar els comptes anuals individualitzats, segregats, dels 
aeroports que gestiona, però podem estimar que entre els anys 2003 i 2018, en el 
mateix període d’aquests 66 milions que nosaltres hem aportat, que AGi ha aportat 
per a aquests acords de màrqueting, AENA va obtenir 400 milions d’euros d’ingres-
sos només a l’aeroport de Girona. Estem parlant d’ingressos, eh?, no estic parlant 
de beneficis, però és una xifra també significativa. No creuen que amb 400 mi lions 
d’ingressos no podien haver fet alguna cosa més que, si m’ho permeten, parar la mà?  
No creuen que podien haver realitzat una política comercial d’atracció i diversifi-
cació?

Nosaltres no hem de fer la feina d’AENA. No pagarem a AENA. Això ho te-
nim molt clar, i en aquests termes ens vam expressar divendres dia 6 a l’assem-
blea general extraordinària de l’AGi, juntament amb el president de la Diputació de 
Girona, amb l’alcaldessa de Girona, amb el delegat del Govern i amb representants, 
doncs, d’altres ajuntaments i també entitats socials, on vam analitzar conjuntament 
el context del que està passant. No hem de fer la seva feina. Hem d’aconseguir que 
AENA faci l’aeroport de Girona competitiu en si mateix, que AENA faci les in-
versions necessàries als aeroports per fer-los competitius, tant al costat aire com al 
costat terra. I, a més de les inversions, que faci una gestió comercial, una gestió ta-
rifària, d’acord amb els interessos dels territoris als quals les infraestructures donen 
servei. Un aeroport sense territori no és res. Cal reformular el rol d’aquest gestor 
aeroportuari que opera un servei públic en forma de monopoli, hi torno a insistir, 
seguint criteris únicament privats, de retribució de l’accionista.

Som coneixedors tots que l’aeroport de Barcelona està en vies de saturació. I, per 
tant, encara amb més insistència, cal pensar seriosament en el model de gestió aero-
portuària, una reclamació que fa masses anys que fem des de Catalunya, eh? –re-
cordem l’acte de l’IESE o la reclamació permanent d’aquest model descentralitzat–, 
que aporti més valor afegit al territori.

Vaig acabant. Quines són les següents passes? La voluntat del Govern és conti-
nuar fent promoció turística com s’ha fet fins ara. Això no és elàstic, i això, hi in-
sisteixo, no pot ser per pagar la manca de competitivitat que aporta AENA; però, 
en tot cas, sobre les inversions i el model de gestió tarifària que faci AENA per do-
nar la màxima competitivitat a l’aeroport de Girona, nosaltres, com a govern de la 
Generalitat i a través de l’AGi, amb el màxim consens amb el territori, estem dispo-
sats a continuar fent promoció turística per donar més capacitat i més oportunitats, i, 
en definitiva, també més economia al territori. Si els estudis del 2017 ens deien que 
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amb 4,1 milions d’euros havíem aconseguit aquell impacte directe dels 500 milions, i 
200 i escaig només per a les comarques de Girona, això està més que justificat.

Per tant, què reclamem? –i ara sí que acabo–: reclamem que l’aeroport sigui com-
petitiu en si mateix; que es facin les inversions en el costat terra, en el costat aire, 
en la infraestructura ferroviària –que connecti més i millor l’aeroport de Girona–; 
que es programin aquestes inversions en el marc d’inversions que té AENA per, hi 
insisteixo, programar-les i gestionar-les, en el famós DORA –que es facin aquestes 
inversions, en primera instància–; que es faci també una gestió comercial de les ta-
rifes, que ara donaré, i per acabar, alguna dada ben concreta del que significa, des 
del nostre punt de vista...

La presidenta

Conseller...

El conseller de Territori i Sostenibilitat

...–molt bé–, aquesta gestió comercial tarifària, i que també es faci una gestió 
de serveis correcta, eh? Tenim que alguns dels costos operatius de personal o inclús 
del servei de combustible de l’aeroport de Girona estan per sobre de costos a altres 
aeroports similars. I, per tant, que hi hagi aquesta gestió, també, de serveis.

Concretament, de la gestió tarifària, què reclamem? Hi insistim, eh?, primer, les 
inversions. De la gestió tarifària, què reclamem? Si observem els tipus de tarifes 
que tenen els aeroports, es divideixen bàsicament en dues, unes d’arribada i les al-
tres de sortida. Les d’arribada es quantifiquen en funció del tonatge de les aeronaus 
que aterren, i els aeroports que gestiona AENA estan dividits en diverses categories. 
Hi ha una categoria 1, única, que és la de Madrid. Hi ha una categoria 2, que és la 
de Barcelona –estem a categoria 2. Hi ha una categoria 3, que agrupa un conjunt de 
grans aeroports insulars i alguns grans aeroports molt turístics, és a dir, que tenen 
molt trànsit. I hi ha una categoria 4, en la que de nou trobem alguns aeroports in-
sulars, alguns grans aeroports de l’Estat espanyol i Girona –i Girona. Girona està 
encaixada en la categoria 4, i creiem que no li correspon. Creiem que no correspon, 
que Girona estigui en la categoria 4.

Si atenem al rànquing d’aeroports per passatgers, veurem com hi ha un salt d’es-
cala brutal. I Girona està en la categoria 4 essent l’últim aeroport en nombre de 
viatgers d’aquesta categoria 4, amb una diferència notable amb el penúltim, que és 
Santiago de Compostel·la: el 2017 estàvem per sota dels 2 milions quan Santiago es-
tava en 2.645.000, i el 2018 s’han superat lleugerament els 2 milions –2.019.000–, 
però Santiago està a 2.700.000 passatgers. Per tant, hi ha una diferència notable. Què 
li interessa, a Girona? Que sigui l’últim de les tarifes altes, o que sigui, en tot cas, el 
primer, per donar-li més competitivitat, de les tarifes de la categoria 5, que agrupa 
aeroports, que, per nombre de passatgers i inclús per mida de la ciutat i el hinter-
land que serveix, seria molt més raonable? Una categoria 5 en què hi ha Almeria, 
Astúries, la Corunya, Granada, Jerez, Reus, Santander, Vigo, Zaragoza... Per tant, 
veiem com clarament, en el que són les tarifes d’arribada, l’aeroport de Girona està 
on no li pertoca, està en una categoria superior, i això resta competitivitat.

Per tant, u, inversions. Dos, gestió comercial de tarifes; de les d’arribada, canvi 
de categoria. I de les de sortida. Les de sortida no es compten per tonatge, sinó que 
es compten per passatger. I aquí sí que podríem dir que Girona està encaixada on 
li correspon, en la categoria 5, però amb una singularitat, que és que els aeroports 
estacionals, els aeroports més turístics... Recordem que Ryanair el que ens diu –i els 
sindicats també ens ho fan saber, perquè parlen amb les seves companyies– és que 
el que és un hàndicap són els costos operacionals a l’hivern. Què fa AENA amb de-
terminats aeroports molt estacionals a l’hivern? Els bonifica, els bonifica les tarifes 
un 20 per cent.

Per tant, de nou reclamem: u, inversions; dos, en gestió tarifària, arribades: ca-
tegoria 5, sortides: bonificació del 20 per cent. Això ho hem demanat. Ho hem de-
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manat a AENA, ho hem demanat al Ministeri de Fomento. Ens han demanat més 
dades i les estem aportant. Ens diuen que això necessita algun instrument de rang 
de llei. En l’actual situació, parlar d’instruments de rang de llei a l’Estat espanyol és, 
si més no, incert. Però, en tot cas, nosaltres hi insistirem, insistirem en poder arribar 
a aquesta gestió de l’aeroport de Girona, descentralitzada, que aporti més competi-
tivitat i una millor gestió comercial de les tarifes.

Sobre això, i només sobre això, podrem fer gestió comercial, podrem fer gestió 
turística, podrem fer acords de màrqueting a èxit. Estem disposats a fer-ho. L’acord 
actual volem que es compleixi –volem que es compleixi–, evidentment. Acaba el 
març de 2020, i, per tant, estem observant com fem la inserció dels anuncis i es-
tem abonant el que correspon –de fet, ja ho hem liquidat. I, per tant, tot això, en 
la mesura que no està lligat a base –recordin-ho, eh?, que els contractes de promo-
ció turística no estan lligats a base–, es desenvoluparà normalment, amb la nostra 
observança, i esperem que d’aquí al març, parlant amb AENA per aconseguir més 
competitivitat a l’aeroport de Girona, de base, eh?, per ell mateix, com a infraes-
tructura, i amb Ryanair, doncs, puguem continuar amb una promoció que faci que 
aquest aeroport estigui al servei del territori i al servei de l’economia del país, com 
no pot ser d’altra manera, no al servei de la remuneració dels accionistes d’AENA. 
Aquest és el nostre desig.

Per fer-ho, evidentment, a banda d’estar molt pendents, molt atents, treballant 
dia a dia, com hem intentat explicar en aquesta part de la compareixença, també 
volem fer, al llarg dels propers dies, com a mínim –i així ho hem expressat– una 
reunió a tres bandes: una reunió Govern de la Generalitat –que volem liderar so-
lucions–, el responsable de la infraestructura, evidentment –ministerio-AENA–, i 
també Ryanair, en tant que és una de les companyies que tenen aquest tipus de con-
tractes, però que segurament és la més significativa –estem en percentatges molt su-
periors a les altres. I, per tant, que, a partir d’aquesta reunió, després puguem també 
estendre aquests acords, o aquesta manera de funcionar, de treballar, a la resta de 
companyies.

Això és el que els volíem explicar en primera instància, presidenta, el que és la 
promoció turística, el que hem fet des d’aquest anunci de l’eventual tancament de 
la base, i el que pretenem seguir fent a partir d’ara. Crèiem que la compareixença 
era molt necessària, perquè en el moment que es va anunciar aquest eventual tan-
cament de base es va sentir una mica de tot –i ara sí que acabo, ja. Es va dir: «Bé, 
com que tanquen base, deixaran de volar.» No. Tanquen base, continuen volant, eh? 
I el contracte de promoció turística s’ha d’acabar complint. (Veus de fons.) «Tanquen 
base» –base d’hivern, efectivament, com apunta el secretari– «i, per tant, doncs, el 
que demanen són més diners». No. El que no farà la Generalitat és pagar a AENA. 
Exigim competitivitat, i, sobre això, promoció turística per posar la infraestructura 
al servei del territori.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Gràcies, conseller. Ha acabat la primera intervenció, que hem entrat perfecta-
ment dins dels temps. Lamento, conseller, que no li podia donar més suport tecno-
lògic, però és que això no va –no va. Vull dir... (Veus de fons.) Sí, és el primer dia; 
esperem que aconsegueixin que ho arreglem.

Per tant, començarem amb les intervencions dels grups parlamentaris per un 
temps màxim de deu minuts. Començarem sempre per l’ordre. Per tant, per part del 
Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula el diputat Héctor Amelló.

Héctor Amelló Montiu

Gracias, presidenta. Diputados, diputadas, resto de autoridades que nos acompa-
ñan, trabajadores del departamento, buenos días. Conseller, parece que haya prepa-
rado usted una comparecencia para tirarse flores y alabar todo lo bien que han hecho 
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ustedes la gestión y, por contra, disparar contra todo el resto. Parece muchas veces 
que los éxitos son todos suyos y que los fracasos son de los demás.

Conseller, en la provincia de Girona hay cientos de ciudadanos sumamente pre-
ocupados por el anuncio de cierre de la base de Ryanair del aeropuerto de Girona -  
Costa Brava. Dudamos de que la información que se nos ha ofrecido por el departa-
ment, la que se ha ofrecido durante este tiempo y la que están ofreciendo hoy, consiga 
calmar la inquietud que sienten los responsables, precisamente, de los destinos turísti-
cos, los empresarios, los autónomos y los ciudadanos, que ven cómo una de las prin-
cipales fuentes de riqueza de la provincia, que es el turismo, se puede ver afectada en 
un corto plazo de tiempo por no conseguir encontrar alguna solución a este problema 
que tenemos hoy en la mesa.

No solamente eso; el cierre de la base también puede suponer la destrucción inme-
diata de aproximadamente unos ciento cincuenta puestos de trabajo –unos pocos más, 
según se calcula–, que afectarían a un centenar de pilotos y a una cincuentena de tri-
pulantes de cabina, según alguna de las estimaciones, ¿eh? A lo que debemos sumar 
también puestos de trabajo indirectos que se podrían ver afectados. Y esto sucederá 
si se termina confirmando, pues, este anuncio que ha hecho la compañía.

El turismo, como bien saben, es una de las fuentes principales de riqueza de las 
comarcas de Girona, que durante los últimos años ya ha sufrido un descenso. Los 
motivos son varios, y no me detendré ahora a examinarlos, pero van desde la recu-
peración de otros destinos turísticos hasta la inestabilidad política que se ha instala-
do en Cataluña durante los últimos años.

No es momento de inquietar todavía más al sector. Y ustedes, como departa-
mento, deben explicar a esa compañía, y a otras, la importancia estratégica de la 
infraestructura aeroportuaria de Girona y las ventajas competitivas de poder operar 
en él. Explicar la importancia de operar en Girona, la oportunidad que supone tener 
la base en este aeropuerto; explicar los planes estratégicos de futuro, de ampliación, 
de inversión que hagan en el aeropuerto de Girona –lo que queremos es que sea una 
referencia europea y convencer a diversas compañías para que operen en él y lo con-
viertan en centro de sus operaciones–, forma parte también de sus responsabilidades 
como gobierno.

Y también lo es crear y gestionar la provincia como destino turístico de primer 
nivel y de referencia, y desarrollar planes estratégicos para el sector turístico. Y es 
parte de sus responsabilidades crear ese entorno de oportunidades atractivas don-
de las compañías y las empresas puedan operar con garantías de éxito y donde los 
ciudadanos encuentren entornos y recursos de calidad. Usted lo ha comentado: un 
aeropuerto sin territorio no es absolutamente nada.

El aeropuerto de Girona - Costa Brava es una infraestructura importantísima 
para la provincia, es una puerta de acceso para el turismo, y, como ya he dicho, 
es uno de los principales sectores económicos de la provincia. Es importantísimo 
que las diferentes administraciones, tanto la Administración autonómica como la 
Administración general del Estado, colaboren con lealtad y aúnen esfuerzos para 
que el aeropuerto de Girona sea uno de los mejores aeropuertos europeos en su di-
mensión.

Como le decía, existe una gran preocupación entre los hosteleros, entre los em-
presarios del sector turístico, entre autónomos, entre trabajadores, pero también en-
tre los ciudadanos y, especialmente, entre los usuarios, que tienen miedo de que el 
cierre de la base sea un primer paso para que posteriormente la compañía, pues, re-
duzca rutas y vuelos regulares que operan actualmente en Girona y que nos conec-
tan con diversos destinos europeos.

Este anuncio de cierre de la base operativa de Ryanair en Girona es sin duda –y 
lo consideramos así– una mala noticia para los trabajadores, para los sectores eco-
nómicos, para los ciudadanos, pero también para los pasajeros. Los primeros creen 
que habrá un retroceso en la actividad económica y los segundos están preocupados 
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por cómo les afectará como usuarios, por esa reducción o por esa posible reducción 
de vuelos y de rutas.

Y a toda esta incertidumbre sobre el futuro de la base de Ryanair en Girona hay 
que añadir también el conflicto laboral generado como protesta por este anuncio de 
intención de cierre de la base operativa. Yo no sé si nos puede detallar un poco más 
cuál es la situación exacta; sí que ha entrado ya en el tema, pero me gustaría saber 
si nos puede detallar un poco más cuál es la situación exacta y cómo se verán afec-
tados estos posibles trabajadores.

Pero también le quería decir que, mientras todo esto sucedía, mientras se gene-
raba esta situación de incertidumbre, en medio de toda esta incertidumbre que viven 
los trabajadores de la aerolínea, sin saber qué pasará con sus puestos de trabajo, la 
incertidumbre que viven los responsables del sector turístico, los empresarios, los 
autónomos, preocupados por los efectos negativos de la economía de la provincia 
por el cierre de esta base, la incertidumbre de los ciudadanos y los usuarios sin saber 
a ciencia cierta cómo les afectará la posible desaparición de la base y con la preo-
cupación de saber si se reducirán vuelos y rutas..., en medio de toda esta incerti-
dumbre, como le digo, desde su departamento, pero también desde la Diputación de 
Girona y desde otras administraciones en general, se ha mantenido excesivamente 
el silencio administrativo, lo que ha conseguido generar más incertidumbre y más 
preocupación.

Y es que, en estos meses, poco o casi nada se ha sabido de las acciones, has-
ta el día de hoy, que la Generalitat de Catalunya y, en concreto, el Departament de 
Territori i Sostenibilitat han llevado a cabo para evitar el cierre de la base de esta 
aerolínea.

Y yo no sé si nos puede explicar con mayor detalle el contenido de las reuniones 
que precisamente hoy nos ha detallado, las reuniones que ha mantenido usted con 
la compañía, y cuál es su postura –la postura de la compañía– a día de hoy sobre el 
cierre de la base.

Le quería decir que Ryanair –bueno, creo que lo sabemos todos– es la principal 
compañía que opera en el aeropuerto de Girona. El pasado año transportó más de 
1.440.000 pasajeros, que suponía un 71 por ciento, aproximadamente, del total de pa-
sajeros que se transportaba, y en lo que va de año ya se superan los 600.000, lo que 
supone aproximadamente el 75 por ciento del total de pasajeros. 

La implantación de la base de Ryanair en Girona supuso, en su momento, el des-
pegue del aeropuerto, hasta que en 2010 la aerolínea comenzó a operar también en 
el Prat. Desde entonces el aeropuerto ha tenido que trabajar muchísimo para diver-
sificarse y para reducir su dependencia de esta compañía, que en algunos momentos 
ha llegado a suponer hasta el 95 por ciento del volumen.

Sin duda alguna, a día de hoy esta dependencia de esta compañía continúa. Por 
eso mismo, el anuncio de cese del aeropuerto como base de operaciones de la com-
pañía supone un motivo de muchísima preocupación en una cantidad de sectores 
económicos de la provincia, pero también en los ciudadanos.

Y yo no sé si nos puede explicar si se está elaborando, desde el departamento 
en colaboración con AENA y la dirección del aeropuerto, pues, algún tipo de plan 
o alguna estrategia para diversificar la oferta o incluso para generar nuevas opor-
tunidades y así reducir la dependencia de ciertos operadores. ¿Nos puede explicar 
qué acciones se están llevando a cabo para atraer también a otras compañías a este 
aeropuerto?

Por otra parte, desde hace bastantes años se vienen firmando acuerdos de comer-
cialización –de los que ya nos ha hablado–, contratos de promoción turística con la 
compañía. Y lo que sí nos gustaría saber es si se van a cumplir estos acuerdos, si se 
ha comprometido la compañía a cumplirlos, si saben ustedes cuáles son las previsio-
nes de futuro de la compañía no solamente para lo que queda de 2019, sino también 
para 2020, y si les han explicado cuál va a ser el plan de vuelos para 2020.
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Y, ya para terminar, miren, pase lo que pase en las próximas semanas, no pue-
den conformarse con el anuncio de que se mantendrán vuelos y rutas, puesto que 
esta decisión de la compañía puede tener efectos muy negativos sobre la provincia 
de Girona y afectar negativamente a uno de los principales sectores económicos 
como es el turismo.

Existen estudios que ha realizado una consultora especializada en inteligencia 
turística que prevén que esta decisión de eliminar la base operativa de Ryanair pue-
de afectar a las plazas aéreas que ya estaban programadas en el primer semestre del 
año. Para el caso de Girona, según esta previsión, serían hasta 99.000 asientos me-
nos, que precisamente afectarían a una época de temporada baja del sector turístico. 
Si esto fuera así, la decisión de la compañía de cerrar la base en Girona podría tener 
un impacto muy negativo en el sector turístico justo en la época del año en que pre-
cisamente menos ocupación tienen.

Entonces, yo quería preguntar: ¿han realizado ustedes algún tipo de plan para 
evitar esta pérdida de asientos en caso de cumplirse estas previsiones menos opti-
mistas? Porque lo que está claro es que, en caso de cumplirse las previsiones menos 
optimistas –esto es, el cierre de la base y la reducción de asientos y la reducción de 
vuelos–, el sector turístico de Girona se verá negativamente afectado y, con ello, uno 
de los principales sectores económicos de la provincia.

Si pudiese responderme a estas preguntas que le he realizado, se lo agradecería.

La presidenta

Gràcies, diputat. Té ara la paraula, en nom del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, el diputat Jordi Terrades.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, presidenta. Bon dia, conseller, a tot l’equip que l’acompanya i també a la 
resta de persones que avui estan en aquesta compareixença. Si no l’he escoltat mala-
ment, conseller... Bé, després d’escoltar la seva intervenció, variaré el to també de la 
meva i alguna de les qüestions que li volia plantejar. Perquè, si no ho entès malament, 
vostè ha afirmat aquí amb rotunditat que no pensa fer la feina d’AENA i que no pen-
sa parlar amb AENA. S’equivoca profundament, conseller. Vostè ha de parlar amb 
AENA, vostè ha de parlar amb el Ministeri de Foment, per tal de buscar la millor 
política d’infraestructures aeroportuàries possible i necessària per al país.

Li vull recordar unes paraules de l’antecessor del senyor Isidre Gavín, el se-
nyor Ricard Font, que es vantava de que, gràcies a la gestió de la Generalitat de 
Catalunya, Girona –venia a dir– aniria com un «tiro». I quan les coses, per les raons 
que jo crec que es produeixen, doncs..., en aquests moments hi ha problemàtica i 
vostès carreguen contra el gestor aeroportuari, que és AENA, i, per extensió, el 
Ministeri de Foment. 

I la decisió de Ryanair respecte a l’aeroport que ens afecta a nosaltres, des del 
nostre punt de vista, és una decisió exclusiva de la companyia. El meu grup parla-
mentari la comparteix? No. Ara, recordar-li –perquè d’això se n’ha oblidat, vostè– 
que el trànsit aeri a la Unió Europea està completament liberalitzat. Per tant, les 
companyies aèries tenen llibertat per determinar els seus vols, les seves freqüències, 
els destins i també les bases des de les que operar.

I, pel que sabem fins ara, la intenció a l’aeroport de Girona no és cancel·lar rutes, 
sinó operar-les des d’un altre origen. Per tant, afecta, això, la base operacional que 
en aquests moments està ubicada a Girona, i, evidentment, el que farà serà afectar 
el primer o el darrer vol que aquesta companyia tenia programat a l’aeroport de 
Girona, que, si les meves dades són exactes, en el període hivernal podríem estar 
parlant d’un avió i en període d’alta temporada, d’entre sis, vuit..., depèn de l’època 
de l’any. 

Jo crec que estem davant d’una doble problemàtica, eh? Una que té un fons labo-
ral evident, eh?, tant a Girona com a Tenerife Sur, que té connotacions laborals que 
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tampoc se’ns escapen –ara no hi entraré– i que és evident que té unes repercussions 
en forma d’acomiadaments que nosaltres tampoc compartim. I aquí sí que voldria 
destacar el paper que ha fet el Departament de Treball pel que ens afecta en el cas 
de Girona i el Ministerio de Trabajo per a la resta d’aeroports, no? També destacar 
el paper dels sindicats, dels treballadors i treballadores, que han mostrat –tant els 
sindicats com les administracions– la necessitat d’intermediar, de negociar en una 
negociació calmada que fins ara no ha tingut la rebuda, o la contraprestació per part 
de la companyia aèria Ryanair, que, per cert, ja ens té acostumats, no?, en aquesta 
posició.

I després hi ha tot l’altre paquet, que vostè s’hi ha referit, d’inversions i tarifes 
aeroportuàries. Jo crec que, honestament, sobretot en el moment en què el creixe-
ment de Girona va ser exponencial, AENA va afrontar inversions molt importants a 
l’aeroport de Girona. Fins i tot en els pressupostos generals de l’Estat, aquests que el 
seu grup parlamentari a Madrid no va votar ara fa pocs mesos, hi havia una inver-
sió prevista de 5,9 milions d’euros a l’aeroport de Girona i de 5,8 milions d’euros a 
l’aeroport de Reus. Avui mateix el president d’AENA també ha anunciat la voluntat 
d’AENA de seguir mantenint aquestes inversions a l’aeroport de Girona.

Pel que fa referència a les tarifes aeroportuàries, que vostè hi ha posat també 
molt d’èmfasi, analitzades les tarifes aeroportuàries d’AENA respecte al que passa 
al conjunt d’aeroports europeus, vostè hi estarà d’acord o no, però podríem acabar 
concloent –ho diuen tots els experts– que són inferiors a la resta d’operadors euro-
peus comparables.

De fet, en el període 2017-2021, que és el que ens ocupa, hi ha hagut una reduc-
ció de l’11 per cent d’aquestes tarifes. I si analitzem el període del proper any, 2020, 
la previsió també és d’una reducció respecte a la comparativa europea de l’1,17 per 
cent. I si féssim una comparativa de Girona respecte als homòlegs europeus veu-
ríem que, en això que vostè ha situat al grup 1 respecte al grup 4, la diferència de 
tarifes respecte a aquest grup, a Girona estaríem parlant d’un 56 per cent menys. 
I si ho parlem amb referència a l’espai europeu, i aquí ho comparem..., perquè vostè 
també ha fet aquest exercici de comparar-ho amb l’aeroport de Barcelona, del Prat, 
estaríem parlant que les tarifes, eh?, són, a Girona, un 49 per cent menors que les 
de Barcelona.

Per què situo això? Home, perquè, malgrat aquesta diferència de tarifes, la pre-
ferència de Ryanair és volar al Prat, no? De fet, des de l’any 2011 –ja governaven 
vostès, a Catalunya– la meitat de les operacions de Ryanair s’han traslladat de 
Girona a l’aeroport del Prat, malgrat que les tarifes es dupliquen. Per tant, demostra 
que els criteris de les companyies aèries –no només d’aquesta, eh?– per traslladar 
rutes no són les taxes aeroportuàries, que més o menys representen entre un 5 i mig 
o un 6 per cent dels seus costos operacionals, sinó que busquen maximitzar ingres-
sos posant rutes allà on poden fixar preus de bitllets més cars.

Ens ha parlat dels acords de màrqueting, eh? –vostè ho ha fixat així: «acords 
de màrqueting». No seré jo qui els hi discuteixi. Els hi està discutint la Comissió 
Europea, per possibles ajudes encobertes, eh? Anem amb compte amb aquesta qües-
tió. Ja sé que a vegades posem eufemismes, però aquí també tenim un problema, que 
en aquest cas no ens ve de les autoritats del Govern central, sinó que ens ve d’altres 
indrets.

Jo crec que el que hem de fer, i per això li reclamava... –que a mi em consta que 
les relacions amb el secretari d’estat i amb el ministre, doncs, amb les diferències 
que hi ha, són correctes–..., el que ha de fer és aprofundir, o hem d’aprofundir, tots 
plegats, en quin és el disseny de model aeroportuari que acabem definint, eh? Jo 
crec que tots som conscients que la quarta pista de l’aeroport del Prat és pràctica-
ment impossible realitzar-la, que els propers anys arribarem, per problemes ambien-
tals, a una situació probablement de congestió de l’aeroport del Prat, i que haurem 
de posar en funcionament les altres infraestructures aeroportuàries que tenim en el 
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país –a més a més, ben connectades des d’un punt de vista ferroviari. I això haurà de 
passar per un gran acord entre el Govern de la Generalitat de Catalunya, la majoria 
de forces parlamentàries i el Govern d’Espanya.

A mi m’ha sabut greu que hagi posat en contraposició l’aeroport de Girona i l’ae-
roport del Prat. Perquè jo crec que a ningú se li escapa la importància de l’aeroport 
del Prat. Ja li avanço que la posició del PSC, del Partit dels Socialistes de Catalunya, 
no s’ha mogut respecte a la de fa set o vuit anys, nou, enrere (sona el senyal acústic 
que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció), que és la necessitat –vaig aca-
bant, presidenta, dos apunts més– de que hi hagi una gestió autònoma, amb presèn-
cia forta de les administracions catalanes, per ser més competitius.

Ara, a ningú se li pot escapar la importància de l’aeroport del Prat. A l’aeroport 
del Prat hi operen prop de mil empreses que estan establertes en aquesta infraes-
tructura, que donen ocupació a 104.000 llocs de treball, dels quals 35.000 són llocs 
directes. Per tant, estem parlant d’una gran font d’ocupació i de riquesa per al nostre 
país. No es tracta tant de contraposar un aeroport contra l’altre i la feina que fan les 
administracions d’un lloc a l’altre, sinó de treballar coordinadament perquè tot el 
sistema treballi en xarxa i tot el territori se’n pugui beneficiar.

Ho deixo aquí. I, en tot cas, si hi ha segona rèplica..., alguna idea més.

La presidenta

Gràcies, diputat. Té ara la paraula el diputat David Cid, en nom del Grup 
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem.

David Cid Colomer

Sí. Prego a la presidenta que quan em quedi un minut i escaig...

La presidenta

L’aviso.

David Cid Colomer

...si em pot avisar, perfecte.
Jo voldria començar per fer-li una reflexió, i no se m’enfadi, però crec que vostè 

ha fet una compareixença del segle passat. Perquè, clar, a dia d’avui, l’any 2019, par-
lar del model aeroportuari català i espanyol sense citar ni una vegada les paraules 
«canvi climàtic» i «emergència climàtica»..., a mi em sembla que estem parlant, en 
aquest cas, d’una compareixença que té a veure més amb models antics que no amb 
models del segle xxi, i després hi tornaré.

Això té molt a veure..., jo li he dit moltes vegades que jo li reconec que vostè a 
vegades fa un discurs diria modern en canvi climàtic però que és purament simbòlic, 
i jo crec que –l’hi vaig dir també– la declaració en aquest cas d’emergència climàtica 
de la Generalitat era una declaració fake i era únicament simbòlica, no?

Perquè jo no li defensaré AENA. És veritat que AENA i la gestió d’AENA són 
purament un desastre, però per voler descentralitzar s’ha de saber què es vol. 
I jo també l’hi vaig preguntar, en aquest cas, no?, abans de l’estiu, què volia la 
Generalitat i què volia el Govern català per al Prat, i jo encara no ho sé. Perquè jo no 
estic d’acord amb el que deia el senyor Terrades; és a dir, amb un creixement sense 
fi de l’aeroport del Prat no hi ha Girona ni hi ha Reus.

I tenim el senyor Lucena... Jo ja sé què vol el senyor Lucena, el que vol AENA, el 
que vol el PSC i el que vol el PSOE, que és més ciment i més CO2. Ho dic així de 
clar. Perquè, al final, passar de 50 milions a 70 milions a l’aeroport del Prat, la ter-
minal satèl·lit, a més a més –en aquest cas, també, no?–, una nova operativa per a 
les pistes de l’aeroport del Prat i qui sap si la quarta –perquè jo no estic d’acord que 
el senyor Lucena hagi descartat en cap cas la quarta pista de l’aeroport del Prat–..., 
això vol dir que no hi ha Reus i no hi ha Girona. I tots ho sabem, perquè sempre 
serà més atractiu per a les companyies, i fins i tot per als turistes, l’aeroport del Prat 
que no els aeroports de Girona i de Reus, per més bonificacions, per més apostes, 
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per més transport i per més infraestructures que tinguin els aeroports, en aquest cas, 
de Girona i Reus.

I jo crec que estem davant d’una oportunitat perduda. Jo hi insisteixo. És a dir, 
quin és el model de la Generalitat no només per a Girona i Reus, que és fonamental, 
sinó també per al Prat, i quin és el model aeroportuari que volem, no?

Jo també li volia fer una pregunta, perquè també és un element clau. És fonamen-
tal, evidentment, el tema de saber si finalment Ryanair decideix, o no, que Girona 
deixa de ser una base, perquè hi han 164 treballadors, té un impacte fonamental pel 
que pot passar amb alguns vols, però el que hauríem també d’aclarir és si estan en 
risc o no les rutes. Sembla que no, però no ho acabem de tindre confirmat. És a dir, 
hi haurà una reducció de rutes, especialment, pel que diu el sector turístic, en aquest 
cas, de les comarques gironines, amb un impacte molt important. En tot cas, si això 
passés, estaríem parlant sobretot de la primavera i de la tardor.

I, miri, jo la pregunta també que li vull fer, i sé que vostè em dirà que sí, però..., 
jo no sé fins a quin punt té sentit seguir donant 3,5 milions, o 4 milions d’euros, a 
Ryanair. Perquè –i a això també m’hi vull referir– jo no nego... Aquest mes de juliol 
el 65 per cent dels vols de l’aeroport de Girona són de Ryanair, el 87 per cent –el 
2018– de tots els vols barats de Girona són de Ryanair, però jo tinc la sensació que 
al final la dinàmica europea o les dinàmiques, en aquest cas de la companyia..., una 
companyia, per cert, que no respecta el dret a vaga, una companyia que fins i tot no 
ho comunica a la Generalitat, sinó que ho coneixem pels treballadors, i una compa-
nyia que –no ens enganyem– opera jo diria fins i tot..., és a dir, semblen més aviat 
pirates aeris o corsaris aeris que no una companyia. És a dir, no seria segurament 
el model de companyia amb el qual nosaltres voldríem treballar, i fins i tot jo estic 
d’acord amb vostè que no seria el model idoni.

També jo tinc la sensació que a vegades, com que no volem fer enfadar Ryanair, 
es critica només AENA i la Generalitat fa una mica, diguéssim, de corretja de trans-
missió de les demandes que fa Ryanair. Jo també crec que li hem de parar els peus, 
a Ryanair. I, en definitiva, jo tinc la sensació que, per més recursos que hi aboquem, 
tard o d’hora Ryanair prendrà una decisió que pot ser o bé tancar la base o fins i tot 
deixar d’operar rutes, i això ho sabem, no?

I jo crec que, en definitiva, alguna de les coses que s’estan plantejant també per 
part del sector turístic hauríem d’intentar començar-les a posar al damunt de la tau-
la. És a dir, al final tenim les quatre capitals de província a nivell de Catalunya, i 
especialment Girona, connectades per alta velocitat, i jo crec que això suposa una 
alternativa, i, en l’aposta pel sector turístic, bé, al final també la proximitat amb 
França pot fer que tinguem alternatives al transport aeroportuari.

Jo crec que aquest és un debat també que hem de tenir o que hem de situar, no?, 
a més a més, en un context –jo vull també situar això– com l’europeu, en tot cas, 
que anem cap a determinats debats que jo crec que van molt més enllà del que estem 
tenint ara a nivell de Catalunya. És a dir, per exemple, avui a diferents països euro-
peus s’està posant damunt la taula la possibilitat de que quan hi hagi una alternativa, 
en aquest cas, de transport ferroviari que permet connectar ciutats en menys de tres 
hores no té sentit que hi hagin vols. No sé quina és la posició de la Generalitat da-
vant d’això, davant d’un context com el que tenim en aquests moments, com deia jo 
al principi, d’emergència climàtica, no?

I jo tinc la sensació que al final, també, si l’única política que tenim per seguir 
mantenint el sistema aeroportuari català quan no entrem en el debat del Prat, o no hi 
volem entrar, o com a mínim jo tinc la sensació que vostès no hi entren de manera, 
en tot cas..., amb una posició ferma... Ja l’hi dic, l’hi vaig preguntar, no?, abans de 
l’estiu, i jo no ho sé. És a dir: terminal satèl·lit, sí o no? Té sentit que el Prat arribi 
a 70 milions? Sí o no? I que la gran aposta que tenim nosaltres..., puc estar d’acord 
amb el que situa vostè, en aquest cas, de necessitat de millorar les infraestructures 
i la connectivitat del transport públic per part de l’aeroport de Girona, però..., és la 
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bonificació, que, en definitiva, no deixa de ser més recursos o, en aquest cas, facili-
tar els beneficis que puguin tindre les companyies, quan a nivell europeu ens podem 
trobar amb un altre debat o ja existeix un altre debat. 

En aquests moments el debat a nivell europeu és que no pot ser que, per exemple, 
el combustible de les aeronaus, el combustible dels avions, no pagui impostos. O si-
gui, paguem impostos tots, però la gasolina dels avions no paga impostos. I aquest 
és un dels debats que estan havent-hi avui a nivell europeu, i el que pot passar. Clar, 
potser aquest model de companyies com el de Ryanair..., si l’aviació cada vegada, 
doncs, internalitza els costos que té, especialment, per exemple, amb les emissions 
de CO2, no sé si serà tan viable o no sé si serà tan competitiva.

Per tant, ens podem trobar, a mitjà termini, que fins i tot la mateixa dinàmica, 
en aquest cas, del context europeu, ens faci que la política que estem fent a curt ter-
mini no tingui sentit en el llarg termini, i això ens ho hem de plantejar. Jo també 
entenc que segurament nosaltres encara no estem aquí, però s’estan produint de-
terminats debats a escala europea. Per exemple, n’hi poso un exemple; ja sé que no 
estem en la mateixa situació, però a Suècia aquest any 2019 els vols interiors s’han 
reduït un 8 per cent, i els vols internacionals, un 3 per cent. És veritat que a escala 
europea segueixen pujant, no li dic que no, i les emissions de CO2 segueixen pujant, 
però hi ha un debat en tot això.

I jo l’hi dic sempre: quina política vol jugar Catalunya? Vol ser capdavantera en 
la lluita contra el canvi climàtic o vol anar a roda del que passa a nivell europeu? 
Llavors, jo tinc la sensació que aquí tenim un debat. Que evidentment hem de do-
nar resposta a la immediatesa, i evidentment no seré jo qui negui l’impacte que pot 
tindre això sobre els ciutadans de les comarques gironines i sobre el mercat labo-
ral, però a mi m’agradaria també que el Govern del meu país estigués plantejant un 
horitzó a mitjà termini. I jo crec que aquí no passa. El futur de les comarques giro-
nines, del turisme de Girona, en definitiva, crec que no passa per Ryanair, que és la 
companyia, ja l’hi dic jo, que té més pràctiques jo fins i tot diria de corsari empre-
sarial que no..., una companyia a la qual puguem apostar pel model de turisme a les 
comarques gironines.

I, per tant, tenim l’estació de l’AVE –una estació que, a més està, al centre de 
Girona–, tenim connectada, a més, també Figueres, hi ha tota la connectivitat tam-
bé amb França, i jo crec que hauríem de començar a reflexionar també en aquest 
context d’emergència climàtica, que ja li dic que ho he trobat a faltar, en la seva in-
tervenció.

La presidenta

Gràcies. Té la paraula ara, en nom del Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida 
Constituent, la diputada Natàlia Sánchez, per un temps de cinc minuts.

Natàlia Sànchez Dipp

Bé, bon dia a tots i a totes. Conseller, moltes gràcies per la seva compareixença. 
Em sumaré a algunes de les qüestions que han plantejat altres grups parlamentaris.

Primer de tot, insistir en la qüestió que es plantejava ara: el creixement del trànsit 
aeri té conseqüències nefastes sobre el medi ambient, i calen alternatives. Hi insis-
teixo: és lamentable que el conseller de Territori i Sostenibilitat no hagi mencionat 
ni una sola vegada en la seva compareixença aquesta qüestió ni s’hagin plantejat des 
del departament alternatives reals per a les problemàtiques que pot generar aquesta 
situació per al territori. Hi insistim, és el transport més contaminant. Un exemple: 
un vol entre Viena i Canàries comporta que es fonguin 4,5 metres quadrats de gel 
àrtic –ja ho deu saber.

A banda, vostè parlava de tots els beneficis i de l’avaluació positiva dels acords 
de màrqueting –que també ens referirem a la qüestió de la Comissió Europea–, que 
han estat positius. Positius per a qui? Per a l’augment de cent a vuit-cents habitatges 
i «vivendes» turístiques a la ciutat de Girona, amb el que això significa de pèrdua de 
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set-cents habitatges a la ciutat? O per als veïns i veïnes de Lloret de Mar, que són el 
municipi més pobre de Catalunya, amb la renda familiar més baixa? I un municipi 
també que té quotes altíssimes de precarietat laboral associada al sector turístic.

Per tant, el que vostè està plantejant és que la Generalitat, en aquest context, 
continua apostant per un sector low-cost, per un sector turístic low-cost, que té unes 
externalitats que coneixem sobre el dret a l’habitatge, que són evidents, i sobre les 
rendes familiars en un sector, hi insistim, que ja coneixem, que és el del turisme, 
que té associades unes externalitats importantíssimes. I una tercera externalitat, de 
la qual hem parlat hem parlat moltíssimes vegades, que és l’impacte que té, per 
exemple, que una ciutat, hi insisteixo, com Lloret rebi un milió de visitants anuals, 
la majoria dels quals o una bona part arriben a través d’aquests vols de Ryanair.

Sobre la Comissió Europea, a la qual s’ha referit el diputat del PSC, ens pot ex-
plicar quin és l’estat de la qüestió? Segons tenim entès, el cas segueix obert sobre 
aquestes possibles subvencions encobertes. A més a més, m’agradaria, des del pri-
mer vol de Ryanair..., si tenen la xifra de quants milions d’euros públics s’han trans-
ferit, en la forma que sigui –en poden dir «conveni de màrqueting» o com vulguin, 
serà la Comissió...–, és a dir, quants diners públics s’han transferit a Ryanair?

I, finalment, nosaltres hi insistim, malgrat que evidentment hi ha un impacte im-
portant, especialment per a les persones –els més de cent seixanta llocs de treball de 
forma directa i immediata–, que podria tenir un impacte, cal buscar una alternativa 
laboral de qualitat per a aquests treballadors. Insistim que en el context de crisi cli-
màtica i xoc climàtic en què ens trobem és absurd continuar intentant engreixar un 
sector i no intentar buscar alternatives reals per diversificar la producció econòmica 
del nostre país.

I, d’altra banda, si Ryanair..., és evident –i en paraules del secretari d’Infraes-
tructures, senyor Isidre Gavín, no?, que feia a TV3–, aquestes empreses busquen 
constantment aquestes situacions per buscar recolzament i aportacions econòmi-
ques més favorables. Aquesta és la història amb aquesta companyia, no descobreixo 
res. Si aquest és el plantejament, per què no fem –és literal, eh?– un exercici de so-
birania, no amb relació a AENA, sinó amb relació a les companyies que controlen 
i que, a més a més, xuclen diners públics evidents? Per què aquests diners públics, 
aquests acords de màrqueting, no s’inverteixen en aquesta diversificació? Per què no 
s’inverteixen realment en polítiques socials a nivell municipal que puguin ser útils 
per revertir unes comarques gironines i un litoral que està cada cop més precaritzat 
i que viu del totxo i del sector turístic? Per què no ens plantegem realment canviar 
aquests models?

I, lligat al que comentava –i ja acabo, presidenta– el diputat de Catalunya en 
Comú Podem, reduir aquestes emissions implica un canvi de paradigma, però és 
que és un canvi de paradigma que no té per què ser traumàtic, un canvi de paradig-
ma que pot ser molt positiu, veient dades concretes sobre l’impacte econòmic. Vostè 
ha parlat d’uns impactes econòmics i de l’aval del territori. De quin aval del territori 
estem parlant? Estem parlant de les persones afectades per aquestes externalitats? 
No. Estem parlant dels mateixos de sempre, dels consorcis i dels propietaris hotelers 
que es dediquen especialment a aquest sector.

Bé, la seva compareixença no ha aportat gaire re de nou. Li agraïm, evidentment, 
que a proposta seva vulgui venir a explicar això, però no està venint a explicar que 
la Generalitat farà un exercici de força en relació amb el que veiem com un xantatge 
de Ryanair en relació amb tot el trànsit de diner públic a mans privades, que ja s’ha 
fet des del primer vol de Ryanair a Girona i també a Reus.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. Té la paraula ara, en nom del Grup Parlamentari del Partit 
Popular, el diputat Santi Rodríguez.



DSPC-C 329
18 de setembre de 2019

Sessió 16 de la CT  21 

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. Conseller, li confesso que durant la seva intervenció he ha-
gut d’anar a mirar l’ordre del dia per assegurar-me que estàvem a la Comissió de 
Territori i que veníem a la compareixença del conseller de Territori per parlar-nos 
de Ryanair, perquè he tingut la sensació –i crec que això resumeix perfectament la 
seva intervenció– de que estava davant la compareixença d’un conseller de Ryanair 
per parlar-nos d’AENA. Perquè això és el que vostè ha fet avui aquí, completament. 
Això és el que ha fet vostè avui aquí: ens ha parlat de Ryanair com l’excusa per des-
prés acabar parlant d’AENA i atribuir tots els mals que pateix Ryanair a la política 
d’AENA, com si no coneguéssim Ryanair.

Miri, avui, excepcionalment –avui, excepcionalment–, jo em situo més proper a 
alguns discursos de l’esquerra més radical d’aquest Parlament..., si m’ho permet, en 
plural, de les esquerres més radicals d’aquest Parlament, que no pas a la seva inter-
venció. Que no coneixem Ryanair? El 2011 parlàvem exactament del mateix –exac-
tament del mateix–; el 2016 parlàvem exactament del mateix, i el 2019 en tornem a 
parlar. La política de Ryanair és aquesta: amenaçar amb tancar per forçar les admi-
nistracions a moure fitxa, a buscar ajuts, aviam com poden arreplegar diners, aviam 
com poden rebaixar tarifes. Aquesta és la política de Ryanair.

I jo no discutiré que algunes de les reivindicacions puguin tenir la seva raó. 
Nosaltres les compartirem, les defensarem, actuarem..., tot el que sigui necessari. 
AENA també ho ha fet. Avui mateix ho anunciava també el president d’AENA, però 
és que al llarg del temps ho ha fet. Les tarifes aeroportuàries de Girona estaven con-
gelades des del 2012. El 2018 es van reduir un 3 per cent. El 2019 s’havien d’haver 
reduït un 4 per cent, i la previsió era que es reduïssin finalment un 12 per cent. I el 
2020..., previst que es redueixin un 5 per cent. Però aquesta no és la qüestió.

O sigui, la qüestió és que l’aeroport de Girona depèn d’una empresa que periòdi-
cament amenaça amb aquest xantatge per provocar que les administracions es mo-
guin. I vostè, darrere de l’empresa, fent-li l’onada. Clar, jo crec que hem d’analitzar 
amb seriositat, amb rigorositat, quines són les problemàtiques, però també tenint en 
compte quin tipus d’empresa és la que tenim al davant, que utilitza els treballadors 
per fer xantatge a les administracions, i ho fa tot sovint. És que si fos la primera ve-
gada, diríem: «Miri, és que no sabem de què va, això», però és que no és la primera 
vegada, és que és periòdic, és continu. I, clar, és que, al final, com veuen que alguna 
administració, doncs, s’afegeix al carro i actua com a altaveu per facilitar les coses 
perquè aquesta empresa continuï tenint pràcticament el monopoli dels vols a l’aero-
port de Girona, es va repetint cíclicament.

I jo crec que en aquesta situació i amb aquesta estratègia no fem absolutament 
cap mena de favor a ningú –a ningú. Una altra cosa és..., escolti, analitzem bé quines 
són les reivindicacions, analitzem bé quina és la situació, i allò que sigui just defen-
sem-ho, allò que sigui just reivindiquem-ho, però no ens centrem únicament i exclu-
sivament en el greuge, no ens centrem únicament i exclusivament en el fet de que el 
problema és AENA. No, no, el problema no és AENA; el problema és un tipus d’em-
presa que es gestiona com es gestiona i que utilitza sovint el xantatge. (Veus de fons.) 
Sí, conseller, és així, i ho sap perfectament, perquè quan no és Girona és Tenerife, 
o també, en el seu moment, Barcelona, i estem cada dos per tres igual. Per tant, tin-
guem una mica en compte quin és aquest entorn i quin és aquest panorama.

Però el que no podem fer és el joc a aquesta empresa, que el que vol precisament, 
ho repeteixo, és sotmetre a pressió les administracions perquè li rebaixin els costos 
a l’empresa i sotmetre a pressió el territori per incrementar les ajudes que ja reben i 
que després poden ser posades en entredit. És l’única companyia que es queixa de 
totes les companyies que operen a Catalunya. És la més important, clar, perquè la 
seva política l’ha basat en aquesta forma de fer les coses. O no la coneixem?

Per tant, jo crec, conseller, que erren en l’estratègia per tal d’intentar fer un fa-
vor. Que potser ho resoldran en el curt termini, mantenir la base, mantenir els vols, 
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collar els uns i collar els altres, però o abordem aquesta situació de fons i amb la 
vista posada en el llarg termini o, si no, d’aquí tres anys hi tornarem a ser. Perquè, 
com haurà tornat a funcionar, la seva estratègia, d’aquí tres anys tornarem a estar 
exactament igual.

Per tant, crec que val la pena que ens replantegem l’estratègia en relació amb les 
amenaces i els xantatges que aquesta empresa acostuma a fer a Girona i, per des-
comptat, a la majoria de territoris en els que opera.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Té ara la paraula, en nom del Grup Parlamentari Republicà, el 
diputat Marc Sanglas.

Marc Sanglas i Alcantarilla

Gràcies, presidenta. Agrair la presència del conseller i de la resta de membres del 
departament i de les altres persones convidades que avui ens acompanyen. Voldríem 
agrair-li, primer, aquest exercici de transparència que vostè ha fet, amb aquesta vo-
luntat de comparèixer de manera, diguem-ne..., a petició de vostè. I, per tant, creiem 
que és un bon exercici, al contrari del que apuntava algun dels diputats que m’han 
precedit, en el sentit de que no hi havia hagut transparència o informació sobre la 
qüestió. Ens sembla que vostè ha fet aquí un exercici..., però és veritat que durant 
els dies, diguem-ne, que s’han succeït des del mes d’agost, en el qual s’ha esdevin-
gut aquesta crisi, han anat sortint diferents informacions de les gestions que ha anat 
fent el Govern. Per tant, des d’aquest punt de vista, no podem compartir el que algú 
apunta sobre aquesta manca de transparència.

Hi ha un primer element, que és el que sí que ens preocupa des del grup parla-
mentari en nom del qual parlo, que és la situació dels treballadors. I, per tant, di-
guem-ne, sí que, des d’aquest punt de vista, hem d’agrair les gestions que es puguin 
anar fent i el fet d’anar informant sobre aquesta situació. I, en tot cas, defensar la 
situació d’aquests treballadors per intentar evitar que aquesta situació esdevingui 
irreversible. Per tant, des d’aquest punt de vista, demanar al Govern i als departa-
ments afectats per aquesta matèria i per aquesta crisi que intervinguin per defensar 
la situació.

Miri, el senyor Rodríguez ha fet una confessió avui, pública, que encara no l’he 
superat, però en tot cas, diguem-ne, jo ara en faré una altra. També coincideixo amb 
una part del que diu el senyor Rodríguez, a banda del plantejament que fa amb els 
grups de l’esquerra: hem de fer una reflexió, eh? I, en tot cas, coincideixo en aquest 
element de reflexió que també han apuntat altres diputats i diputades que m’han 
precedit: el model del creixement il·limitat és un model que ens l’hem de replante-
jar, i, per tant, des d’aquest punt de vista, no és la manera, entenem, que de manera 
il·limitada puguem anar consumint els recursos, i més en àmbits que afecten molt 
clarament el medi ambient.

Per tant, aquest element de reflexió de quin és el model de mobilitat que tenim, 
quin és el model de creixement en tots els àmbits i en tots els aspectes que tenim, cre-
iem que ha de ser palès, i, en tot cas, l’hem de fer.

Però, al mateix temps, també hem de fer una reflexió sobre el sistema aeropor-
tuari, i creiem que és aquí on en aquests moments tenim les mans lligades i on no 
tenim aquesta capacitat. En un context on les distàncies..., i tenint en compte que 
som un país petit en distàncies, la visió que hem de tenir en el conjunt, diguem-ne, 
de les infraestructures, de les grans infraestructures, creiem que ha de ser de país, 
un context molt ampli, amb una visió molt àmplia. I, en tot cas, creiem que aquest 
és el model en el qual hem de treballar.

És evident que Barcelona té un nom, és evident que Barcelona té la capacitat 
de xuclar..., diguem-ne, de situar-nos en el món, però és evident que el nostre país 
gaudeix d’un seguit d’instal·lacions, gaudeix d’un seguit d’infraestructures, que ens 
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han de permetre, des d’aquest punt de vista, treballar en aquest conjunt, i, per tant, 
situar les diferent infraestructures que tenim al país com a elements que puguin re-
colzar-se els uns en els altres.

I creiem que, en aquest sentit, ens aniria molt millor, des de molts punts de vis-
ta, no concentrar tot el trànsit aeri en un sol aeroport, sinó en diversos, seguint el 
model que es fa a Europa. És a dir, vostès van a París i tenim diversos aeroports per 
arribar-hi, i tots són aeroports de París, i molts a molta distància de la ciutat. Doncs 
creiem que aquest és el model que hem de seguir explotant. Això ens permetria des-
centralitzar la situació, evitar les concentracions en l’àmbit de la ciutat de Barcelona, 
amb els perjudicis que això suposa a les mateixes mobilitats, als mateixos trànsits, 
diguem-ne, dels passatgers que arriben i surten d’aquestes instal·lacions, i ens per-
metria descongestionar molt més també el país.

Per tant, des d’aquest punt de vista, creiem que hem de fer aquesta reflexió. I és 
evident que amb el sistema que tenim en aquests moments, d’AENA, un sistema mo-
nopolístic –monopolístic–, que no ens permet competir..., tenim la necessitat que el 
Govern de la Generalitat, conjuntament amb les administracions locals, formi part 
de la presa de decisions del que ha de passar en aquests aeroports en el seu conjunt. 
I aquesta és la limitació que tenim en aquests moments, i no la podem negar, per 
molt que alguns diguin que no és el problema. Sí que és el problema, és la incapa-
citat del Govern de la Generalitat de poder incidir en les decisions estratègiques de 
l’aeroport de Barcelona.

I creiem que aquest és un punt on hem d’incidir, i per nosaltres és màxim. Creiem 
que hi hem de ser. No podem ser mers espectadors. No pot ser que AENA deci-
deixi un any, diguem-ne –perquè és flagrant, la manca d’inversió a l’aeroport de 
Barcelona–, que «hi destinem alguns recursos perquè aquests catalanets no es quei-
xin». No. És indignant, la incapacitat que hi ha, i, en tot cas, tot centrant la inversió 
en uns aeroports, seguint la política –cal recordar-la, aquí també, perquè alguns se 
n’obliden– de la limitació que tenim de vols intercontinentals operada pel Ministeri 
de Foment. És evident que el Ministeri de Foment i AENA tenen l’interès només de 
potenciar un dels aeroports de l’Estat en detriment del nostre. I, per tant, des d’aquest 
punt de vista, ens veiem limitats, i entenem que aquest és l’element que a nosaltres 
ens queda limitat.

Jo voldria fer algun esment, alguna referència a alguna qüestió. Algú deia que 
la crisi és culpa del context polític del país. Miri, el que és una crisi permanent és 
parlar del 155 constantment i amenaçar amb un 155 cada vegada que no ens portem 
bé. Això és el que genera inestabilitat al país, això és el que genera por al país. I, per 
tant, des d’aquest punt de vista, creiem que no és de rebut estar constantment ame-
naçant amb el 155, ja que n’estem patint les conseqüències.

I després, senyor Terrades, els felicito, els felicito per aquests pressupostos que 
no han existit mai; els han espremut fins al final, han anat traient suc d’aquests pres-
supostos que ningú ha vist i que eren impossibles d’aplicar, com vostès van reconèi-
xer. (Veus de fons.) Els seus secretaris de l’Estat van reconèixer que era impossible, 
aplicar aquest pressupost tal com vostès l’havien concebut. Per tant, sabem que es-
tem en un procés electoral, i, per tant, des d’aquest punt de vista, ara ja val tot i tor-
nem a treure..., però, diguem-ne, l’hi volia reconèixer.

Res més. Molt agraït, de nou, per la intervenció.
Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Té la paraula ara, en nom del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, la diputada Geis, Gemma Geis.
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Gemma Geis i Carreras

Bon dia, presidenta. Bé, tornem a estar aquí. Avui no me’n puc estar, que vostè 
ha començat dient que ha combinat l’estiu, doncs, anant a les presons i a l’exili..., 
avui també tenim un record per al conseller Rull.

Bé, a nosaltres ens ha agradat i valorem positivament la intervenció que ha fet el 
conseller Calvet, perquè, tantes vegades que s’argumenta aquesta transparència, cre-
iem que avui ha estat un exercici precisament de transparència i d’aquest compromís 
des de la conselleria i des del Govern.

Escoltant les intervencions, també, dels diputats..., moltes vegades és fàcil criticar, 
comprometre’s amb les paraules difícils, i fer propostes concretes, encara més. Però 
nosaltres sabem que la gestió aeroportuària, el model de gestió de Catalunya, que 
compta amb l’aeroport de Girona, el de Barcelona, el de Lleida, el de Reus... Vostè 
ha fet referència a quelcom que forma part del nostre espai polític, que és l’equilibri 
territorial. I quan parlem de la relació entre l’aeroport del Prat, l’aeroport de Girona, 
el de Reus i el de Lleida, nosaltres el que volem és un país cohesionat, equilibrat, 
viu, transformador i activat econòmicament. Perquè totes les activitats econòmiques 
suposen, malauradament, precarietat, però el que hem de fer és combatre aquesta 
precarietat. El que no podem fer és eliminar aquesta activitat econòmica; la podem 
combatre, però sempre, malauradament, hi ha precarietat, i el que s’ha de fer és fer 
polítiques actives per evitar-la, no treure i eliminar l’activitat econòmica.

En el cas d’AENA, el diputat de Ciudadanos, el diputat Amelló, feia referència a 
les dades i informació. Jo m’he estat estudiant aquests dies la pestanya d’informació 
corporativa de la pàgina web d’AENA, que és absolutament insuficient, que des del 
2014 no aporta dades concretes que ens permetin avaluar quina és la viabilitat dels 
diferents aeroports. Quan vostè, conseller, feia referència a les categories 1, 2, 3, 4..., 
un s’adona que només amb les dades de passatgers, que no em coincideixen amb les 
que deia el diputat de Ciudadanos –perquè hi ha el mensual d’aquest 2019 i del 2018, 
i no em coincideixen amb les que estan publicades a la pàgina web–..., no ens ado-
nem de la magnitud i de la capacitat econòmica que té l’aeroport de Girona.

Si, a més a més, estudiem diferents estudis acadèmics d’economistes, politòlegs 
o economistes especialitzats en economia del turisme, ja no els en poso ni de ca-
talans, perquè vostès, com que sempre aplicarien el 155..., ja m’agafo simplement a 
estudis de fora de Catalunya, i el que ens indiquen és que un aeroport amb un nom-
bre de passatgers d’1 milió o 1 milió i mig en una ciutat com Girona, de cent mil 
habitants –ja no parlo de la província de Girona–, és absolutament viable. El dipu-
tat Sanglas feia referència al model aeroportuari francès, però és que, a més a més, 
els estudis..., si ho comparem amb el model aeroportuari alemany, doncs veiem que 
l’aeroport de Girona i tot el desenvolupament dels aeroports de Catalunya jo crec 
que és absolutament viable.

I si aquesta transparència que exigeixen i que practica el Govern l’exigissin tam-
bé a AENA, perquè a vegades tinc la sensació que és molt més fàcil criticar el 
Govern que no posar-se al costat del Govern per fer front a aquest forat negre que 
és AENA, doncs crec que tindríem moltes més dades que ens donarien aquesta ar-
gumentació.

Perquè, a més a més, amb AENA juguem amb les cartes marcades. Podem fer 
totes les crítiques que vulguem al Govern i li podem exigir respostes, i el que ningú 
mai li podrà criticar, crec, al conseller Calvet és la seva capacitat d’aportar dades i 
arguments i xifres. Però el model de gestió aeroportuària a l’Estat espanyol és un 
model de gestió aeroportuària centralitzat, amb caràcter monopolístic; AENA fun-
ciona amb un sistema de caixa comuna en que els aeroports rendibles sufraguen 
aquells que no ho són, sense saber nosaltres quina és la situació real a l’Estat espa-
nyol del sistema aeroportuari. Vostè ha fet referència a les tarifes; tampoc sabem 
quins són els criteris de tarifació. Vostè ha fet referència a les polítiques de bonifica-
ció; tampoc les coneixem. I, per tant, estem jugant amb les cartes marcades.
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I el que està fent el Govern de la Generalitat és liderar, davant l’absència d’AENA,  
que això, aquesta absència, a Catalunya la trobem ja no només amb AENA, sinó 
amb el Govern espanyol, amb els 1.300 milions d’euros que no es paguen a les co-
munitats autònomes, amb aquesta manca de diàleg i amb aquesta situació de crisi 
política, perquè sense Catalunya no es pot governar Espanya.

Per tant, AENA el que fa és estar absent, perquè no dona informació. I també, 
no ho sé, recordar..., AENA, qui la presideix? Doncs mira, algú que formava part 
del Partit Socialista. Per tant, entenc també una mica la posició del diputat Terrades. 
Perquè, clar, al final el que acabem veient són fets, i és la manca de política aero-
portuària en els aeroports catalans, que segurament només la podem cenyir al canvi 
de nom de l’aeroport del Prat a l’aeroport Tarradellas, perquè més enllà d’allò no se 
l’espera, a AENA. Per tant, juguem amb les cartes marcades.

Què volem nosaltres? Nosaltres volem un model de gestió descentralitzada on les 
dades siguin públiques, perquè els aeroports –el de Girona, qualsevol...– són viables, 
perquè ho diuen els estudis, amb 1 milió o milió i mig, que ho estem sobrepassant, per-
què les dades que ha dit el diputat de Ciudadanos em consta que, pel que ha publicat 
AENA, no són les correctes, si molt no m’equivoco. Per tant, jo crec que volem aquest 
model descentralitzat on hi participin les administracions territorials, les cambres de 
comerç, les diputacions, els ajuntaments, les entitats privades, perquè defensem aquest 
model de cohesió territorial.

I vostès feien referència al canvi climàtic. Home, doncs l’aeroport del Prat –tam-
bé llegia un estudi recent d’un economista especialitzat en matèria aeroportuà-
ria– està arribant, com vostè deia, a la saturació. I, en un marc de saturació i de 
sostenibilitat i de model de futur, què és més fàcil: reutilitzar els aeroports, repartir 
i ajudar en aquest equilibri territorial...? Jo crec que aquest és el model que nosal-
tres volem. Segurament, i coneixent el conseller Calvet, nosaltres estem fent..., la 
seva compareixença és del dia a dia, però aquest model, aquests canvis de futur del 
transport ferroviari versus el transport aeri, el model, diguem-ne, cap a on anem de 
contaminació..., tot això sabem que ens hi trobarem, i segur que el Govern no ho 
nega, però la compareixença avui és de fer front al dia a dia. I en aquest dia a dia, 
segurament, diputat Cid, ens trobem amb la resposta d’aquests subproblemes que 
tindrem a mitjà termini.

Per tant, l’aeroport de Girona el 2018 va tenir més de 2 milions de passatgers, un 
3,8 més que el 2017. AENA no ens en dona les dades. Volem un territori cohesionat, 
fort. Creiem que l’aeroport de Girona és viable. I no podem negar tampoc la situació 
de Ryanair. És a dir, vostè ha començat dient que hi havia un problema laboral i que 
des de la conselleria de Treball s’estava fent un esforç i s’estava fent un seguiment 
davant de qualsevol vulneració de drets que es poguessin produir en l’àmbit laboral. 
I, per tant, des d’aquest punt de vista, també, tot el suport de Junts per Catalunya.

Però, escolti, al final, nosaltres volem un país modern. Ahir sabíem que el Govern 
també, el ministre Borrell, limita el corredor 5G. Ja no existeixen les fronteres. No 
sé quin cap té... Per nosaltres no existeixen les fronteres, estem en un món digital. 
I, per tant, el que estem veient és que, dia sí i dia també, aquest país millor ens ve 
limitat i condicionat per les cartes marcades del govern autonòmic que tenim, del 
model d’estat autonòmic. I precisament alguns dels que estan aquí a la taula l’únic 
que volen és aplicar, dia sí i dia també, el 155, perquè és l’única proposta política 
que tenen per a Catalunya. Perquè, si no, no s’entén que haguem d’anar a unes altres 
eleccions; perquè són incapaços d’entendre’ns, perquè no hi ha cap proposta política 
per a Catalunya.

Per tant, escolti, el territori fort, model cohesionat, model viu, transformador, 
econòmic, màxima exigència a AENA, i nosaltres des d’aquí hi donem suport. 
I també donem suport a totes les iniciatives que doni el Govern de la Generalitat, 
perquè entenem que fa front al dia a dia, però també posa la mirada lluny, la mirada 
llarga, per a aquest país que volem.
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La presidenta

Gràcies, diputada. Seria el torn, ara, del conseller, per un temps màxim de trenta 
minuts. I, després, si els diputats tenen alguna cosa per repreguntar, doncs, ho poden 
fer. Pensin que hi ha una segona compareixença. Endavant, conseller.

El conseller de Territori i Sostenibilitat

Moltes gràcies per l’advertiment respecte a la segona compareixença, presidenta. 
Diputades i diputats, jo els vull agrair el to general de les seves intervencions. Com 
sempre, ha estat positiu i han aportat dades i algun comentari sobre la situació elec-
toral –inevitable, eh?–, que també m’hi referiré en la resposta al que hagin pogut dir 
vostès personalment des de cada grup. He anat prenent notes, i el secretari també 
m’ha assistit en poder anar completant aquestes notes, que pretenen ser respostes, en 
definitiva, al que vostès han plantejat.

El senyor Héctor Amelló, del Grup de Ciutadans, ha fet una intervenció en la que 
ha expressat aquesta preocupació pels llocs de treball, per l’activitat, per l’impacte de 
l’eventual tancament de la base a les comarques de Girona; de no augmentar la pre-
ocupació, és a dir, de donar respostes a aquesta preocupació legítima que té la gent 
de les comarques de Girona, i estem absolutament d’acord amb aquesta part de la 
intervenció. Hi ha preocupació, i el fet que avui fem aquesta compareixença és una 
mostra d’aquesta preocupació.

En el que no puc estar d’acord amb vostè és que, com a govern de la Generalitat, 
haguem fet silenci. Des del moment en que vam saber que, efectivament, Ryanair te-
nia aquesta intenció..., al contrari –al contrari–, ens hem multiplicat. Jo mateix, com 
a conseller, n’he parlat en innumerables ocasions, cada vegada que n’he tingut ocasió, 
i el secretari d’Infraestructures també. I també hem efectuat tot un conjunt d’accions 
concretes –reunions, comunicacions...– que han ajudat a estar molt pendents i, efecti-
vament, a poder donar resposta a moltes de les coses que ens ha plantejat.

I tampoc puc estar d’acord –la primera cosa en la que no estic d’acord és en 
aquest silenci que vostè ens atribuïa, de cap manera– en que això sigui reflex de 
la inestabilitat política a Catalunya. Sembla gairebé una broma, que parlem avui 
d’inestabilitat política a Catalunya, no? Inestabilitat política, en tot cas, a l’Estat es-
panyol, perquè aquí sí que hi ha silenci sobre les solucions polítiques que necessita 
Catalunya, però també sobre preguntes i qüestions concretes de gestió de les infra-
estructures.

Que portem en aquests últims quatre anys gairebé cinc-cents dies de governs en 
funcions a l’Estat espanyol que no han donat resposta a la majoria de necessitats de 
Catalunya respecte a la gestió d’aquestes infraestructures, ni viària, ni ferroviària, 
ni portuària, ni... En comptades ocasions hem pogut tenir un diàleg asserenat i con-
cret per afrontar algunes d’aquestes necessitats. Pel camí tot ha sigut, doncs, en fi, 
voluntat, en tot cas, de deixar passar el temps aviam si les coses s’arreglaven per si 
soles. Les coses no s’arreglen per si soles –les coses no s’arreglen per si soles–, ni 
respecte a Catalunya ni respecte a les infraestructures de Catalunya.

Fixi’s que la companyia i els sindicats s’han sorprès que els únics que parlem 
siguem nosaltres –que els únics que parlem siguem nosaltres. AENA no ha parlat, 
el Ministeri de Fomento no ha parlat. I, efectivament, aquesta és una situació que 
demostra la inestabilitat política, en tot cas, a Espanya, no a Catalunya. Nosaltres 
estem aquí, al peu del canó, aportant i volent liderar les solucions a aquesta preocu-
pació que, efectivament, sí que compartim, que hi és, però que també l’hem de posar 
en el seu punt just.

Quan parlem de tancament de base, vostè sap que..., si no ho sap, l’hi explico –ho 
dic en positiu, eh?–, la base en aquests moments significa que hi hagi cinc avions a 
l’estiu, un avió a l’hivern. Quan la companyia parla d’eventual tancament de base 
sense entrar en detalls, parlen de costos operacionals a l’hivern; per tant, nosaltres 
això ho traduïm als costos del que significa operar durant el període en el que hi ha 
un sol avió estacionat, eh?, i en el que també hi han menys vols. Per tant, tot això 
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nosaltres, que tenim equips fiables de traducció de totes aquestes xifres a l’impacte 
econòmic per a les comarques de Girona, veiem que lògicament pot tenir impacte, 
però l’hem de posar en la seva justa mesura.

El tema laboral, que jo he volgut expressar amb contundència, perquè hi ha 
aquesta preocupació... Per ara no hi ha presentat cap ERO, no hi és –no hi és. Estem 
ben atents, hem fet reunions, ens hem avançat. Des del Departament de Treball tam-
bé s’han posat en contacte amb el ministeri corresponent, però ERO no n’hi ha cap, 
de presentat. Per tant, nosaltres continuarem tenint aquesta, si m’ho permet, hipera-
tenció sobre el tema laboral, perquè hi és –perquè hi és.

I, com he dit jo en alguna ocasió i s’ha traduït ja en una sanció del Departament 
de Treball, no deixarem que Ryanair «faci el que li doni la gana»; aquestes van ser 
les meves paraules textuals en una compareixença en la que se’m va interpel·lar res-
pecte a si sabíem que hi havia una sèrie de pràctiques..., en fi, per part de l’empresa, 
no?, que, mentre parlava d’un ERO, anava contractant. Vaig dir: «Escolti, la legisla-
ció laboral és inequívoca, i nosaltres hi tenim tota l’atenció del món i no deixarem 
que l’empresa faci el que li doni la gana.» En definitiva, aquest és el plantejament que 
tenim respecte a aquest aspecte, eh?, el de l’impacte laboral de l’eventual tancament 
de la base.

Respecte a l’impacte econòmic, també hem calibrat els cinc avions a l’estiu, un 
avió a l’hivern, aviam com impacta. I, evidentment, en estricta exigència cap a la 
companyia, cap a les companyies, el compliment dels contractes de promoció turís-
tica d’aquest any.

Per tant, «què estan fent?» Tot això. «Què més faran?» Home, hem parlat de 
model; després m’hi referiré més, recollint, doncs, la majoria de les seves interven-
cions, però, pel camí, no deixem de fer encara més promoció turística. És a dir, des 
de l’empresa Aeroports de Catalunya anem a totes les fires, per exemple. Encara que 
estrictament no ens pertoca, respecte a la infraestructura, anem a explicar model 
territorial –per tant, model turístic, per tant, promoció. I anem a les fires i expli-
quem..., Girona, Reus, Barcelona –efectivament–, Lleida... Per tant, aquesta feina 
l’estem fent.

Senyor Jordi Terrades, jo diria –l’hi dic amb molt de «carinyo»– que ha tingut 
un paper difícil, avui, perquè vostè ha hagut de defensar un model que no és el seu 
–un model que no és el seu. Perquè l’actual model d’AENA no el va fer el Partit 
Socialista, sinó que el va perpetrar el Partit Popular –i, després, lògicament, em re-
feriré a la intervenció del senyor Rodríguez.

Vostès tenien un altre model, perquè jo recordo que, en temps del ministre 
Blanco i del secretari d’estat Isaías Táboas –avui president de Renfe–, i inclús amb 
alguna persona, doncs, del país col·laborant amb el secretari d’estat, estaven pensant 
en un model d’AENA diferent del que tenim ara. I hi havia molt diàleg en aquell 
moment –estic parlant de l’any 2011–; hi havia molt diàleg entre el Govern de la 
Generalitat –jo hi era, amb una altra responsabilitat, secretari d’Infraestructures i 
Territori. I era un model que..., aviam, estic fent política-ficció, però estic pràctica-
ment segur que seria millor que el que tenim ara. Estaven pensant en una privatit-
zació parcial però amb una singularització dels aeroports, tant el de Barcelona com 
el de Madrid, en què probablement hi podria haver un consell rector en el que el 
Govern de la Generalitat hi hauria estat, com ha demanat el diputat Marc Sanglas, 
amb un estil similar al de les autoritats portuàries.

I en això estàvem. I inclús el seu diputat, el senyor Roberto Labandera, va dir 
des de l’hemicicle del Parlament que, en aquest model, segurament podríem inclús 
arribar a traspassar Girona i Reus al Govern de la Generalitat. Per tant, teníem un 
model diferent. Tenien un model diferent, vostès tenien un model diferent, i avui li 
ha tocat defensar un model que no és el seu, i em sap greu, eh? Aquest model de 
l’AENA publicoprivada que cotitza a borsa no és el seu, i aleshores es nota. Es nota, 
perquè li he notat una certa incomoditat.
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En tot cas, la competitivitat de l’aeroport de Girona, que l’ha d’aportar, en prime-
ra instància, AENA –hi insisteixo, amb un model que no és el seu–, pot ser correcta 
des d’un punt de vista... Jo he afegit algun apunt concret sobre les tarifes d’aterrat-
ge, que no està en la categoria que li toca; potser és més correcte internament, però 
no ho és externament. Les xifres de taxes per passatger d’aeroports similars al de 
Girona arreu d’Europa baixen moltíssim. A Girona estem al voltant dels nou euros 
i, hi insisteixo, eh?, en aeroports similars a Girona arreu d’Europa estem en taxes de 
dos, tres euros, eh? I, per tant, el que ens demanen els estudiosos del trànsit aeri i el 
turisme és que se sigui agressiu en l’establiment de polítiques tarifàries que donin 
competitivitat a les infraestructures mateixes i al territori.

I, finalment, es parla de pressupostos. Bé, cada vegada que se’ns parla de pres-
supostos des del Govern de l’Estat, allò ho associem a «lluvia de millones», que no 
acaba d’arribar, però, després, inclús, encara que arribi, podem fer el repàs del que 
es liquida realment en el pressupost. Per tant, francament, no ens parlin de pressu-
postos del Govern de l’Estat, perquè tenen poca credibilitat; no vostè, els pressupos-
tos de l’Estat.

En tot cas, vostè ha acabat reclamant també que donem importància i valor a 
aquesta progressiva reducció tarifària que s’ha fet a Girona des d’un determinat any, 
que l’hi reconec. Però és que, clar, el mal ja estava fet –el mal ja estava fet. El 2009, 
quan es va obrir la T2..., 2010, i, per tant, fins a les reduccions tarifàries que es van 
produir anys després, es va provocar aquest enorme traspàs del que s’havia acon-
seguit fins aleshores amb també política comercial del Govern tripartit de Girona-
Reus cap a Barcelona. Per tant, el mal ja estava fet.

Jo ho he esmentat a la meva intervenció: quan les tarifes són les mateixes, T1 i 
T2 versus Girona, doncs, arribem a una situació que és molt difícil de redreçar, i és 
encara més difícil de redreçar si AENA no fa la feina, és a dir, si no inverteix i si no 
fa una política comercial tarifària correcta, sobre la qual nosaltres podrem fer polí-
tiques tarifàries complementàries, però sempre complementàries –sempre comple-
mentàries, eh?–, tot això, evidentment, fet en la base del Pla estratègic de l’aviació 
a Catalunya.

Vostè ha parlat també de l’expedient a nivell europeu. Efectivament, sa-
bem que hi ha un expedient en marxa, que hi ha una primera resolució del tribu-
nal de Luxemburg sobre aquest tipus d’acords comercials referits a l’aeroport de 
Montpeller, si no m’equivoco... Tot això està en marxa. I a tot això, lògicament, hi 
estem ben atents. I, en tot cas, nosaltres..., atents a com acaba aquest expedient i a la 
seva resolució i al seu impacte cap a l’Estat espanyol, cap a Catalunya i cap al paper 
que hagin fet l’AGi i la Generalitat a través de l’AGi, i ben atents també a que aquest 
escenari variï els propers anys. Perfecte. Si això s’ha de fer amb un concurs públic, 
doncs, es farà, com marquin els tribunals.

Per ara, com s’ha fet? En base a acords bilaterals amb cada companyia, però 
oberts –oberts. Abans els ho deia, en la meva intervenció, amb Ryanair i amb altres, 
tothom que ha aixecat el dit i ha aportat prou rigor en les seves xifres, diguéssim, de 
generació de vols, i, per tant, de passatgers, ha tingut aquest tipus d’acords de pro-
moció turística, de màrqueting, en diem «a èxit». Això és molt important, també: «a 
èxit», només es paga el que es fa; no és un pressupost que ara pugui quedar penjat. 
Aquest 2019 es pagarà el que es faci, com sempre –com sempre.

Senyor David Cid, dels comuns, no es pot anar a missa i repicar, o sigui, no es 
pot demanar que vetllem pels llocs de treball i vetllem per l’economia i per la pre-
ocupació, i després dir: «Però, a més, tot això han de posar-ho sota un tamís de dub-
te i han de canviar el model.» Escolti, o una cosa o l’altra.

Nosaltres el que no farem és deixar de pedalar. Perquè vostè ha parlat d’una sè-
rie d’expectatives. És veritat que ha dit: «No estem aquí, però hem de pensar com 
hi hem d’arribar.» I tant que hi pensem, hi pensem constantment, des de Turisme 
i des de Territori i des de tot el Govern. I hi torno a insistir: en la redacció del Pla 
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estratègic de l’aviació, en el que, efectivament, doncs, hi afegim tot el component 
ambiental, només faltaria –només faltaria.

Miri, defensar Girona és acció climàtica. Aquesta compareixença en si mateixa, 
defensant l’aeroport de Girona, és acció climàtica. Vostè em diu: «Això, com encai-
xa en el context d’emergència climàtica?» Doncs miri, fent aquesta compareixença 
i defensant Girona. Perquè el nostre model, efectivament, és un model en xarxa en 
el que els aeroports es complementen, en el que hi han inversions als aeroports que 
els interconnexionen, amb un model l’AENA diferent al que tenim avui –diferent al 
que tenim avui– que va perpetrar el Partit Popular, en el que hi ha una bona gestió 
comercial de les tarifes que permeten que hi hagi un repartiment i que permeten que 
hi hagi, de nou, impactes ambientals adequats, sostenibles –sostenibles– en el con-
junt d’infraestructures del país. Per tant, aquest és el nostre model.

I fortalesa i exigència cap a Ryanair? Tota –tota. La meva expressió de «no faran 
el que els doni la gana» es queda en l’expressió d’un conseller davant dels mitjans 
de comunicació, però, en tot cas, des del Departament de Treball i amb l’assistència 
del Departament de Territori, allà estem, seguint-ho, i no en deixarem passar ni una. 
I per ara ja hi ha una sanció.

Vostè ha parlat de si continuarem fent aquests acords de promoció. Sí, la meva 
intenció, la intenció del Departament de Territori i del Govern de la Generalitat és 
continuar amb acord amb el territori. Si m’ho permet, diguéssim, estirant molt el 
que és el concepte, des del nostre punt de vista, aquests acords de promoció turística 
i acords de màrqueting a èxit vindrien a ser la feina de l’estat emprenedor, similar al 
que podem fer, doncs, respecte a la Fórmula 1 o respecte a altres àmbits en els que, 
via una activitat, es genera ocupació i es genera economia, i sempre amb el prisma, 
evidentment, de la sostenibilitat. Però la nostra voluntat és seguir.

Però –i hi torno a insistir, i no sé si s’entén prou– el que no farem és suplir la fei-
na d’AENA. O sigui, el que no farem a través d’aquests acords de promoció és pa-
gar a AENA. No sé si s’entén. O sigui, el primer que ha de fer AENA és rebaixar la 
tarifa i fer la subvenció a l’hivern i fer més inversions. I, sobre això, per donar més 
competitivitat, en el sentit que ens marca el pla estratègic de ser agressius per donar 
més oportunitats al territori i cohesió territorial, que és el que volem nosaltres, lla-
vors, sí, acords comercials.

Però el que no farem, el que no farem de cap manera, és –i aquí també contes-
to alguna pregunta que no m’ha fet vostè, però que ha sortit en el conjunt d’inter-
vencions– cedir al xantatge de Ryanair. No hi cedirem. O sigui, si Ryanair pretén 
que, a través de tot això, nosaltres augmentem les nostres subvencions, s’equivoca 
–s’equivoca. Si Ryanair posa sobre la taula la necessitat de reduir els costos opera-
cionals a l’hivern i aquesta reducció dels costos operacionals a l’hivern ha de venir 
o algú suposa que ha de venir via els acords de promoció turística de la Generalitat, 
s’equivoca. Primer, competitivitat per si mateixa, de la infraestructura, eh?, inver-
sions i gestió comercial de les tarifes; sobre això, podrem defensar –i, de fet, ho 
fem– aquests acords de promoció turística o de màrqueting a demanda.

Vaig acabant. Senyora Natàlia Sànchez, vostè té un model diferent al que pugui 
defensar jo des de Junts per Catalunya, un model socioeconòmic diferent, i, en tot 
cas, doncs, és legítim. Nosaltres creiem que, efectivament, tot el que significa l’exis-
tència d’infraestructures aeroportuàries i la seva explotació en benefici d’una part 
important de la nostra economia, que és el turisme, és bo i s’ha de fer de manera, 
com he dit, sostenible.

Vostè diria que ha «ignorat» –no es prengui aquest verb molt negativament– els 
esforços del territori, esforços constants per, precisament, transformar aquest model 
turístic que vostè diu que no és bo per al territori, el model low-cost –i en això hi 
coincidim–, en un model turístic de qualitat. És que és la feina que fa constantment 
l’alcalde de Lloret –ho personifico en ell– o l’alcaldessa de Calella o la gent que està 
a l’AGi, juntament amb el Patronat de Turisme i la Diputació de Girona, per intentar, 
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doncs, mostrar un territori que ha de rebre turisme de qualitat i per al qual neces-
sitem infraestructures de qualitat. Clar, si no tenim una infraestructura de qualitat, 
és a dir, amb inversions i amb gestió tarifària com Déu mana, difícilment podrem 
posar la infraestructura al servei d’aquesta transformació del turisme i que sigui, 
doncs, una part molt important de la nostra economia que aporti molt valor afegit 
al territori.

Em pensava que ho havia dit, però li reiteraré la xifra de despesa pública en 
aquests contractes de promoció turística. He parlat de 66 milions d’euros en el 
seu total, i corresponents al Govern de la Generalitat a través del Departament de 
Territori i a través del Departament d’Empresa, si no ho veig malament, 37,6 mi-
lions d’euros, eh? –37,6. (Veus de fons.) Aquesta xifra potser no l’havia donada. Del 
2003 fins al 2018, eh? No computo aquí el 2019, que està liquidant-se en aquests mo-
ments, però també he donat la xifra del que portem liquidat el 2019. Aquestes són les  
xifres.

També he explicat l’impacte econòmic que tenen aquestes xifres, i em torno a 
referir al 2017: 4,1 i més de 200 milions d’euros d’impacte directe –obvio l’indirecte 
i l’induït– només a les comarques de Girona. Per tant, em sembla que són, ho torno 
a repetir, positives.

I ara sí que vaig acabant. Al senyor Santi Rodríguez ja l’he mig contestat, par-
lant, doncs, de la intervenció del senyor Terrades. El Partit Popular va perpetrar, 
efectivament, un model, el d’AENA, que és molt negatiu per al territori –molt nega-
tiu. Molt negatiu per a Catalunya i també per al territori, perquè vostès han buscat 
només això, el pagament als accionistes. Ja està. El seu model, que va transformar 
el model que havíem començat a treballar des del Govern de la Generalitat inten-
sament, va significar, senzillament, la sortida a borsa. A partir d’aquí –amb perdó, 
eh?–, s’acaba tot.

O sigui, quan el senyor Marc Sanglas –amb rigor– i la senyora Gemma Geis 
diuen: «És que el Govern de la Generalitat hauria d’estar aquí»... Com vol que hi 
siguem, si totes les decisions d’AENA es basen en un consell d’administració d’una 
empresa cotitzada? Vostè sap el que és, una empresa cotitzada: fets rellevants, etcè-
tera. O sigui, és impossible –és impossible. Què podem fer nosaltres? El CDRA, que 
a vegades jo ho defineixo com agitació i propaganda. N’estem molt orgullosos, del 
CDRA, però fa el que fa. També hi participa AENA, però fa el que fa. I a Girona i 
Reus, doncs, això, aquestes polítiques de promoció, que sempre s’han d’afegir a les 
polítiques que ha de fer el gestor sobre la infraestructura, que les ha de fer el gestor, 
i que amb la seva voluntat, AENA, de només pagar l’accionista, abandona –abando-
na. I en què es centra? En Barajas i en Barcelona, i fa polítiques que no afavoreixen 
el territori.

Per tant, home, i tant que el problema és d’AENA –i tant que el problema és 
d’AENA. «El problema no és d’AENA.» I tant, que el problema és d’AENA, i del 
model d’AENA. No posi boira sobre el nostre paper, perquè el problema és d’AENA. 
Si AENA tingués un altre model i poguéssim incidir en aquest model, segur que tot 
això estaria més equilibrat.

I vostè pregunta: «Quin és el nostre model?» La diputada senyora Gemma Geis i 
també el senyor Marc Sanglas ho han dit: volem un model en xarxa, volem un model 
connectat, volem un model descentralitzat en el que es puguin prendre decisions in-
dividualitzades per a cada aeroport; que respongui, evidentment, a un model de be-
nefici –si no, malament–, però que també atengui el concepte de cohesió territorial. 
Això és el que volem. I si això no és possible amb AENA, i si això no és possible 
en el marc de l’Estat espanyol, doncs..., per això alguns grups parlamentaris, alguns 
espais polítics, estem en una altra dinàmica, que és la d’aconseguir el millor país 
possible via una república independent. Aquesta és la nostra voluntat.

Pel camí –pel camí– farem gestió, i aquesta gestió l’espremerem al màxim, per-
què és la nostra feina –és la nostra feina–, la que hem fet des del mateix moment 
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que vam saber que hi havia aquest eventual tancament de la base. I l’hem calibrat, 
i l’hem estudiat, i la portem a propostes concretes, que exigeixen diàleg amb el 
Ministerio de Fomento, que exigeixen diàleg amb AENA. I aquest diàleg nosaltres 
el mantindrem –el mantindrem– en aquests dies difícils d’inestabilitat política a 
Espanya, no a Catalunya, per cert.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, conseller. Seria ara el torn de les intervencions dels grups parlamenta-
ris, de cinc minuts, i ara sí que serem més estrictes amb el temps, per tenir temps de 
fer-ho tot. Té la paraula, en primer lloc, el diputat Héctor Amelló, en nom del Grup 
Parlamentari de Ciutadans.

Héctor Amelló Montiu

Gracias, presidenta. Seré breve. Señor Calvet, usted ha hablado de una gestión 
más descentralizada –lo ha terminado haciendo justamente ahora– y también ha 
puesto en duda el modelo de gestión actual. Y lo que ha hecho es solicitar, pues, 
también, una gestión más individualizada.

A mí lo que me gustaría decirle es que la realidad es que cada forma de gestión –y 
eso lo sabemos todos–, pues, tiene sus pros y sus contras. Y no siempre la gestión in-
dividualizada es sinónimo de una gestión más eficiente. Por ejemplo, tenemos el aero-
puerto de Lleida-Alguaire, construido en el año 2009, que en diez años quería alcanzar 
la cifra de 395.000 pasajeros anuales, pero el año pasado recibió poco más de 45.000 
pasajeros. Y con esto lo que quiero decirle es que el éxito no siempre está relacionado 
con el modo de gestión. Por ejemplo, el aeropuerto de Girona, a pesar del descenso de 
pasajeros desde el año 2008, está operativo las veinticuatro horas del día, tiene un alto 
nivel de calidad de servicio, y las inversiones no se han detenido –aproximadamente 
unos 90 millones de euros desde el año 2010.

Y también me gustaría repetirle, con todo el respeto, que entre sus responsabi-
lidades como gobierno está precisamente crear oportunidades y explicar las opor-
tunidades que supone tener la base en ese aeropuerto y convencer a las compañías 
precisamente para que continúen operando en él. Y la forma de conseguirlo es que 
la provincia de Girona resulte un destino atractivo, desarrollando planes estraté-
gicos: planes estratégicos para el turismo, planes estratégicos para que se instalen 
empresas y planes estratégicos para poder crear empleo. Y deben crearse las opor-
tunidades para que las compañías y empresas puedan operar con garantías y puedan 
operar con éxito, y que los ciudadanos encuentren entornos de calidad.

Sigo pensando, después de todas las explicaciones que nos ha dado, que la gran 
preocupación de los hosteleros, de los empresarios, del sector turístico, de los autó-
nomos y de los trabajadores, pero también de los ciudadanos y de los usuarios, por 
el anuncio de cierre de esta base..., dudo mucho que se haya calmado, tras estas ex-
plicaciones, creo que continuará. Y no se ha calmado porque han hablado de cómo 
han gestionado ustedes los últimos quince o veinte días en cuanto a reuniones y de-
más, también ha dado explicaciones sobre más hechos que ustedes han realizado, 
pero sobre todo se ha centrado en explicar las reuniones que han hecho durante los 
últimos quince días, pero poco sabemos sobre cuál va a ser la solución a este pro-
blema.

Y creo que los trabajadores continuarán con la misma incertidumbre sobre sus 
despidos, los empresarios y los autónomos y los responsables del sector turístico 
continuarán con la incertidumbre de no saber cómo les afectará este cierre de la 
base, y los ciudadanos y los usuarios continuarán con la incertidumbre de no saber 
si perderán rutas y vuelos.

Y también me gustaría decirles, ya para terminar –y se lo repito, y también lo 
voy a hacer en positivo, como lo ha hecho usted–, que el aeropuerto de Girona - 
Costa Brava es una infraestructura importantísima –nosotros así lo pensamos y así 
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lo hemos defendido ya para la provincia–, puerta de acceso para el turismo, que es 
uno de los principales sectores económicos de la provincia. Y, por tanto, conside-
ramos que hay que continuar trabajando para que este aeropuerto sea competitivo 
y conseguir que sea una referencia a nivel europeo respecto al tamaño de este ae-
ropuerto.

Gracias por venir a dar estas explicaciones. 

La presidenta

Gràcies. És ara el torn del diputat Jordi Terrades, en nom del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, presidenta. Home, no li negaré la major, conseller: entre el ministre 
Blanco i el ministre Ábalos, pel mig han passat altres ministres, i és veritat que el 
model s’ha canviat respecte a l’originari que el meu grup parlamentari defensava, 
eh? Ara, dit això, malgrat la privatització d’una part de les accions d’AENA, encara 
hi han grans finestres d’oportunitat per a les administracions catalanes per entrar en 
el model de gestió, aquest model de gestió en xarxa que jo segueixo defensant, jo  
i el meu grup parlamentari, eh?

Diguem que nosaltres no estem a favor de que el creixement de l’aeroport del 
Prat es faci sobre una nova pista –que, a més a més, afectaria zones sensibles des 
d’un punt de vista ambiental–, i, per tant, hem de treballar amb el conjunt de la xar-
xa que tenim aquí i aprofitant, a més a més, les bones connexions ferroviàries que 
hi poden haver entre aquests aeroports.

Vostè diu: «Amb una empresa cotitzada s’acaba tot.» No, canvia la situació; can-
via la situació, no s’acaba el món. En tot cas, també reconeixerà que treballar en 
xarxa permet –i en aquests moments ja ho està permetent– que les tarifes més com-
petitives entre els equivalents –Barcelona i els hubs europeus– sigui favorable a 
Barcelona, i els turístics –en aquest cas, hi poso Girona i Reus– també siguin més 
competitius respecte a altres destinacions turístiques a nivell europeu. El model 
també afavoreix eficiències, economies d’escala, trasllat de desenvolupaments tec-
nològics, capacitat d’inversió, sense recórrer tampoc o necessàriament als pressu-
postos públics.

I, parlant de pressupostos públics, alguns grups parlamentaris van tenir l’opor-
tunitat ara no fa gaires mesos de presentar esmenes a la totalitat i votar en contra 
d’uns pressupostos generals, cosa que no ha passat en el Parlament de Catalunya: el 
senyor Aragonès no s’ha atrevit a portar uns pressupostos al Parlament de Catalunya 
perquè li poguéssim presentar esmenes i votar-los-hi a favor o en contra. Altres sí 
que van tenir aquesta oportunitat, i van votar en contra d’inversions respecte al mo-
del aeroportuari.

I no carreguem tota la responsabilitat d’una companyia aèria o de tancament 
de bases sobre el gestor. Perquè Ryanair ha anunciat el tancament de quatre ba-
ses a Espanya, però en el mateix moment en va anunciar quinze en total a Europa. 
I, per tant, plantegem-nos quin és el model d’operació i d’actuar d’aquesta compa-
nyia aèria. I aquí convinc amb altres portaveus parlamentaris que potser ha arribat 
el moment de que no li riguem tant les gràcies a aquesta companyia aèria i que pro-
mocionem, doncs, aquelles que tenen una actitud molt més seriosa respecte als des-
tins turístics en el conjunt europeu i també en l’espanyol i el català.

La presidenta

Gràcies, diputat. Té ara la paraula ara el diputat David Cid, en nom del Grup 
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem.

David Cid Colomer

Miri, vostè començava dient que no es pot estar a missa i repicar. Hi estic plena-
ment d’acord: no es pot intentar ser amic de Greta Thunberg i, a la vegada, tindre 
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un model d’infraestructures antic. I no es poden aprovar declaracions d’emergència 
climàtica que són filfa, que són un fake, i, a la vegada, tindre una política d’infraes-
tructures que no s’adiu amb aquestes declaracions d’emergència climàtica.

I, per tant, jo també vull, bé, que vostè s’aclareixi. I vostè em parla i em diu –i jo 
hi estic d’acord–: «Tenim un model en xarxa.» Però mentre AENA desenvolupa el 
seu model, vostè calla. Perquè jo li torno a preguntar, i, a més a més, és que n’estic 
convençut, d’això: què vol per al Prat? Perquè no és només el debat de la quarta pis-
ta –que, per cert, jo a vostè encara no li he sentit dir amb aquestes paraules textuals: 
«No té sentit, la quarta pista a l’aeroport del Prat.» Però és que..., anem més enllà, 
és a dir, té sentit un aeroport del Prat que passi de 50 a 70 milions de passatgers? Sí 
o no? I aquest és el debat que està plantejant el senyor Lucena i el que està plante-
jant en aquests moments AENA. Jo el que dic és que, si anem per aquí, no hi ha ni 
Reus ni Girona.

Terminal satèl·lit, sí o no? –que forma part del mateix. Nova operativa de les pis-
tes? Perquè no és només la quarta pista. El que està plantejant en aquests moments 
AENA i el que està plantejant el senyor Lucena és que hi hagin unes pistes que en 
aquests moments només serveixen per enlairar-se i unes altres, per aterrar, que tin-
guin doble operativa i, per tant, es pugui augmentar el nombre de vols. I això és el 
que està en discussió en aquests moments.

I, per tant, nosaltres podem fer tota la pirotècnia que vulguem, si vostès volen, 
a Girona, podem intentar regalar més diners, en aquest cas, a Ryanair, però si el 
Prat segueix creixent al ritme que el vol fer créixer AENA no ens en sortirem amb 
Girona i no ens en sortirem amb Reus. Llavors, què vol el Govern del meu país? 
O sigui, jo ja sé el que vol AENA, ja sé el que vol el PSOE, ja sé el que vol el PSC, 
però digui’m exactament si vostè està d’acord amb que té sentit que el Prat arribi a 
70 milions de passatgers anuals, perquè això és el que estem discutint.

I, miri, vostè deia: «Sí, jo li vull parar els peus a Ryanair.» Doncs escolti, fins a 
dia d’avui..., perquè l’hi hem hagut d’arrencar, però jo he tingut més la sensació que 
vostè era el representant de Ryanair en aquesta negociació davant d’AENA que no 
algú que li volia parar els peus a Ryanair. Perquè jo al final em pregunto: «Ha fet al-
guna cosa malament, Ryanair, durant aquests anys? Són uns angelets?» Vull dir que... 
Per tant, sabem perfectament... Jo l’hi deia al principi, és a dir, és un model de com-
panyia que té unes determinades pràctiques, i per mi –ja l’hi he dit abans– parlem 
fins i tot d’una companyia de pirates –pràcticament– aeris.

I jo tinc la sensació –i acabo amb això, eh?– que li hem donat, entre totes les ad-
ministracions públiques, i fonamentalment des de la Generalitat, des del 2003, 37,7 
milions d’euros, en aquest cas, a Ryanair. Jo tinc la sensació que per més recursos 
que hi aboquem això no és garantia de que, al final, ni la base ni el nombre de rutes 
continuïn a l’aeroport de Girona, i jo crec que podem acabar en la mateixa situació.

I, finalment... Perquè hi han aeroports que aposten..., per exemple, Charleroi té 
una capacitat..., fins i tot de taxes o bonificacions molt millors que les que tenen a 
Girona i Reus. Per tant, jo crec –i acabo amb això– que fora bo que tinguéssim un 
model molt clar i que apostéssim d’una manera determinada per, en aquest cas, el 
que jo crec que és el transport del futur, que és bàsicament el transport ferroviari i 
no el transport a través de companyies aèries a mitjà termini, en aquest futur.

La presidenta

Gràcies, diputat. Té la paraula, ara, en nom del Subgrup Parlamentari de la CUP, 
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, la diputada Natàlia Sànchez.

Natàlia Sànchez Dipp

Molt bé. De forma molt breu, perquè no tenim temps ni tampoc és l’objectiu, de-
batre sobre els models evidentment ideològics antagònics que planteja el seu grup, 
el seu Govern, en relació amb el plantejament que faríem des de la CUP.

Fascicle segon
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El que sí que no és qüestió de discussió ni és una qüestió ideològica són les da-
des, i són qüestions materials concretes. Insisteixo en l’exemple de Lloret. Lloret és 
el municipi amb la renda familiar més baixa de Catalunya. Rep 1 milió de visitants 
l’any, turisme low-cost. Hi insisteixo: com es menja?, com es menja la necessitat de 
donar resposta a les necessitats dels veïns i les veïnes del litoral de comarques gi-
ronines amb el plantejament que vostè fa de continuar alimentant aquest monopoli 
empresarial i alhora aquest monopoli a nivell de sector econòmic?

A banda, vostè diu..., ja li dic, no ho sé..., si –això també és ben objectiu– han 
intentat des del Patronat Turisme Costa Brava, des dels diferents ajuntaments, re-
vertir aquestes externalitats negatives del turisme, li anuncio que estan fracassant 
estrepitosament, perquè la precarietat que es viu al litoral de comarques gironines 
i, per extensió, a tots els municipis on el turisme és l’únic sector on hi ha activitat 
econòmica, és brutal. Insisteixo en la precarietat laboral, insisteixo en les dificultats 
d’accés a l’habitatge i, evidentment, en els impactes sobre el territori amb la política 
del totxo que a vostè tant li agrada i tant potencia.

Companyia low-cost, turisme low-cost, condicions laborals low-cost, protecció 
del territori low-cost, lluita contra el canvi climàtic low-cost. La seva conselleria és 
una conselleria low-cost. I a nosaltres no ens hi trobarà, en aquesta situació, ni en el 
seu plantejament de continuar alimentant aquest negoci rodó de Ryanair i que vostè 
està defensant de forma impagable. Segur que duen estar contents.

La presidenta

Gràcies. Té ara la paraula el diputat Santi Rodríguez, en nom del Subgrup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. Conseller, hi insisteixo una vegada més: el problema que te-
nim al davant no és un problema de model, és un model de política d’empresa. No 
és el model. Si vol que parlem de model, parlem de model, no hi tenim absolutament 
cap mena d’inconvenient. O no fa pocs anys que exigíem tots plegats que l’aeroport 
del Prat tingués un impuls important que estigués a l’alçada de les circumstàncies? 
El té, i creix, i el nombre de passatgers és el que és, i les previsions són les que són. 
Hem de parlar d’ampliar la pista o no? No ho sé. Jo hi hagués apostat, anys enrere; 
ara no ho sé, si hi hem d’apostar o no hi hem d’apostar. Però estem parlant del mo-
del de creixement.

Vostè diu: «El model aeroportuari d’AENA és la boira.» No. La boira és el seu 
model aeroportuari –literal. (Veus de fons.) Sí, literal, la boira de Lleida. Aquest és 
el seu model aeroportuari, no el d’AENA. El model actual d’AENA és el que ha ai-
xecat l’aeroport del Prat. (Veus de fons.) Sí. És el que ha aixecat l’aeroport del Prat, i 
és pel que estem parlant i ens estem plantejant de passar d’una capacitat de 50 a 70 
milions de passatgers, i és el que fa que ens estiguem plantejant si hi ha d’haver una 
quarta pista o hi han d’haver altres operacions –que ja em semblen correctes– de 
reforçar els aeroports de Reus i Girona –i, per què no?– també el de Lleida perquè 
puguin operar en xarxa, perquè puguin operar amb un mateix objectiu o amb uns 
mateixos objectius.

Però és que aquest no és el tema que avui tenim al davant; hi insisteixo, no, no 
és aquest, el tema. El tema són els problemes que periòdicament posa al damunt de 
la taula una –una, ho repeteixo– de les companyies aèries que opera als aeroports 
de Catalunya. Una. 2011, 2016, ara hi torna... I la culpa sempre és de tothom menys 
d’ells: de les administracions, de les taxes aeroportuàries, de les comunicacions, dels 
clients. És la companyia aèria que més esprem els clients. Incompleix sistemàtica-
ment el reglament, el 261, de compensació als clients, quan es veuen afectats per 
retards o cancel·lacions. Els treballadors..., sempre és el xantatge continu. O és que 
no tenim cada estiu notícies d’aquesta companyia?
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Però, clar, en la mesura en què trobin, a Catalunya especialment, algú que fa 
d’altaveu de les seves reivindicacions..., doncs, 2011, 2016, 2019, i el 2022 hi conti-
nuarem sent.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Té ara la paraula, en nom del Grup Parlamentari Republicà, el 
diputat Marc Sanglas.

Marc Sanglas i Alcantarilla

Gràcies, presidenta. En tot cas, com que les explicacions han sigut prou prolixes, 
aquest grup renuncia a aquest torn.

Gràcies.

La presidenta

Diputada Gemma Geis, en nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya.

Gemma Geis i Carreras

Sí, molt breument, presidenta. També saludar el delegat del Govern de la Gene-
ralitat i la resta, que m’havia oblidat de saludar-los abans.

Bàsicament, quan apuntava..., per exemple, en les dades que estan publicades 
d’AENA –que hi feia referència també el conseller, a aquest canvi d’operacions–, 
ens trobem que Girona a sota té l’aeroport de La Palma, quant a dades, i formen 
part d’aquest mateix grup tarifari. Per tant, home, alguna mica de causa-efecte, de 
que aquest mateix canvi d’activitats, d’operacions de Ryanair es produeixi en aero-
ports que, tot i que el de Girona està molt més lluny que el de La Palma, en un per-
centatge molt més gran..., home, doncs ens fa dubtar que aquesta gestió d’AENA és 
important.

Si agafem els estudis dels aeroports més importants d’Europa que tenen els aero-
ports en el top, clar, Regne Unit, gestió individualitzada, privada i govern regional; 
Alemanya, individualitzada, privada, govern regional i govern central; Espanya, ja ho 
sabem; França, govern central, cambres de comerç i la ciutat de París; Itàlia, indivi-
dualitzada; Holanda, individualitzada; Irlanda, individualitzada; Dinamarca, indi-
vidualitzada. Home, tenim elements per poder debatre quin model tenim.

Quan feien referència abans a si coneixíem Ryanair... Home, coneixem Ryanair, 
coneixem AENA, coneixem Adif i coneixem Renfe, i si AENA és un forat negre, 
doncs, la triangulació d’això és el triangle de les Bermudes. Per tant, escolti, siguem 
també una mica honestos quant a les crítiques que ja fem a la gestió del dia a dia, 
però també a quin model d’infraestructures tenim en aquest país.

També jo volia fer una defensa de Lloret, quan parlem del model del litoral que 
s’ha dit. Escolti, quan hi va haver la crisi de les VTC, jo crec que aquest conseller 
no es va pas posicionar amb relació a les empreses, sinó que es va posicionar envers 
l’interès públic. Per tant, no diguin ara que es posiciona també a favor de Ryanair, 
sinó que crec que el que fa és vetllar per aquest equilibri i per aquest model que de-
fensa la Generalitat.

Quan parlem de les empreses hoteleres, dels càmpings de la demarcació de 
Girona, que el diputat de Ciudadanos ha dit: «Girona espero que sigui atractiva»... 
No, per mi la província de Girona ja és atractiva ara, suposo que per tu també. (Veus 
de fons.) No, no, segur... (Veus de fons.) Exacte. Però els càmpings de la província de 
Girona, escolta, tenen totes les ISO, estan rebent reconeixements internacionals per 
la seva sostenibilitat, pel seu model d’ecologia.

Lloret. A Lloret el problema que assenyalava la diputada Sànchez ve dels models 
dels seixanta, però si agafem totes les tasques que està fent Lloret per canviar..., per 
exemple, la Universitat de Girona, amb estudis concrets amb grups de recerca per can-
viar el model turístic, perquè sigui un model de qualitat, un model sostenible, etcète-
ra... Jo crec que també tot això s’ha de posar en valor.
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Perquè, com deia abans, criticar és molt fàcil, però fer polítiques actives per 
transformar..., això és el que un grup com nosaltres, que som responsables, inten-
tem fer.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies. Té ara la paraula el conseller, molt breument, per respondre al que hi ha, 
i amb això tancaríem aquesta compareixença.

El conseller de Territori i Sostenibilitat

No obrim torn, eh, ara?

La presidenta

No, no.

El conseller de Territori i Sostenibilitat

Molt bé. Doncs molt breument. Nosaltres no defensem models low-cost. Nosaltres 
defensem els treballadors, l’economia, i, via la defensa dels treballadors i l’econo-
mia, defensem el territori, amb un model que no pretén limitar l’activitat, sinó des-
carbonitzar l’activitat –per fer un apunt ambiental–, el nostre model, que és únic i 
inequívoc, un model de desenvolupament, en definitiva, sostenible.

Respecte al que són les infraestructures i els models aeroportuaris, defensem 
aquest model connectat, aquest model descentralitzat, aquest model de màxima ges-
tió individualitzada de tots els aeroports, i, per tant, poder incidir, via les condicions 
d’aquests aeroports, inversions i política tarifària, en que estiguin a disposició i al 
màxim de la seva capacitat de l’economia del país.

I, concretament, doncs, la quarta pista de Barcelona, des del nostre punt de vista, 
ha de ser Girona i Reus; jo això ho he dit en moltes ocasions, i, per tant, ara ho re-
peteixo. L’operativa de les pistes de Barcelona, l’actual, està en funció de l’impacte 
ambiental, l’operativa de les pistes forma part de les solucions ambientals de l’aero-
port de Barcelona, i qualsevol canvi en l’operativa de les pistes de Barcelona haurà 
de passar per impacte ambiental. Aquest és el nostre model i aquest és el nostre cap-
teniment respecte a la gestió que fa AENA.

Quina gestió fa AENA? Doncs la que pot, amb el model que té, hi insisteixo, 
una empresa publicoprivada que cotitza a borsa; per tant, busca més el pagament 
als inversors que cap altra cosa. Però, en definitiva, el que creiem és que el gestor 
ha de crear condicions; en això estic d’acord amb vostè, senyor Cid. Això, per poc 
que facin, pot tornar a passar? I tant que pot passar. Però, des del punt de vista de 
les administracions, què hem de fer nosaltres? Crear condicions. Nosaltres som els 
que creem condicions territorials per generar economia, generar ocupació, que si-
gui sostenible, etcètera. En aquests moments creiem que AENA no ajuda a crear les 
millors condicions. I, per tant, així ho expressem i així ho exigim al mateix gestor 
–AENA– i al Ministerio de Fomento, perquè creiem que Girona té futur.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, conseller. Amb això acabaríem aquesta compareixença. I, si els sembla, 
iniciem la següent, si no és que el conseller o algun de vostès vulgui fer un break 
de dos minuts. (Veus de fons.) Volen fer un break de dos minuts. Molt bé, doncs ho 
farem així.

La sessió se suspèn a un quart d’una del migdia i deu minuts i es reprèn a dos quarts d’una 

i quatre minuts.

La presidenta

Bé.
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Sessió informativa amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre les 
conclusions del Grup de Treball sobre la Gestió i el Finançament del 
Sistema de Vies d’Altes Prestacions

355-00090/12

Doncs començarem el següent punt de l’ordre del dia, que és la sessió informati-
va, també a sol·licitud del conseller, sobre les conclusions del Grup de Treball sobre 
la Gestió i el Finançament dels Sistemes de Vies d’Altes Prestacions. Seguint amb la  
mateixa dinàmica que a l’anterior, el conseller disposa d’una hora per a aquesta 
compareixença. I, per tant, conseller, quan vulgui.

El conseller de Territori i Sostenibilitat

Moltes gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, certament, aquesta és 
una compareixença a petició pròpia, però jo m’atreveixo a dir que no és a petició 
pròpia del conseller, sinó de la comissió, del grup de treball mateix, que ha estat fent 
la feina que li pertocava per mandat d’aquest Parlament aquests últims mesos, que 
l’ha culminat, i correspon, lògicament, tancar aquest procés en aquesta comparei-
xença.

Ens vam comprometre a fer els deures i, una vegada més, els hem fet i venim a 
explicar-ho, i venim a explicar-ho m’atreveixo a dir col·lectivament, com a grup de 
treball. Perquè hi ha hagut molta feina de molts dels implicats, molta participació, 
i inclús a l’última sessió hi va haver la constatació d’aquesta feina col·lectiva. I, per 
tant, hi insisteixo, és aquesta explicació del grup de treball que es va crear a instàn-
cies d’aquest Parlament, d’aquesta comissió, arran de la Resolució 137/XII.

Hi ha diferents representants dels grups parlamentaris que aquests mesos han 
participat activament a les reunions, als debats, a les explicacions exhaustives que 
hem impulsat des del Departament de Territori, que dirigeixo en absència del con-
seller legítim, l’amic Josep Rull, que també va ser un dels promotors de la proposta 
que la Generalitat aconseguís d’una vegada per totes que Catalunya comptés amb 
un sistema de finançament de les seves autopistes i autovies just i equilibrat terri-
torialment, sense greuges, com malauradament encara ens passa avui –hi ha massa 
greuges: territorials..., de tot tipus.

Vagi per endavant, per tant, aquest agraïment a tots els diputats i diputades que 
heu participat en les sessions que s’han celebrat a la seu del departament al llarg 
d’aquests mesos. Gràcies en nom del Govern, del departament, de la Secretaria d’In-
fraestructures, per aportar els seus coneixements i la seva experiència en la gens 
senzilla tasca de trobar el model que necessita aquest país.

El cert és que el Govern el té, aquest model; tenim un model. Està vist que en-
cara cal un cert grau de maduresa, un –si m’ho permeten– gobierno estable, una 
valentia, una mica de tot plegat, per afrontar els canvis imprescindibles que ens 
permetin un sistema que ha de ser a la força sostenible ambientalment, socialment 
i econòmicament.

Fa uns dies –aquesta setmana– vaig adreçar una carta al ministre de Fomento en 
funcions, el senyor Ábalos, i també al seu secretari d’estat, el senyor Pedro Saura, 
amb qui mantenim una relació fluïda. Per a cap d’ells no deu haver estat cap sor-
presa; la carta que els vaig adreçar era l’explicació de les conclusions a les que vam 
arribar a la darrera sessió de juliol i que avui en aquesta comissió exposarem.

No els pot suposar cap sorpresa perquè, en primer lloc, la Generalitat fa temps 
que hi treballa, fa temps que explica, doncs, les seves conclusions. En aquesta dar-
rera ocasió, les conclusions del grup de treball que presentem avui..., a més, una re-
presentant del Ministerio de Fomento ha participat de manera normal a les trobades 
que hem organitzat aquests set mesos, vull dir que no ha faltat a cap, i s’ha explicat 
i ha escoltat també el debat de totes les persones que formen part d’aquest grup de 
treball, en el que, a banda dels grups parlamentaris, recordin que hi tenim molts 
agents socioeconòmics del país.
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La representant del Ministerio de Fomento també haurà pogut, doncs, traslladar 
als seus superiors quina és la voluntat del Govern –per nosaltres, molt i molt impor-
tant–, que és la voluntat, en definitiva, del teixit econòmic i social del país, del sec-
tor, dels que han participat en aquest grup de treball.

Creiem que la proximitat amb la caducitat de les concessions de l’AP-7 –d’aquí 
poc més de tres mesos, el 31 de desembre d’aquest any– hauria d’haver activitat el 
ministeri, que, si més no, creiem que hauria d’haver fet una proposta per gestionar i 
mantenir les vies –per gestionar i mantenir els ferms, em refereixo–..., per finançar 
les vies d’altes prestacions. Però, bé, tenim una certa sensació d’improvisació: hi ha 
hagut algun globus sonda aquest estiu, pensàvem que hi hauria un pla, un remei al 
no model, però creiem que no s’ha fet la feina que pertocava, de la mateixa manera 
que no ho ha fet AENA –abans en parlàvem, a l’altra compareixença.

En tot cas, nosaltres el model el tenim pensat, el tenim debatut i l’exposem en 
aquesta comissió i el compartim amb el Ministerio de Fomento.

Fem una mica de marxa enrere per conèixer els objectius del grup de treball 
constituït el 17 de desembre de l’any passat; va ser una de les primeres coses que 
vam fer com a..., bé, de les primeres, amb tot el tràmit, com a comissió. El que havia 
de determinar el grup de treball era quina pot ser la millor fórmula per a la gestió i 
el finançament del Sistema de Vies d’Altes Prestacions. Aquest era l’encàrrec.

El punt de partida era la diagnosi i la constatació que en aquests moments no 
existeix un model –a vegades ens referim en aquest model actual precisament com 
a «no model»–, i, com dèiem, que estem a punt d’acabar ja, d’aquí a tres mesos, de-
terminades concessions de vies que discorren per Catalunya.

El grup de treball, per tant, ha incorporat iniciatives i el resultat dels diversos 
grups i comissions creats en mandats parlamentaris anteriors. Fa temps que dispo-
sem d’aquest grup de treball «de peatges», de vegades en diem, eh?, per abreujar-lo, 
però que, en definitiva, és sobre la gestió del sistema d’autopistes i autovies de la 
xarxa viària d’altes prestacions. Tota la feina feta durant anys, en molts casos també 
per diputats com vostès, ha servit, i molt, també en les deliberacions d’aquest darrer 
grup de treball.

També s’han pres en consideració, evidentment, els antecedents derivats de la 
Resolució 83/XI –aquesta és del 2011–, que, al seu temps, contenia un doble propò-
sit: primer, continuar tractant la tarifació de les autopistes per orientar la mobilitat 
privada cap a comportaments més sostenibles i amb una consideració especial, com 
no pot ser d’altra manera, cap a la mobilitat obligada. Aquest era el primer objectiu 
de la resolució. I, el segon objectiu, analitzar la possibilitat de tarifació per ús d’in-
fraestructures d’acord amb la directiva de l’eurovinyeta –aquí hi ha la mare dels ous, 
la directiva de l’eurovinyeta– i l’avaluació dels seus impactes.

Repetim moltes vegades que aquest no és un model que ens haguem inventat 
nosaltres; es fonamenta en una directiva europea que altres països estan aplicant 
i que nosaltres volem que es pugui aplicar al més ràpidament possible, almenys a 
Catalunya.

Volem recordar-los també que la Resolució 137/XII, de la que avui presentem les 
conclusions, demana explícitament que la xarxa de vies d’altes prestacions, autopis-
tes i autovies, sigui un sistema de servei públic sostenible ambientalment i finance-
rament. Per tant, servei públic i sostenible.

Fins a la data s’han celebrat cinc sessions, hem celebrat cinc sessions d’aquell 
grup de treball: una primera constitutiva, tres sessions de treball, i la darrera, al ju-
liol, amb alguns dels presents, doncs, també presents en aquella sessió, que va con-
cloure que a la sessió constitutiva del 17 de desembre... Perdó, ara faré una referència 
una miqueta a cadascuna de les sessions.

A la sessió constitutiva del 17 de desembre es va presentar documentació: model 
de gestió, resum d’efectes socioeconòmics...
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A la primera sessió de treball, que era la segona sessió del grup, que vam cele-
brar el 30 de gener, es va presentar la diagnosi de la situació actual, l’estudi d’actua-
lització dels costos de rescat de les concessions actuals –això és molt important–, el 
balanç de la fiscalitat del sector viari –també molt important.

En la segona sessió de treball –la tercera del grup–, que vam celebrar el 19 de 
març, vam presentar un complet treball de benchmarking, eh?, de comparació euro-
pea en models alternatius de tarifació –tema important, també–: observar l’aplicació 
d’aquesta directiva, la seva evolució a la resta d’estats de la Unió Europea...

A la tercera sessió de treball –quarta del grup–, que vam celebrar un mes des-
prés, el 29 d’abril, es va parlar de l’estat de situació general en l’àmbit de titularitat 
del Ministerio de Fomento –precisament amb intervenció de la responsable del mi-
nisterio que assistia al grup de treball– i dels efectes del model sobre la mobilitat i el 
medi ambient; de l’impacte, en definitiva, socioeconòmic d’aquest model.

En aquestes sessions el grup de treball, per tant, ha analitzat i debatut la docu-
mentació presentada i n’ha valorat la viabilitat i l’adequació a les finalitats persegui-
des, que, hi insisteixo, venen de lluny.

La primera qüestió a tenir en compte és que la finalització de les concessions 
amb més impacte a Catalunya –i estem pensant, evidentment, en l’AP-7 o en la 
C-32– ha de ser una bona oportunitat per dissenyar i implantar el nou model. De 
la mateixa manera, s’ha constatat –i per aquesta raó era especialment rellevant la 
seva participació– la necessitat d’arribar a acords amb l’Administració de l’Estat 
per integrar les respectives vies, les que són titularitat o concessió de l’Estat, en un 
model que es pugui gestionar conjuntament i amb criteris comuns. Aquesta també 
és la mare dels ous, poder disposar d’un sistema homogeni –després el relacionaré 
específicament. I això ha d’anar, evidentment, en benefici del medi ambient i de la 
mobilitat.

També s’han comparat models europeus. En tots els casos han arrencat amb fór-
mules de tarifació per temps. S’ha justificat la conveniència d’un model transitori 
que completi l’adequació de la proposta formulada a l’assoliment dels objectius de 
la directiva europea. Recordem-ho: qui usa paga i qui contamina paga. Per tant, qui 
usa més paga més, i qui contamina més paga més, eh?

El model que hem presentat, amb totes les autopistes i autovies de Catalunya 
treballant com un servei públic integrat mitjançant una fórmula de tarifació per ús i 
disponibilitat, representa, en definitiva, un nou sistema de mobilitat més sostenible 
socialment i mediambientalment que aplica una directiva europea i el principi –hi 
insisteixo– de qui usa i contamina paga.

La tarifació universal i equitativa a través d’una vinyeta hauria de permetre po-
sar fi a l’actual model desequilibrat de peatges, amb greuges territorials que caldria 
superar del tot, i amb un ingrés –i això és importantíssim, i forma part de la mateixa 
essència de la directiva– finalista –ingrés finalista– destinat precisament a conservar 
i millorar infraestructures, a finançar el transport públic i a promoure l’ambientalit-
zació de les flotes públiques i privades, tres grans objectius en el que és la utilització 
dels diners que es puguin ingressar via la vinyeta.

S’ha estimat que aquest nou model de gestió i finançament de les vies d’altes 
prestacions pot suposar un benefici de més de 160 milions d’euros anuals al conjunt 
del sistema de mobilitat, als quals, evidentment, hauríem d’afegir els estalvis gene-
rats per nous criteris més eficients per a la modernització de la xarxa i per a la selec-
ció de les inversions necessàries que evitin duplicitats. A més, faria contribuir a tots 
els usuaris de les vies –a tots– i alliberaria recursos pressupostaris per ser destinats 
regularment, ordinàriament, durant tot el cicle de vida del projecte, bàsicament a 
transport públic, a més d’un important –abans ho esmentàvem– pla d’inversions per 
resoldre els actuals colls d’ampolla viaris i promoure l’ambientalització de flotes.

Per tant, com a grup de treball podem concloure i recomanar el següent. El tre-
ball que s’ha dut a terme ha constatat una cosa que ja sabíem, que és la situació 
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actual de no model en matèria de gestió de vies d’altes prestacions que existeix a 
Catalunya, que genera ineficiències i una clara manca d’equitat.

També subratlla el canvi positiu que representarà per al país i el seu sistema 
de mobilitat la superació d’aquesta situació. Representarà un gran salt endavant, 
una veritable m’atreveixo a dir «revolució de la mobilitat» mitjançant l’establi-
ment d’un servei públic en xarxa, el que anomenem «Sistema Integrat de Vies 
d’Altes Prestacions», eh?, ja n’hem trobat inclús un acrònim, SIVAP, eh? Això vol 
dir enginyers i vol dir el departament. En tot cas, Sistema Integrat de Vies d’Altes 
Prestacions.

Aquesta superació comportarà una millora significativa per als usuaris i per a les 
administracions responsables, ja que, d’una banda, assegurarà la utilització idònia 
de la xarxa d’autopistes, autovies i vies segregades de Catalunya –es podrà escollir 
l’itinerari més adequat per a cada desplaçament–; s’eliminaran els actuals reenca-
minaments, eh?, que és aquest concepte per evitar peatges, que desapareixerien en 
el nou model, i tindrà efectes positius sobre la seguretat perquè reduirà la congestió 
i la sinistralitat, així com –i això és cabdal– les emissions, amb l’efecte de millorar 
la qualitat de l’aire i, evidentment, l’estalvi energètic.

Farà més eficients les inversions adreçades a garantir la capacitat de la xarxa en 
el seu conjunt en esdevenir innecessaris alguns projectes de desdoblament o cons-
trucció de vies alternatives per atendre trànsits que la infraestructura existent ja pot 
acollir adequadament. I, finalment –i també molt important–, ha d’eliminar els greu-
ges territorials actuals pel que fa a les condicions econòmiques d’accés a les vies 
d’altes prestacions.

En implantar-se, la transcendència de la mesura farà necessari informar de ma-
nera clara, adequada i transparent a tots els ciutadans i a totes les ciutadanes, com 
no podria ser de cap altra manera. Però –i vaig acabant amb les conclusions, que les 
referiré...–, per ordenar les conclusions i recomanacions generals..., ho hem organit-
zat en cinc apartats temàtics, que són l’establiment d’un sistema de servei públic, 
en primer lloc; el model de governança, en segon lloc; la recerca de la sostenibilitat 
ambiental; en quart lloc, la recerca de la sostenibilitat econòmica, i, en cinquè lloc, 
un calaix de sastre: altres elements de l’escenari per tenir en compte aspectes que 
són molt importants però que no caben en les altres quatre classificacions anteriors.

I ara passaria a referir els elements principals d’aquests cinc conceptes. No vull 
ser exhaustiu; vull destacar-ne els més importants, i, en tot cas, ajustar-me una mi-
queta més al temps de la intervenció i al debat que hem de tenir tots plegats.

En primer lloc, l’establiment d’un sistema de servei públic –fonamental, el con-
cepte, evidentment, de sistema de servei públic. Cal definir un esquema homogeni, 
harmònic i integral de gestió i finançament per a tota la xarxa. I aquest sistema, evi-
dentment, ha de ser homologable amb els altres models europeus emparats per la di-
rectiva europea. El sistema ha d’optimitzar i fer més eficient l’ús de la xarxa –reduir 
temps de viatge i emissions contaminants–, millorar la seguretat viària i resoldre els 
desequilibris i greuges territorials actuals en matèria de tarifació viària.

El segon apartat temàtic, el de la governança del model, ha d’incloure, evident-
ment, un model de gestió integrada de totes les vies d’altes prestacions catalanes 
amb un esquema organitzatiu que articuli correctament la competència i la titula-
ritat de diverses administracions. Pot tindre diverses fórmules, però, en tot cas, ha 
de ser gestió integrada i ha de comptar amb tothom que té competència o titularitat 
en aquestes vies; en algun moment s’ha parlat de consorci, altres fórmules, etcètera, 
però, en tot cas, aquest model ha de ser integrat.

Ha de ser, evidentment, també, un model escalable i gradual en la seva entrada 
en vigor efectiva des del punt de vista tant tecnològic com territorial. Important: tant 
tecnològic com territorial, eh? Ha de ser un model, si em permeten l’expressió, fàcil 
d’implementar, eh?, que no suposi que tecnològicament haguem de pensar, repen-
sar, fer..., obres, infraestructura, inversions que se’ns allarguin en el temps o que li 
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aportin de bon principi, doncs, una certa ineficiència, eh? Per tant, model escalable i 
gradual, tant des del punt de vista, hi insisteixo, tecnològic com territorial.

I, evidentment, ha de tenir en compte l’evolució de la tecnologia dels vehicles 
i de la mateixa infraestructura, que està evolucionant, eh?, a passos accelerats, i 
ha de ser compatible amb una eventual implantació en altres territoris de l’Estat. 
Evidentment, això ho ha de tenir en compte, en tant que algunes d’aquestes infraes-
tructures són passants.

En el camp de la sostenibilitat ambiental –el tercer dels blocs, importantíssim– 
el sistema ha de propiciar l’ús idoni de la xarxa per tal de reduir les emissions 
contaminants i de gasos amb efecte d’hivernacle. Ha de facilitar l’assoliment dels 
objectius ambientals per a l’eliminació dels fenòmens de –abans en parlava– re-
encaminament, que provoca actualment el fet de voler evitar peatges. Ha de fer 
compatible el sistema de servei públic amb altres polítiques actives per resoldre les 
externalitats negatives de la mobilitat privada, i que siguin promogudes per les auto-
ritats responsables, com ara restriccions, peatges d’accés a les conurbacions o zones 
de baixes emissions. Aquest és un tema molt important. En algun moment, aquestes 
últimes setmanes semblava que uns i altres parlàvem de coses diferents. No. Estem 
parlant d’una mobilitat més sostenible, que incorpora molts elements; el fonamental 
és la gestió del transport públic des del punt de vista de..., doncs, com més i millor 
transport públic, tindrem una mobilitat més sostenible.

A continuació, la mobilitat privada, amb gestió de zones de baixes emissions, 
com la que vam presentar aquest mateix dilluns entre totes les administracions que 
som presents a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i també amb aquests possibles 
peatges d’accés a conurbacions o més restriccions.

Per tant, creiem que és un element, doncs, que ha de tenir presents totes aquestes 
evolucions de les externalitats negatives i aportar solucions, i que sigui compatible, 
que s’acabi adoptant amb la resta de mesures.

I ha d’incorporar l’assignació, de forma preferent i recurrent, de recursos econò-
mics alliberats per a l’autofinançament del sistema, els serveis de transport públic de 
viatgers com a factor fonamental de redistribució de recursos en favor de modes més 
sostenibles, de mobilitat, i el foment de la descarbonització de flotes.

En l’apartat de sostenibilitat econòmica, hem de fer participar de forma justa, 
proporcional i equitativa a tots els usuaris del sistema en la recuperació dels costos 
del servei mitjançant sistemes de tarifació adequats. S’ha d’assumir el caràcter tari-
fari de l’ingrés segons els models de vinyeta que empara l’eurodirectiva, i fomentar 
la transparència en la seva assignació al finançament del servei a l’atenció de les ex-
ternalitats negatives de la mobilitat privada. S’han de simplificar, evidentment, els 
diversos conceptes tributaris i tarifaris existents en el transport privat. Aquest és un 
element fonamental. No hi pot haver col·lusió respecte al que és el marc impositiu, 
en definitiva, doncs, tributari i tarifari que actualment té el transport.

I, per últim, el cinquè apartat, que són aquests altres elements del nou escenari. 
Hem de vetllar per la protecció de tots els interessos legítims, tant de les empreses 
com, especialment, dels treballadors, en el marc d’una taula de concertació social, 
derivats dels contractes vigents que puguin resultar afectats per la implantació del 
nou model de servei públic. Importantíssim.

S’han de valorar, especialment, els efectes laborals de l’expiració de contractes 
de concessió vigents, i s’ha de vetllar per l’ocupació dels treballadors i treballadores 
actuals que identifiqui les oportunitats que ofereixi el nou model tant pel que fa a la 
conservació i millora dels llocs de treball com a la creació neta d’ocupació de quali-
tat en el sector, amb la participació de l’Administració, les actuals empreses conces-
sionàries i els representants dels treballadors.

I cal assegurar –i torno a incidir en aquest punt, que l’hem trobat de manera re-
current en els altres apartats– que els recursos econòmics alliberats –en aquest cas 
són recursos econòmics alliberats, no els que s’ingressen directament per a l’autofi-
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nançament del sistema– es destinin de forma recurrent i preferent –hi tornem a in-
sistir– al transport públic.

I acabo. Amb aquesta descripció dels àmbits, detallada, eh? –no exhaustiva, però 
sí detallada–, que, com han pogut comprovar, en alguns casos, són complementa-
ris, concloem l’explicació del que ha sigut la feina d’aquest grup de treball. Ja han 
comprovat que hem volgut ser sistemàtics, rigorosos, molt didàctics, amb la voluntat 
d’avançar en benefici de les ciutadanes i els ciutadans del nostre país.

Ara el que desitgem és que tota aquesta feina conjunta serveixi per trobar el mo-
del de finançament idoni per a les vies d’alta capacitat al nostre país.

Moltes gràcies, presidenta.

La presidenta

Gràcies, conseller. Té la paraula, ara –és el torn dels grups parlamentaris–, en 
primer lloc, el Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula la diputada Marina 
Bravo.

Marina Bravo Sobrino

Gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, agradecer al conseller y a todo el 
equipo del departament la coordinación y el trabajo que se ha hecho desde el grupo 
de peajes. Creo que puedo hablar por todos si digo que ha resultado muy interesan-
te; se han presentado datos e información que ha sido muy gráfica y muy visual y 
muy útil para todos. En particular, a mí me ha gustado mucho la forma de presentar 
los datos de movilidad, en especial en el entorno de Barcelona, y creo que son muy 
útiles tanto para el trabajo en cuestión, para el grupo de peajes, como para muchas 
otras decisiones que se puedan tomar en el futuro para resolver problemas que tene-
mos, pues, de congestión y de movilidad y de otras cuestiones. Saber cuántos viajes 
se producen al día, de dónde vienen y en qué modos de transporte, si pagan peaje, si 
no, sin duda va a ser muy útil para todos. Luego quizá comento algunos de los datos 
que me han resultado más interesantes.

Bueno, pues, bien, creo que todos estamos de acuerdo en que el grupo de peajes 
ha sido interesante y útil; en lo que no sé si estaremos todos de acuerdo –yo, desde 
luego, creo que no– es en ese consenso que veíamos..., después de la reunión del 31 
de julio aparecía en los periódicos que había un consenso catalán por esta viñeta, o 
incluso ahora se ha vuelto a manifestar un poco de esa manera.

Desde luego, por mi parte he manifestado tanto en privado como en público –y 
en esa misma sesión, de hecho– que una solución como la que se plantea, diferente 
para Cataluña que para el resto de España, pues, no creemos que ayude a reducir el 
agravio que pueda haber en el pago que tienen que hacer los usuarios por las vías de 
alta capacidad en Cataluña.

Y tampoco creemos que la tarifa plana ayude a resolver muchos de los proble-
mas que ahora tenemos ni sea una buena solución para luchar contra la descarboni-
zación o incluso contra la congestión, cuando las tarifas planas en realidad lo que 
motivan es hacer un uso más intensivo del servicio que se paga, en general, y por 
eso nosotros las proponemos, a menudo, para el transporte público, pero no cree-
mos que sea la mejor solución para el transporte por carretera y, en particular, para 
el vehículo privado, que deberíamos tender a reducirlo.

Además, tampoco creemos que sea el momento adecuado para hacer un plantea-
miento como el que se está haciendo, porque dentro de las conclusiones del grupo 
de trabajo, como bien se decía, es muy importante uno de los puntos, que es nece-
sario el acuerdo con otras administraciones y, en particular, con la Administración 
general del Estado. Bueno, pues, permítanme decirles que, en este momento, y con 
las declaraciones que está haciendo el president Torra, pues, no creo que estén en 
la mejor situación para negociar nada, para tener un marco de confianza, para tener 
un marco de lealtad en el que se pueda velar por que los intereses sean los mejores 
para la ciudadanía.
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Yo creo que las manifestaciones del señor Torra, desde luego, dificultan cual-
quier negociación. Cada vez que aquí se piden aeropuertos, como se acaban de pedir 
ahora, cuando se piden infraestructuras ferroviarias o cualquier otra, pues, la som-
bra de la hoja de ruta del procés independentista no ayuda, y menos cuando hablan 
abiertamente de que las infraestructuras son una estructura de estado que les permi-
tirá hacer un paso más para su recorrido hacia esa república imaginaria.

Pero es que, además, las propuestas que hacen siempre priorizan sus intereses al 
interés de la ciudadanía. Y yo creo, particularmente, que en este caso no es diferen-
te, y que de ahí viene el momento en el que se ha elegido plantearla. Llevan años y 
años utilizando los peajes, el descontento de la ciudadanía por pagar peajes, que es 
muy lícito. Las personas que vienen a Barcelona cada día o se mueven por otras zo-
nas y tienen que pagar peaje cada día..., llevan años y años utilizándolo, mintiendo si 
hacía falta, para enfrentar a Cataluña con el resto de España, diciendo que es culpa 
del Gobierno de España. El señor Torra, sin ir más lejos –ya se lo mostré en la inter-
pelación que tuvimos la otra vez–, se saltaba el peaje de Vilassar, que no es que me 
escandalizara por ello, como usted me dijo; no, lo que me escandalizaba es que des-
pués lo contara en un artículo que está publicado y que sigue publicado hablando de 
explotación colonial, cuando ni siquiera era un peaje del Estado, sino que era un peaje 
de la Generalitat.

Y ustedes aparecen ahora con la viñeta catalana. Pues he de decir que la primera 
vez que oí hablar de ella dije –como ustedes hablan ahora del Gobierno de España, y 
es que creo que tiene bastante relación, la cuestión–..., cuando ustedes hablaron por 
primera vez de la viñeta catalana, yo pensé: «Es que, claro, pobrecitos, se les acaba 
el chollo de los peajes del Gobierno de España.» Y es que, en apenas dos años, den-
tro de dos años, no quedará ni un solo kilómetro de peaje del Gobierno de España en 
Cataluña; todos los que quedarán –y durarán hasta 2039– serán del Gobierno de la 
Generalitat. Y creo que es ese el principal motivo por el que salieron en ese preciso 
momento con la idea de la viñeta catalana. El Gobierno de España también segura-
mente está saliendo ahora con esa cuestión porque no ha hecho los deberes mucho 
tiempo antes y ahora también se le acaban los peajes; no son diferentes, no son tan 
diferentes –como creen– al resto de España.

Es un problema principalmente de dinero, y parece que lo quieren ocultar entre 
todos estos motivos. Porque, entre otras cosas, las tres cuestiones, el triple ámbito 
de mejora del que hablan, que es que se podrán elegir itinerarios más adecuados –la 
gente no dará rodeos para evitar peajes–, que las inversiones serán más eficientes 
porque no habrá que hacer autovías paralelas a autopistas o que se eliminarán los 
agravios territoriales..., estos tres se cumplirían igualmente si no hubiera ningún 
tipo de cobro por las vías de altas prestaciones –se cumplirían igualmente. La única 
diferencia con la viñeta es que tendríamos unos ingresos.

Y yo creo que, además de estas tres ventajas, que se dan igual con la viñeta que 
sin ella, que sencillamente se dan porque sea una tarifa plana –que esa tarifa pla-
na puede ser cero o cien–, tendría muchas más ventajas si el modelo fuera un pago 
por uso o por distancia que sí hiciera a la carretera competir, también en precio, con 
otros modelos de transporte como puede ser el ferrocarril. No es lo mismo venir de 
Girona teniendo que pagar un billete de tren que teniendo una vía de altas prestacio-
nes gratuitas. Entonces, si el pago fuera por distancia, seguramente tendríamos mu-
chas más ventajas que estas tres que nos quieren mostrar aquí y que son las únicas 
que nos muestran, cuando realmente nosotros creemos que el problema que tienen 
es sobre todo de financiación.

El Govern tiene un agujero negro en las vías de alta capacidad. A partir del 2021 
quedará solo, según sus propios datos, un 8 por ciento de vías que tengan peaje ex-
plícito, pero quedarán muchas más con peaje a la sombra, y este es el verdadero 
problema que entiendo que se quiere resolver con esta viñeta. Y me parece muy líci-
to, y me parece que sí tenemos que sentarnos a hablar de ello, aquí y en el resto de 
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España, que también se va a encontrar con un problema similar en breve, pero creo 
que una solución solo para Cataluña no mejoraría en nada el agravio que tenemos 
con el resto de España.

Pero, en fin, como estamos aquí para comentar el informe y para, pues, profun-
dizar en la información que ahí viene, le hago algunas cuestiones sobre las que cier-
tamente me gustaría conocer su opinión.

¿Creen de verdad que hay consenso para aplicar un modelo como este ahora mis-
mo en Cataluña? Un modelo como el que... Ustedes han dicho: «Tenemos un mode-
lo», o sea que entiendo que el modelo lo dan por, a falta de matices, prácticamente 
cerrado, y que se constataba el trabajo colectivo en un acuerdo. Ustedes han dicho 
esas dos afirmaciones, en su intervención. ¿Creen de verdad que hay un consenso 
sobre este modelo?

Otra pregunta sería: ¿no creen que mientras en el resto de España no se aplique 
un modelo similar esto no hará más que generar un agravio entre Cataluña y el resto 
de España, en especial en las vías de alta capacidad que son titularidad del Estado y 
que en el resto del Estado se seguirán financiando con impuestos?

Y la otra pregunta sería: dice que tienen una relación fluida tanto con el ministe-
rio como con el secretario de estado. Si han hablado de este tema y si realmente hay 
algún avance, ¿nos puede explicar un poco cómo sería la relación económica para 
esas vías de alta capacidad que son del Estado? El Govern de la Generalitat entien-
do que cobraría la viñeta en el marco del conjunto de la viñeta catalana. ¿Cómo se 
haría? ¿Qué ocurriría, bueno, con los catalanes cuando viajaran fuera de Cataluña, 
o con los aragoneses, que pagan con sus impuestos las vías de alta capacidad del 
Estado, cuando entraran en Cataluña? ¿Han hablado de estas cuestiones o sencilla-
mente, pues, las han dejado pasar?

Gracias.

La presidenta

Gràcies, diputada. Té la paraula ara el diputat Jordi Terrades, en nom del Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, senyora presidenta. Primer de tot, manifestar que, al llarg d’aquests me-
sos de la reunió del grup de treball de peatges i tota la documentació que s’ha anat 
facilitant i elaborant..., jo crec que ens permet afirmar que tenim una base rigorosa 
per abordar i avançar també cap al tancament d’aquest debat, i que, amb les correc-
cions adequades, aquests documents poden servir també per a la resta del territori 
de l’Estat per avançar en aquesta direcció.

Jo crec que el dilema que tenim és un dilema conegut ja de fa temps: que, un 
cop recuperades les concessions de les vies d’alta capacitat –de les autopistes, bàsi-
cament– perquè finalitzaven el termini i la concessió dels peatges, se’ns plantejaria 
un problema. I el problema, en tot cas... Tenim dos o tres problemes, però n’hi ha un 
de bàsic, que és si el manteniment de les vies d’alta capacitat ha d’anar a càrrec dels 
pressupostos públics o, igual que passa en altres modes de transport –per exemple, 
el ferroviari–, n’hi ha una part que va a càrrec dels pressupostos públics, però n’hi 
ha una part que va a càrrec dels usuaris.

Per tant, la xarxa viària l’han de sufragar –el manteniment, les noves inversions– 
els pressupostos públics, el pressupost de la Generalitat, el pressupost de l’Estat, o 
hi ha una part d’aquestes despeses que l’hem de mantenir els usuaris que fem servir 
aquestes vies? Aquest és el debat –aquest és el debat.

Nosaltres tenim –i ho sap el conseller– algunes diferències respecte al model que 
avui n’ha vingut a donar compte en seu parlamentària, i que debatrem, i intentarem 
arribar als acords que siguin necessaris. Perquè nosaltres creiem que una part del 
manteniment d’aquestes vies ha d’anar a càrrec de l’usuari –de l’usuari–; si no, es-
taríem creant diferències respecte a altres usuaris que no tenen vehicle privat, que 
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utilitzen el transport ferroviari i que estan obligats a rascar-se la butxaca –perme-
tin-me l’expressió col·loquial– per mantenir aquest sistema. Doncs bé, en el sistema 
viari nosaltres creiem que això ha de funcionar d’una manera similar.

Vostès plantegen..., jo crec que amb algunes modulacions, cap al final, però ini-
cialment plantejaven un model de tarifa plana. Nosaltres hi tenim algunes reserves, 
perquè això pot acabar –i després aquí tenim un aspecte ambiental– convidant a 
una utilització més massiva del vehicle privat i a la congestió d’algunes de les vies 
que en aquests moments ja estan o comencen a estar en una saturació evident, per 
tant, amb problemes també ambientals molt presents en el debat públic els darrers 
anys, no?

Jo li fixo la posició del PSC, eh?, del Grup Parlamentari Socialista català. Nosal-
tres seríem més partidaris –i així ho defensem– d’una vinyeta per ús i recorregut. 
Creiem que avui ja podem estar en disposició de disposar de mesures tecnològiques 
per avançar cap a aquest model. I estem disposats a debatre-ho, però creiem que no 
podem perdre l’horitzó d’aquesta possibilitat.

Coincidim amb vostè que ha de ser un model integrat i harmònic, però no només 
a Catalunya; aquest ha de ser un sistema, des del nostre punt de vista, harmònic i 
integrat en el conjunt dels territoris de l’Estat espanyol. Perquè només faltaria que 
aquí tiréssim endavant un determinat model que acabi creant una altra vegada greu-
ges, que els creem nosaltres mateixos, respecte a la situació que es pugui produir de 
manteniment de les vies d’alta capacitat en altres indrets del territori espanyol. I, a 
més, tenint en compte que en aquests moments encara hi han vies d’alta capacitat 
que la titularitat correspon a l’Estat. Una altra cosa és que volguéssim debatre per a 
aquestes vies, tot i que són pesants, igual que s’ha fet amb la gestió de les rodalies 
ferroviàries, una encomana de gestió al Govern de la Generalitat, però aquest és un 
altre debat, eh?

Nosaltres el que defensem és que, sobre la base dels documents que s’han fet 
aquí, sobre el debat que els diversos grups parlamentaris i agents econòmics i so-
cials hem tingut, s’avanci, en el moment que sigui possible, eh?, i que ha de ser tam-
bé, doncs, amb una certa immediatesa, perquè les concessions es van recuperant, i 
que hi hagi un model harmònic en el conjunt de l’Estat espanyol.

Coincidim també en el que avui vostè ens ha explicat, en els tres objectius, i no-
més posar èmfasi en un tema; és a dir, els tres objectius dels recursos que produirà 
la vinyeta..., posar èmfasi en un d’ells, eh?, més enllà de les inversions, els manteni-
ments, etcètera: recurs finalista, sí, per recolzar encara més el transport públic, però 
que aquests recursos, en el cas de que s’acabés aplicant la vinyeta en el model que 
acabem definint, no vagin en detriment de les aportacions públiques –del Govern 
de la Generalitat, i, en tot cas, ja ho reclamarem al Govern de l’Estat– de les apor-
tacions actuals que es fan en el transport públic. És a dir, aquests recursos de més 
que puguin sorgir de l’aplicació d’un model o d’un altre haurien de servir per afegir 
més recursos al transport públic.

La presidenta

Gràcies, diputat. Té la paraula ara el diputat David Cid, en nom del Grup 
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem.

David Cid Colomer

Bé, en primer lloc, òbviament, agrair la compareixença del conseller, i també el 
grup de treball. Jo crec que ha estat interessant fins i tot diria per fixar el debat, i, 
en definitiva, jo també crec que per com a mínim trobar –després ja em referiré als 
punts que encara jo crec que no estan tancats del tot, però...– un mínim comú de-
nominador.

Jo crec que hi ha un plantejament que per nosaltres és fonamental –ho deia abans 
també en aquest context d’emergència climàtica–, que és, diguéssim, l’objectiu fona-
mental, que és que qui contamina paga. I, per tant, no té sentit per nosaltres que quan 
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els usuaris del transport públic paguen per l’ús de les infraestructures, els usuaris 
de les infraestructures viàries d’altes prestacions no paguessin, quan, a més a més, 
generen un seguit d’externalitats específicament a nivell de contaminació que no  
es generen, per exemple –i d’emissions de CO2–, en l’ús del transport públic, no?

Hi ha un segon element que per nosaltres també és fonamental, que és una opor-
tunitat. També jo crec que es parlava de la definició d’un model públic..., o sigui, 
com vostè deia, també aquí hi haurem de trobar els matisos, però d’un sistema de 
servei públic i sostenible que jo crec que hauria d’acabar en un model que jo crec 
que ha suscitat importants crítiques a nivell de Catalunya i que ha generat, com 
es deia ara també, certa sensació de greuge per a molts ciutadans i ciutadanes de 
Catalunya. I, per tant, jo crec que això també representa una oportunitat, no?

El que sí que nosaltres també creiem –i vostè també s’ho plantejava– és que, òb-
viament, per fer-ho possible, necessitem l’acord amb l’Estat. I jo també li volia pre-
guntar on ens trobem, no?, sobretot tenint present –i, a més a més, no parlo només 
a nivell de Catalunya, eh?, jo crec que aquí tenim segurament més feina avançada, 
però...– que les concessions es van acabant, eh? I aquí hi ha un risc que per nosaltres 
és del tot inacceptable, que és que, davant de la dificultat de trobar un model que 
generi consens, no diria tant a Catalunya sinó a la resta de l’Estat, això es col·loqui 
a pressupostos generals de l’Estat o fins i tot als pressupostos de la Generalitat. Jo 
crec que no és sostenible, des d’un punt de vista pressupostari, eh?, crec que és inas-
sumible, però és que, a més a més, jo crec que és profundament injust, pel que deia 
abans, no?

En alguna de les converses que hem tingut es plantejava la possibilitat, doncs, 
que Catalunya sigui com la prova d’un determinat model. A nosaltres això ens sem-
bla bé. Hauríem de veure què passa, no?, amb tots aquells vehicles que utilitzen 
Catalunya com a territori de pas, i, en definitiva, fins i tot si això no pot provocar que 
es derivin rutes alternatives fins que no es resolgui el que passa a nivell de l’Estat.

I sobretot penso especialment que és un problema molt important a Catalunya 
però que és un problema també molt important a nivell de l’Estat, perquè... És a dir, 
és veritat que aquí, encara que moltes vegades s’ha utilitzat com a greuge compara-
tiu amb el que passava a la resta de l’Estat, sí que hi pot haver una certa cultura de 
que les infraestructures viàries d’alta capacitat o d’altes prestacions s’han de pagar, 
però el problema que jo crec que té, en aquest cas, el Ministeri de Foment és que 
aquesta cultura no està instal·lada a nivell de l’Estat. Per això dic que hi pot haver 
la temptació de no intentar resoldre aquest problema i col·locar aquests nous recur-
sos necessaris per a la gestió de les infraestructures o bé a pressupostos generals de 
l’Estat o bé fins i tot a ampliar les concessions, no?

Jo crec que, a més a més, és important també el que es planteja de que siguin 
ingressos finalistes. Jo aquí coincideixo amb el que deia el senyor Terrades, que es-
pecíficament això que té a veure amb infraestructures de transport públic i també, 
en aquest cas, amb fomentar el transport públic, fins i tot a nivell tarifari, no hau-
ria d’anar com a alternativa a les aportacions que actualment es fan per part de la 
Generalitat o per part de l’Estat o fins i tot per part d’alguns municipis, sinó que 
haurien de servir per fer la bossa més gran, que crec que hauria de ser un dels ob-
jectius. Jo crec que aquí també hem de ser conscients que..., si això té recorregut; 
per això l’hi pregunto.

Malgrat que ara, no?, hem pogut fer el grup de treball, jo crec que hi ha un ele-
ment que realment no tenim resolt o que pot generar més debat, eh?, que és el model 
de pagament: si és per temps d’ús o per tarifa plana, o si és per distància recorregu-
da. Que, a més a més, aquí podem entrar també en una contradicció, perquè, en de-
finitiva, per exemple el model de transport públic és per distància, no és per ús, no? 
I, per tant, jo crec que això és molt complex d’explicar, i crec que necessita també un 
debat més profund. Per exemple, en el nostre cas, des de Catalunya en Comú Podem, 
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al nostre programa electoral tenim fixada una aposta, que és una aposta convençuda, 
per la vinyeta, però és per distància recorreguda, eh?

Sí que és cert que nosaltres estem disposats a tindre aquest debat, eh? Perquè, de 
fet, també se’ns plantegen un seguit de..., no sé si dir-ne «externalitats» o també, en 
aquest cas, «dificultats» en aquest model. Una, per exemple, és el temps de transi-
ció, que segurament podria fer que no arribéssim a temps al final de les concessions, 
i l’altra, per exemple, també, és quin paper poden jugar aquí les concessionàries. 
Perquè aquí també..., no ens enganyem: un sistema, per exemple, de pòrtics..., tam-
bé es pot provocar que aquell volum de negoci que en aquest moment poden per-
dre determinades concessionàries pel sistema de peatges el vulguin fer a través del 
sistema de pòrtics, no? Per tant, hi ha aquí un debat que jo sincerament crec que no 
tenim resolt, no?

I vull assenyalar dos elements finals que per nosaltres també són importants i 
que també tenen a veure amb aquest debat. Un element per mi fonamental també és 
el de la seguretat viària, no? Recentment es presentaven els objectius que hi havia 
per a la reducció d’accidents de trànsit seguint les directives europees i amb l’objec-
tiu que té el Govern, que es va presentar el pacte nacional. Jo crec que aquí també, 
amb el model que es planteja de vinyeta, segurament podríem evitar el que també es  
diu en l’informe, que és l’ús de determinades infraestructures en funció de si són  
de pagament o no, i això segurament té a veure molt, a vegades, amb l’accidentali-
tat, no?

I l’altre, que també sap que és una de les coses que jo reiteradament també li si-
tuo, no?, al conseller, és sobre la necessitat de desdoblaments viaris d’algunes infra-
estructures o no, també en funció de l’ús. I hi ha..., per exemple, en aquest cas, al sud 
del país tenim el debat sobre si cal desdoblar determinades infraestructures que ja 
existeixen –per exemple, una via d’altes prestacions– i que, a més a més, tenen im-
pactes molt importants. Per exemple, vaig tindre l’oportunitat de ser al Montsià i de 
poder veure l’impacte que poden tenir certes infraestructures que al final el que fan 
és desdoblar una infraestructura ja existent, no? Per tant, jo crec que això també és 
una de les coses que fora bo explicar, perquè també és..., en la construcció d’aquest 
model de país, que té en compte l’emergència climàtica, però fins i tot per al bon ús 
dels recursos, també crec que és un element favorable a l’ús de la vinyeta, no?

Per tant, jo insisteixo només en el que deia. Bàsicament, segurament ens cal més 
debat sobre el model o, com a mínim, aprofundir-hi una mica més perquè tothom 
tingui clar si és el model de pagament per distància o pagament per temps. I, en defi-
nitiva, jo, també..., conèixer quina és la viabilitat real, no?, d’aquest possible acord o 
d’aquesta possible prova pilot a Catalunya, i si serem a temps –perquè aquesta tam-
bé és l’altra– de que això arribi abans de que acabin les concessions, i, si no, què és, 
no?, el que planteja la Generalitat, perquè també sabem que no és un debat senzill, 
especialment en la situació que hi ha actualment a nivell de l’Estat.

La presidenta

Gràcies, diputat. Té la paraula ara la diputada Natàlia Sànchez, del Subgrup 
Parlamentari de la CUP - Crida Constituent.

Natàlia Sànchez Dipp

Hola de nou. Sobre aquesta qüestió ja s’han dit moltes coses, que compartiré. 
Intentaré no repetir-me en excés, però sí enumerar algunes qüestions en les quals 
per nosaltres és important insistir-hi, i..., algunes preguntes.

Insistir –ja s’ha dit– en el necessari debat amb major profunditat i presa de deci-
sions de forma també més col·lectiva. Nosaltres no hem pogut participar en el grup 
de treball. També agrair al secretari d’Infraestructures i Mobilitat l’amabilitat de 
rebre’ns, en el seu moment, per parlar sobre aquestes conclusions que avui ens pre-
senten i que ja teníem, també.
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Dit això, doncs, major participació, és a dir..., aquest debat sobre tarifa plana o 
pagament per quilòmetre. M’adscric al plantejament que ha fet el diputat Cid amb 
relació a... Per nosaltres, des de la nostra perspectiva, un model basat en el quilome-
tratge no només és més just, sinó que també condiciona el comportament, especial-
ment, d’aquell transport viari que genera activitat econòmica –parlo dels camions, 
no? De fet, la mateixa Comissió Europea tendeix a intentar descartar tarifes planes 
i avança cap a peatges en funció de la distància, vinyetes en funció de la distància. 
En podem dir «vinyetes», «peatges»..., en podem dir com vulguem, que també aquí 
el que estem fent és reinventar el nom, però al final és el mateix. No estem dient que 
no hi estiguem d’acord, eh?

Una següent qüestió que també nosaltres no veiem clara és el concepte de l’ho-
mogeneïtat. Sí que considerem, també lligat amb alguna qüestió que es plantejava 
ara, que hi ha trams d’actuals vies de pagament que, lligats a la sinistralitat de vies 
paral·leles, haurien de ser gratuïts, i, per tant, no haurien d’incorporar-se en aquest 
paquet de «vinyeta», «peatge» o com en vulguem dir; lligats a la sinistralitat i lli-
gats als impactes mediambientals que tenen els projectes que hi ha sobre la taula 
de desdoblament d’altres vies que no siguin autopistes. No podem tenir en paral·lel 
dues vies, una autopista amb dobles o triples carrils, i plantejar una inversió econò-
mica de desdoblament d’altres vies perquè hi ha alta sinistralitat; aquí el que cal és 
ficar-hi racionalitat i coherència, en aquest sentit. I, per tant, aquí també s’hi hauria 
de reflexionar.

Finalment, també una reflexió sobre la gestió. La gestió i l’explotació d’aquesta 
vinyeta, com se les plantegen? S’estan plantejant fer aquesta gestió, i, per tant, tot el 
que implica implementar la gestió d’això, de forma directa, o serà Abertis qui farà 
aquesta gestió, i, per tant, el que farà és canviar un negoci per un altre? Nosaltres ja 
saben que apostem per la gestió directa, perquè augmenta la transparència, la demo-
cràcia i els recursos per a aquests objectius finalistes que compartim.

I, lligat amb aquesta qüestió, parlava vostè d’aquells ingressos alliberats, que en-
tenc que són els que serien finalistes. És perquè n’hi ha uns que no són alliberats? 
Pot entrar en major detall? Entenc, evidentment, que està vinculat amb la pregunta 
que li acabo de fer.

Per tant, nosaltres creiem –i també ens hi sumem– que tenim una oportunitat al 
davant, una oportunitat que no pot ser arreglar un negoci per als que l’han fet fins 
ara i renunciar a fer una gestió d’allò comú el més òptima possible per a l’interès ge-
neral, que no estem davant d’un simple canvi de nom –ja ho entenem, que no, però 
no voldríem que això fos...–, i no voldrem que aquesta oportunitat es converteixi en 
la privatització definitiva, ja, de la via pública, amb l’oportunitat que tenim al davant 
de poder refer una gestió directa, i que, per tant, aquí no siguin una vegada més les 
grans concessionàries i les grans constructores les que en surtin beneficiades.

Acabo amb una qüestió molt concreta. Abertis, si no m’equivoco, havia reclamat 
3.000 milions d’euros per compensar inversions i despeses de les autopistes i auto-
vies. No sé en quina situació està aquesta qüestió.

I aprofito que parlem d’autopistes i que parlem de la C-32, que ja saben que és un 
tema que ens interessa: en quina situació la veu, el Govern? Nosaltres ja saben que 
més d’una vegada –i li hem dit al conseller– veiem aquest projecte que tant interès 
li genera a la conselleria com una possibilitat –i ja acabo, presidenta– d’allargar la 
concessió d’aquesta C-32, d’aquesta primera autopista catalana i de l’Estat. I, per 
tant, en quina situació està? Pot garantir que no s’allargarà, aquesta concessió, amb 
aquesta possible construcció i ampliació de la C-32?

I, finalment, ens sumem a la pregunta: un cop s’acabin les que ja s’acaben ara, 
quin és el pla a curt termini?

La presidenta

Gràcies. Té la paraula ara el diputat Santi Rodríguez, en nom del Grup Parla-
mentari del Partit Popular.
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Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. Agrair també la compareixença per portar el tema dels peat-
ges, la tasca del grup de treball, en el qual només vam poder participar en una oca-
sió, però hem seguit atentament tota la documentació i tota la informació que se’ns 
ha fet arribar, que és extraordinàriament valuosa per poder prendre una decisió en 
relació amb els reptes que tenim al davant, no?

Jo crec que –per situar-nos, molt ràpidament– si tenim aquest debat els darrers 
anys iniciat ja pel conseller Rull en relació amb buscar capgirar la situació dels de-
bats és perquè vostès tenen dos problemes, i quan dic «vostès» em refereixo espe-
cialment a vostès, no? Tenen dos problemes: un, se’ls acaba el discurs dels greuges 
–se’ls acaba el discurs dels greuges. Amb l’acabament dels peatges de les autopistes 
de l’Estat a Catalunya i amb l’anunci en el seu moment del Govern de l’Estat d’ai-
xecar les barreres, vostès veuen que se’ls veurà el llautó –que se’ls veurà el llautó– i 
que els catalans veuran que s’aixequen unes barreres i que se’n mantenen d’altres: 
les de la Generalitat. Tot i que els peatges de la Generalitat ja es nota, que són els 
de la Generalitat, perquè el seu cost per quilòmetre és aproximadament el doble del 
que ha estat fins ara el de les autopistes de l’Estat, no? I, per tant, vostès necessiten, 
d’alguna manera, intentar capgirar aquesta situació.

Però tenen també un segon problema, heretat –ja ho reconec, eh?, heretat– del 
tripartit, que és que ara ja no només paguen peatges els ciutadans; ara també paga 
peatges el Govern, no?, i també paga peatges concretament el Departament de 
Territori: paga els peatges a l’ombra, i durant un grapat d’anys els peatges a l’ombra 
són pràcticament l’única inversió que ha pogut fer el Govern de la Generalitat, per-
què no hi havien altres recursos que pagar els compromisos –per cert, adquirits pel 
tripartit, pel Govern anterior, no? I això no llueix, perquè s’ho empassa el Govern, 
i no facilita el greuge, perquè com els ciutadans no pateixen aquest peatge... I això 
també, vostès, home, si s’ho poden treure de sobre..., tant de bo; millor que s’ho tre-
guin de sobre.

Clar, el debat està condicionat per tots aquests fets, no?, i altres –i altres. Com 
hi ha hagut el debat del greuge amb relació als peatges d’una forma permanent, i hi 
havia qui anunciava que no volia que hi haguessin peatges a Catalunya, i es mani-
festaven dient que no volien que hi haguessin peatges a Catalunya, i se saltaven els 
peatges..., però després els ha tocat tenir la responsabilitat de governar i tenir res-
ponsabilitats de govern. Ai, las! Ha!, això és diferent! Ah, no, ara no; ara busquem 
una altra forma de pagar, no?

I escolti, miri, a mi el cos el que em demana és dir-los: «Escoltin, doncs no, aixe-
quem barreres.» L’Estat està decidit a fer-ho? Fem-ho, aixequem barreres. Per cert, 
el passat mes de juliol el Ple del Parlament va aprovar una resolució en aquest sentit, 
aixequem barreres: 2025, aixequem peatges. Seria raonable? Ja l’hi reconec, segu-
rament no, no seria raonable, perquè això no permetria ni gestionar la mobilitat i re-
presentaria una despesa molt important per a les administracions, no distingeixo si 
Estat o Generalitat. Perquè, al final, sostreure recursos de les administracions va en 
detriment d’altres polítiques de les administracions envers els ciutadans, no?

I, per tant, ja entenem i ja compartim que, home, doncs, el manteniment d’unes 
determinades vies que no utilitza tota la ciutadania, que utilitzen uns ciutadans, 
se’n beneficien uns ciutadans, vingui cofinançat per part d’aquests ciutadans. Una 
tarifa plana no crec que sigui la millor solució per intentar abordar el problema de 
la mobilitat, perquè tindrem una tarifa plana per a les vies d’altes prestacions a tot 
Catalunya, a tot Espanya, però..., per accedir a Barcelona s’haurà de pagar un altre 
peatge? Servirà això per modular la mobilitat en determinades vies? No, no servirà; 
no servirà per modular determinades vies, sinó que, òbviament, hi hauran unes vies 
que quedaran més saturades que no pas altres vies, simplement per la facilitat, per 
recorregut, etcètera. Se me n’acudeix algun exemple, però tampoc no crec que sigui 
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qüestió d’explicar, de posar l’anècdota al damunt de la taula. N’hi han, no són només 
anècdotes, hi han casos, no?

Per tant, entomem la tasca d’intentar buscar una solució. Creiem que la de la tari-
fa plana no és la solució més adequada, i, per tant, entomem aquest repte de plante-
jar-nos una solució. Ara, s’ha de comptar, evidentment, amb l’Estat –s’ha de comptar 
amb l’Estat, i ara per ara no sé si el Govern de l’Estat està en condicions de poder 
oferir solucions o alternatives a aquest problema que tenim al davant. Per tant, el 
més probable és que quan s’acabin les concessions de les autopistes de l’Estat s’aixe-
quin les barreres, i a partir d’aquí s’hagin de buscar solucions.

La presidenta

Gràcies, diputat. Té la paraula ara, en nom del Grup Parlamentari Republicà, el 
diputat Marc Sanglas.

Marc Sanglas i Alcantarilla

Gràcies, presidenta. Gràcies, conseller, per les explicacions. I, en tot cas, em 
sembla que arribem a un punt de conclusions d’un grup de peatges que cal recor-
dar que, diguem-ne, des de temps immemorial, durant moltes legislatures s’ha anat 
constituint en aquest Parlament, i, per tant, no és nou. El que sí que és nou és que hi 
han unes condicions objectives de la finalització d’algunes concessions en les quals 
l’Estat sembla que ha començat a canviar, diguem-ne, de posicionament, i, per tant, 
això ens obre unes possibilitats; unes possibilitats que... Algú apuntava que el tema 
de la vinyeta podia generar un greuge; en tot cas, el que genera el greuge actualment 
és la mobilitat dels catalans en aquest país, que, per travessar-lo d’una punta a l’altra 
amb mobilitat obligada, toca afluixar.

I algú, de manera descarada, deia que és un problema perquè això ho han anat 
fent els diversos governs. Només cal mirar les xifres d’inversions del Govern de 
l’Estat en vies d’alta capacitat gratuïtes; només cal veure el que ha costat la recupe-
ració, diguem-ne, de les radials de Madrid amb fons públics. I, per tant, des d’aquest 
punt de vista hi ha un greuge comparatiu. Això sí que és un greuge comparatiu. Fem 
una inversió en les autopistes que surten amb negativitat, que surten, des del punt de 
vista econòmic, fallides. És normal, perquè al costat hi havien ja vies d’alta capacitat 
gratuïtes. Era normal, que per aquestes vies no hi passés ningú, i, per tant, havien 
d’anar al fracàs econòmic. I, això sí, s’han recuperat amb diners públics, diners pú-
blics que nosaltres també paguem, eh?, senyor Rodríguez. Els catalans estem molt 
disposats a pagar.

Per tant, els greuges comparatius..., no ens diguin que hi han greuges compara-
tius. El que no saben és com ho faran, diguem-ne, a la resta de l’Estat per justificar 
que la mobilitat té un cost. Aquí per desgràcia hi estem obligats, i aquí, per disposar 
de vies d’alta capacitat, les hem hagut de finançar i pagar durant molt de temps. El 
problema és que allà es pensen que les autovies, eh? –i hem pogut veure exemples 
que són escandalosos, d’autovies de molta capacitat amb molt poca, diguem-ne, den-
sitat de trànsit–..., quan se’ls digui –perquè, en tot cas, els temps van cap aquí i la 
Unió Europea indica cap aquí– que la mobilitat s’ha de pagar –per tant, l’usuari titu-
lar del vehicle estarà obligat a pagar–..., ja trobarem la fórmula, però, en tot cas, can-
vien, els temps. O sigui, no és tot gratis, i, en tot cas, hi ha uns costos. I estem d’acord 
que la mobilitat té un cost i que qui és titular del vehicle ha d’utilitzar-lo.

Per tant, el problema no el tindrem els catalans, que els catalans en som prou 
conscients i crec que se’ls pot explicar –i ja m’hi referiré més endavant, a com hem 
de gestionar aquest element–; serà als llocs on s’han acostumat, sempre, a pagar ab-
solutament re, i que tot els ve de gratis. Allà sí que tindran un problema, allà sí que 
tindran un problema de greuge. Ah, un greuge! Si nosaltres hem pagat sempre! I ara 
que hagi algú de pagar, no perquè ho diguem els catalans, que també, segur que 
s’acabarà responsabilitzant els catalans de que en altres territoris de l’Estat s’hagi de 
pagar per disposar d’un vehicle i utilitzar vies d’alta capacitat... Per tant, segur que 
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tornarem a ser l’ase dels cops, com algú utilitza constantment els greuges compa-
ratius. Són aquells que diuen que a Barcelona s’hi passeja la gent amb catanes, no? 
I, per tant, diguem-ne, veient aquesta afirmació i aquest desconeixement de la reali-
tat, ves a saber què ens podem trobar en un futur.

Des d’aquest punt de vista, agraïm, hi insisteixo, que haguem pogut arribar a 
unes conclusions. Jo crec que els grups parlamentaris han anat exposant la necessi-
tat d’arribar a uns punts, que vostè ha exposat molt bé, i en els quals hi ha conclusió: 
l’element de la vinyeta és el model. Qui té un vehicle, qui l’utilitza, ha de pagar. Ho 
discutirem, eh?, i segurament el mètode més adequat segurament seria el pagament 
per recorregut, però també...

I, aquí, des del Grup Republicà entenem que segurament entrarem en un procés 
gradual de l’aplicació, i, per tant... Algú apuntava la necessitat de..., què fem amb 
aquests peatges que acaben les concessions de manera immediata. Segurament, di-
guem-ne, la tarifa plana el que facilita de totes totes, segur, és la gestió de la vinye-
ta. Per tant, en aquest context segurament hem de fer un esforç tots plegats de fer 
un procés que sigui gradual i que vagi evolucionant, però en principi segurament 
l’element més..., de manera inicial, hauria de ser el d’una tarifa plana que permetés 
millor la regulació i, en tot cas, la gestió.

I estem d’acord en el sentit, diguem-ne, de que ha de servir per gestionar la mo-
bilitat. Analitzem-ho, també. Potser sí que han d’existir alguns àmbits on existeixi 
algun peatge específic. Plantegem-nos-ho: si, en definitiva, la regulació no ha de 
servir només..., o, en tot cas, la vinyeta no ha de servir per aixecar barreres –que 
evidentment que hi estem d’acord, que s’han d’aixecar barreres, però és evident que 
la mobilitat té un cost i s’ha de fer...–, i en alguns llocs segurament ha d’haver-hi 
algun tipus de peatge dissuasiu, o, en tot cas..., plantegem-nos-ho. Aquest ha de ser 
l’element. Les barreres han de servir per regular la mobilitat d’aquest país, no han 
de servir per daixò. I acabem amb les situacions esperpèntiques de tenir vies d’alta 
capacitat buides –com ens està passant amb la C-16 o amb algunes inversions que es 
preveuen al sud del país, com s’apuntava– i, al costat, tenir vies que s’han de desdo-
blar o que estan..., i que generen un problema, diguem-ne, de capacitat i que generen 
un índex més alt d’accidentabilitat.

Per tant, des d’aquest punt de vista creiem que s’ha de fer. I és evident, s’ha de fer 
en un context de l’Estat –em sap greu que ara el senyor Terrades no hi hagi sigut o 
hagi marxat–, amb una encomana de gestió. Perfectament. Endavant. Hi estem dis-
posats. Em sembla que el conseller ho ha manifestat, i el conseller Rull també ho 
havia manifestat en diverses ocasions, que estàvem disposats a gestionar –també en 
l’àmbit ferroviari, per exemple, no? Molt bé, una encomana de gestió. Quin problema 
hi ha? Hem estat capaços... Volem tenir aquesta capacitat. Els recursos? Ja els gestio-
narem, ja veurem com es gestionen. Però, en tot cas, és evident que això ha de ser un 
sistema harmònic i hi hem d’entrar totes les vies. No té cap sentit aplicar una vinyeta 
en un àmbit d’unes vies i en unes altres no, perquè això serà ingestionable.

Per tant, creiem que és perfectament factible aplicar aquest sistema, però ha de 
ser a partir, diguem-ne, de la concurrència de l’acord. I en això sí que ens agradaria 
que se’ns expliqués en quin grau i quina predisposició trobem per part del Govern 
de l’Estat. Perquè de moment l’única experiència que tenim en aquest sentit per part 
del Govern de l’Estat és acabar-se la concessió de l’AP-1 i aixecar barreres, i aquí..., 
tens un problema i ja t’espavilaràs. Jo crec que, en tot cas, el que no ens podem 
trobar és, quan comencin a finalitzar les concessions que hi ha en aquest país, dir: 
«Què passa?»

Perquè, a més, hi ha un altre element que volem posar sobre la taula, que és un 
tema que s’apunta en el document i que ens n’alegrem molt, perquè des del grup par-
lamentari vam insistir-hi bastant, que és què passa amb els treballadors que actual-
ment en disposen les concessionàries, què passa amb tot aquest àmbit, un col·lectiu 
prou important, i, per tant, diguem-ne, que no generéssim una conflictivitat laboral 
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del tot innecessària. En tot cas, és important que hi hagi aquest tema, que hi hagi la 
taula de concertació social que permeti també veure quina és l’evolució. El model..., 
el país evoluciona com a tal. Creiem que el país ha madurat prou, el país ha patit 
prou, diguem-ne, la manca d’una certa regulació i la situació d’injustícies flagrants, 
de costos econòmics indeguts, que no ens ha permès disposar del què.

I, hi insisteixo, el senyor Rodríguez deia: «Aquí el tripartit va fer les autopistes, 
allò, de peatge, amagades.» Bé, escolti, i les inversions que feia l’Estat quines eren? 
I aquest és l’element. Són 5.000 milions d’euros, que ens deu en aquests moments el 
Govern de l’Estat, que per a segons què sí que som estat però per a segons què no 
som estat. Doncs escolti, segurament si el Govern de la Generalitat hagués disposat 
d’aquests recursos per fer aquestes inversions, una part hagués pogut anar disposada 
a fer aquestes inversions.

I, en tot cas, el que ens interessa és que aquest model serveixi per treba-
llar –i s’apunta també en el document– en l’àmbit de la mobilitat mediambiental. 
Insisteixo que ha de servir per regular la mobilitat, hem d’aconseguir un model de 
mobilitat. És evident que també..., i el Govern hi ha treballat fermament i s’estan 
fent passes en aquest sentit per afavorir la lluita contra el canvi climàtic..., és la no 
utilització del vehicle privat; per tant, la racionalització de les vies, el replantejament 
d’algunes vies.

I aquí, perdoni, li expresso, conseller..., sap la discrepància que tenim en la mo-
bilitat al Vallès Occidental. I, per tant, no podem estar plantejant models caducs. 
Vostè sap que l’àmbit del Quart Cinturó és un model caduc, és un model planificat 
des de fa molts anys, que no s’adequa a la realitat actual que tenim, ni a les neces-
sitats.

Per tant, mirem, analitzem quina és la mobilitat que necessitem. I perdoni que ho 
faci en l’àmbit, diguem-ne, de casa, però aquesta setmana han sortit algunes notícies 
que deien que es volia tornar a avançar en aquest àmbit de la B-40. És evident que la 
B-40 ha deixat una marca al territori. S’ha de finalitzar, perquè el mal ja està fet, i el 
que és pitjor és encara no acabar l’àmbit que hi ha, però la continuïtat, la planifica-
ció d’altres vies tal com estan concebudes actualment per la planificació de l’Estat a 
nosaltres ens sembla que està fora de lloc. En tot cas, si cal millorar la mobilitat del 
Vallès, que sí que és així, plantegem quin és el model.

Però, hi insistim, no només pensant en la mobilitat del transport privat, sinó so-
bretot fent aquesta aposta. Diguem que el Govern ho ha fet i que s’hi ha de seguir in-
sistint, en poder fer aquesta aposta sobre el transport públic amb majors inversions, 
i millorar aquells corredors que avui en dia existeixen, i segurament el que cal..., és 
una manca d’inversió. I, per tant, és important que en aquest concepte, diguem-ne, 
que s’apunta, de la vinyeta, també hi hagi una part, eh?..., i ens sumem a la petició 
també que s’ha fet que això no resulti en detriment, diguem-ne..., que aquesta apor-
tació per la via de la vinyeta no vagi en detriment de les aportacions que ja es fan 
actualment, sinó que, en tot cas, serveixi per sumar. Aquesta és la inversió que ens 
cal, una inversió en l’àmbit del transport col·lectiu.

I, per tant, diguem-ne, des d’aquest punt de vista, analitzem-ho. Creiem que 
anem pel bon camí, creiem que també hi ha una bona voluntat i una clara voluntat 
per part del Govern de trobar una solució tant pel que fa als grups parlamentaris 
com per intentar un acord amb el Govern de l’Estat. Em sembla que aquest és el 
camí a seguir.

Per tant, diguem-ne, oferir-li també la col·laboració en tot el que calgui. I, en 
tot cas, acabem de debatre aquells aspectes en què segurament, jo hi insisteixo, no 
estem tan lluny, també perquè tenim aquestes necessitats de solució de manera im-
mediata d’algunes qüestions, d’algunes concessions que cauran. I, per tant, sí que 
necessitem ja prendre algunes decisions, tenir clar quin és el pla per al dia després 
de que passin aquestes situacions sense que haguem de fer-ho de pressa i corrents.

Gràcies.
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La presidenta

Gràcies, diputat. Té, per últim, la paraula el diputat Narcís Clara, en nom del 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya.

Narcís Clara Lloret

Moltes gràcies, presidenta. Conseller, altres membres de l’equip de la conselleria, 
convidats i diputats, naturalment, a diferència del tema que hem tractat en la prime-
ra compareixença, que és el tema de Ryanair, que porta molts i molts anys operant 
des de Girona, la qüestió que ara tractem, diguéssim, ara comença. Per tant, és un 
projecte, i, per tant, és gairebé obligat parlar de model i de la seva inserció en el mo-
del global de mobilitat.

Tot i així, sí que en algun moment s’ha parlat del model aeroportuari en la pri-
mera compareixença, i ha quedat fefaent, doncs, que havia estat –o com a mínim 
aquesta era la nostra opinió– esbiaixat en molts casos i negatiu per a la ciutadania 
de Catalunya i per a les seves instal·lacions.

El diputat Sanglas acaba de fer una relació general també sobre el model, digués-
sim, de vies d’altes prestacions, tant autopistes com autovies, i, per tant, no hi inci-
diré, però sí que vull donar un exemple que està relacionat amb el primer, perquè 
és de les comarques gironines. Deixant de banda si és més necessari o no el desdo-
blament de la nacional II en el seu tram nord –perquè això s’hauria de tractar amb 
la càrrega, tot i que jo crec que sí–, deixant a banda aquesta qüestió, perquè s’ha dit 
abans, només els usuaris d’aquesta autovia, com poden ser principalment els de les 
comarques gironines i els del Maresme, saben les inversions amb comptagotes que 
hi ha hagut en aquesta autovia, a poc a poc, quilòmetre a quilòmetre, i encara a dia 
d’avui només de Vilademuls fins a la frontera..., doncs, no se’n sap res.

Dit això, torno al principi, és a dir, al tema del model. Faré èmfasi en algunes 
qüestions que ja s’han tractat, però que crec que són les principals, des del meu punt 
de vista.

Naturalment, la finalització en un futur molt proper de determinades concessions 
de vies d’altes prestacions a Catalunya fa possible una reorientació o, potser millor, 
un canvi del model vigent a Catalunya en aquesta qüestió. En l’actualitat estem en 
una situació que el mateix grup de treball que ha analitzat aquesta matèria, i tal com 
ha dit el conseller, s’ha qualificat de no model, en el sentit que no es percep una lò-
gica interna que expliqui els diferents elements del sistema.

L’objectiu que es pretén i que el nostre grup defensa és passar a un sol model, 
un model únic que integri totes les variables del sistema i que es basi en l’eficiència 
de tots els seus elements: per posar-ne dos exemples que ja s’han comentat, des de 
les inversions fins a l’eliminació de fenòmens no desitjats, com el rerouting –per ci-
tar-ne només dos aspectes.

El nou model que estem definint ha de basar-se, naturalment, en les directrius de 
la Unió Europea i en aquelles experiències ja provades que siguin factibles d’apli-
car-se al nostre país. És a dir, s’ha de basar en la nostra configuració de xarxes de 
vies d’altes prestacions, la qual està inscrita, recordem-ho, en un territori on un  
60 per cent de la població viu en un 2,3 per cent d’aquest territori, i això el fa  
un cas molt excepcional i únic.

Una altra característica principal és que aquest model ha de ser estable, amb les 
modificacions graduals que siguin precises, però robust en el temps i sostenible am-
bientalment i econòmicament, com ja s’ha repetit, però no deixa de ser important 
repetir-ho una vegada més, perquè és realment transcendental.

Així mateix, ha d’aconseguir afrontar aquells reptes que són propis d’aquest ini-
ci de segle xxi. Per posar-ne només uns exemples, ha de contribuir a incrementar la 
qualitat de vida dels nostres ciutadans, redistribuir recursos econòmics com a mode 
de transport més sostenibles i, per descomptat, simplificar les figures tributàries i 
tarifàries, aportar mesures que contribueixin a apaivagar els problemes que la mo-
bilitat pot causar en la salut i contribuir a combatre el canvi climàtic i la contami-
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nació atmosfèrica. Sí, ho han sentit bé, he dit «canvi climàtic», tot i ser conscient 
que el fet de dir-ho o no dir-ho, o de dir-ho d’una manera o d’una altra, de decla-
rar l’emergència climàtica o no declarar-la –perquè abans s’ha dit que era una fake 
news–, doncs, no aporta res. És a dir, no tenir en compte, no discriminar entre una 
postura i una altra fa que la informació que es dona per part d’alguns partits, d’al-
guns grups parlamentaris, sigui exactament nul·la, sigui exactament zero, perquè no 
ajuda en absolut al debat.

En particular, i tornant al tema de la contaminació, a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona –aquest petit percentatge de territori on viu més de la meitat de la població 
que comentava fa uns moments– es superen de forma massa sovintejada les concen-
tracions de diòxid de nitrogen i de partícules en suspensió, com tots vostès saben, la 
qual cosa té afectacions en la salut evidents, com, per exemple, en el sistema cardio-
vascular, i que segons algunes estimacions poden haver provocat –i aquest és el llen-
guatge que jo crec que s’ha d’utilitzar– 350 morts prematures a Barcelona.

Comento aquest fet, que semblaria que està al marge del que estem comentant, 
perquè abans he dit que aquest nou model ha de contribuir-hi, és a dir, és una peça 
més del puzle, com també ho és, per exemple, la implantació que es farà a Barcelona 
i a altres municipis propers de la zona de baixes emissions, que s’instaurarà l’1 de 
gener de 2020. Ens hem d’acostumar a tot aquest tipus de noves, d’innovadores po-
lítiques, perquè transformaran els nostres hàbits quotidians, i això s’ha d’explicar a 
la ciutadania.

A vegades tinc la impressió –i dic «impressió» perquè potser estic equivocat– 
que qualsevol política modernitzadora, això sí, amb origen propi a Catalunya, 
genera anticossos immediatament, sigui quina sigui, per part d’alguns grups, natu-
ralment, de l’oposició.

Bé, ara voldria anar a aspectes més concrets del que s’anomena «la vinyeta» i 
voldria comentar quelcom que s’ha dit aquí sobre la implementació del peatge per 
quilòmetre en lloc de per temps. Bé, voldria no equivocar-me, però crec que no ho 
faig si els dic que aquest tema va ser tractat el 19 de març d’aquest any justament 
en la taula que està..., al grup de treball –exactament aquest és el nom–, i que allà 
va quedar palès el perquè: no és que es cregui que és millor per temps que per qui-
lòmetre en si mateix, sinó que hi havien dues raons principals per implementar-ho 
primer per temps que no pas per quilòmetre.

La primera era la gradualitat, és a dir, si passem d’un estat de no model a inten-
tar implementar un model, s’ha de fer gradualment. Això és quelcom absolutament 
bàsic, entre altres qüestions, perquè això ens permet rectificar a temps i de forma 
gradual totes aquelles polítiques que anem veient que potser no s’adapten a la reali-
tat. Perquè una cosa són els models teòrics utilitzats en enginyeria o qualsevol altra 
ciència i un altra l’aplicació a la realitat; hi han molts paràmetres que s’han d’ade-
quar els uns amb els altres. Aquest era el primer motiu.

I el segon –i aquest és encara molt més concret i potser sorprenent– és el cost. 
El cost que en aquesta reunió que els comentava es va dir és que..., naturalment, per 
quilòmetre s’ha d’implementar una tecnologia molt més moderna i molt més cara 
que faria que la inversió inicial –inicial– fos entre 700 i 1.300 milions d’euros. Com 
vostès poden comprendre, aquesta inversió és molt elevada.

També recordo que en aquesta reunió, perquè es dona el cas que hi era –això sí, 
hi havia moltes persones–, cap grup parlamentari va demostrar cap actitud negativa 
al respecte. Naturalment, tothom té dret a preparar-s’ho, a estudiar-ho i a canviar 
d’opinió; només els dic que en aquell moment no hi va haver cap intervenció per part 
de cap grup parlamentari ni per part de cap de les organitzacions que allà estaven 
representades, que eren moltes, tant de l’àmbit municipal..., no només del Govern, 
sinó de l’àmbit municipal, dels sindicats i d’altres organitzacions, que hi estiguessin 
en contra. Per tant, aquest és el fet de per què es dona suport d’entrada a fer-ho per 
temps i no per quilòmetre; no és per la mateixa naturalesa.
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Per altra banda, aquests fets han estat testats. També recordo, en aquesta reunió, 
que es van presentar –i la senyora Bravo..., com que abans es treia coneixement de 
la base de dades...– models d’altres països i s’havia arribat a aquesta conclusió. No 
s’havia pres aquesta iniciativa del no-res, simplement com una idea, sinó que s’hi 
havia arribat de manera racional.

Això sí, per acabar, doncs, dir que estic d’acord amb la senyora Bravo i amb el 
senyor Terrades, quan han dit que la base de dades, per dir-ho així, disponible a la 
conselleria era molt àmplia tant en quantitat com en qualitat, i que això és molt im-
portant, donat que això ajudarà a que els models aplicats siguin més fiables que no 
pas si no fos així.

Moltes gràcies, presidenta.

La presidenta

Gràcies. Amb això acabem la intervenció dels grups parlamentaris. Té la paraula 
ara el conseller, per un temps màxim de trenta minuts.

El conseller de Territori i Sostenibilitat

Moltes gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, intentaré ser més breu, 
perquè jo crec que moltes de les raons i les preguntes que s’han exposat, doncs, són 
més reflexions derivades del debat en el grup de treball que no pas coses a contestar 
amb concreció. Però, en tot cas, sí que m’agradaria anar resseguint algunes de les 
intervencions de les que han fet ús vostès.

Nosaltres creiem que en aquest tema tenim un consens, senyora Bravo, ampli; 
no un consens absolut, eh?, però un consens molt ampli. Jo li he de dir que, com a 
conseller de Territori i Sostenibilitat, de vegades vas a un lloc o vas pel carrer i la 
gent et reconeix, t’atura, et parla –també amics o familiars–; de vegades és per co-
ses, diguéssim, que pots contestar millor que d’altres, però li he de dir que en aquest 
tema –no ara, eh?, sinó quan hi va haver el pic d’explicació de la vinyeta, que era se-
gurament quan vam constituir el grup de treball– m’he trobat moltíssima gent –si no 
fos així, també ho diria– que m’ha dit: «Ostres, això és molt interessant, perquè això 
dels peatges ho hem de fer evolucionar, i el que expliqueu, el que expliques» –que 
no ho he explicat jo, només, que ho han explicat abans el conseller legítim i altres 
consellers– «sona molt bé –sona molt bé–; aviam, quan ho fareu?»

I, per tant, bé, és un termòmetre de que, efectivament, creiem que hi ha un con-
sens ampli en aquest tema. Perquè el greuge és evident, el greuge existeix. Hi ha 
hagut greuge territorial intern a Catalunya –alguns territoris estan especialment cas-
tigats amb peatges explícits– i hi ha hagut greuge amb l’Estat espanyol, i això és evi-
dent. I n’estàs fart de gent que et diu: «Escolta, he anat conduint per l’Estat espanyol 
i he vist...» I, per tant, aquest greuge existeix. Quan, a més, expliques que hi han 
greuges més ocults, com, per exemple, que tothom paga determinades inversions fe-
tes a l’ombra o que tot Europa està avançant cap a un nou model, allò... Al final, dos 
i dos són quatre, no?, i la gent diu: «Doncs vinga, això és interessant.»

Hi han altres coses, hi insisteixo, que són més discutibles, i hi ha gent que, es-
colta, no ho entenen, però en aquest tema ens hem trobat, i jo personalment, molt 
consens. És un termòmetre. En tot cas, creiem que això ajuda. Efectivament, a 
Catalunya segurament hi ha més cultura –també s’ha dit en algunes de les inter-
vencions. És un territori, diguéssim, més madur a entendre allò de «qui us paga?»; 
evidentment, també «qui contamina paga», però «qui us paga?».

I, per tant, bé, jo crec que la feina que hem fet històricament i en aquest últim 
grup de treball ve a reflectir aquest consens ampli –aquest consens ampli. Nosaltres 
donem molta, moltíssima importància a que en aquest grup de treball hi hagi tot el 
sector –empreses, entitats representatives de l’entorn socioeconòmic, la universi-
tat–, que haguem fet estudis amb la universitat... Tot això ens ha carregat de ciència 
i de raons, i, per tant, ara és hora, efectivament, d’implementar-ho. Hem anat no al 
màxim, perquè queden molts detalls, i aquest debat ho ha evidenciat, però sí que és 
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hora d’implementar-ho. I hi podria haver la temptació de deixar-se arrossegar per la 
banda fàcil, que seria només pensar en aixecar barreres o només pensar en deixar 
passar el moment. Creiem que necessitem una certa valentia, tots plegats –nosal-
tres..., disposats a fer-ho– per aplicar aquest model.

No vull negar que la relació amb l’Estat és complexa; ho és en general, però en 
aquest tema, també. Vull dir que fins al moment –i m’estic referint bàsicament a go-
verns del Partit Popular amb els que jo, amb una responsabilitat o una altra, hagi po-
gut parlar– hi ha hagut una negació absoluta del tema, negació. «–Escolti, nosaltres 
voldríem..., hem pensat que això de la vinyeta... –No.» Punt. Per part de tots els minis-
tres successius que ha tingut els governs del PP en matèria de Fomento: «No.» I ens 
adduïen, doncs, raons –deixin-m’ho dir així– de poca valentia, és a dir: «No, perquè 
a Espanya no es paga, els camioners...», tot de raons que eren de no voler afrontar..., 
de tancar els ulls a una realitat, que és que hi ha una directiva europea que diu euro-
vinyeta i que el món va cap aquí. I a nosaltres això ens dolia, eh?

També és veritat que segurament aquests mateixos ministres i aquests governs 
veien el final de les concessions lluny. Deien: «Això..., pilota endavant, que s’ho tro-
bi un altre.» Però, clar, l’any passat..., l’AP-1, i s’ho va trobar un govern socialista. 
I, com que jo diria que tampoc tenien massa re preparat, van optar per l’opció fàcil, 
que és aixecar barreres. Clar, això ara s’accelera, no? A 31 de desembre, AP-7, i s’ac-
celera. I això és insostenible –això és insostenible–, i d’això n’hem de ser conscients. 
Aleshores, qui digui que això..., «bueno, ya veremos, y ahora levantamos barrera..., i 
després farem un contracte per aquí» menteix, perquè això és insostenible. Mantenir 
una via d’altes prestacions costa entre cinquanta i seixanta mil euros per quilòmetre 
i any. Comptin, facin comptes. Això és insostenible. Però no només el que significa 
aquesta feina de manteniment, sinó també les grans inversions que hem de fer en 
matèria de mobilitat sostenible, en matèria de transport públic. D’on han de sortir, 
les misses? Doncs d’aquest sistema de «qui usa paga» i «qui contamina paga».

I, per tant, malgrat les circumstàncies –uns governs anteriors poc valents que ho 
veien molt lluny, i pilota endavant, i la urgència amb la que ha hagut de gestionar 
aquest tema el Govern actual–, doncs, nosaltres hem continuat definint model entre 
tots, lògicament, amb la feina del departament –hem fet el grup de treball, ho hem 
exposat–, i li donem molta importància –abans em penso que no havia acabat la fra-
se– al fet que, per primera vegada, hagi vingut una representant del Ministerio de 
Fomento, que hi hem tingut una relació excel·lent, i que ha entès i que ha facilitat la 
informació, que creiem que l’ha traslladat correctament. Però, clar, si això es queda 
aquí no anirem enlloc; ara això cal evolucionar-ho.

Home, no els nego que la situació política a l’Estat, doncs, tot això ho condicio-
na, no?, vull dir... Si hi hagués un govern que no estigués en funcions i que fos capaç 
de fer reunions bilaterals amb el Govern de la Generalitat per tractar aquests temes, 
segurament hauríem avançat més. No ho estem fent –no ho estem fent. Des de la 
moció de censura fins ara hi ha hagut una bona relació –sempre en presumeixo, si 
m’ho permeten– amb el ministre i amb el secretari d’estat, però poca concreció, eh? 
Hem parlat de conceptes, que és molt important que coincidim en els conceptes, 
almenys allò que diem sempre, eh?, la música és bona, però, a l’hora de posar-hi 
lletra...

Home, hem arribat a estirar algunes intencions, no?, en els moments en què hem 
pogut parlar seriosament. A la primera reunió de despatx del conseller i el seu equip 
amb el Ministerio de Fomento vam apuntar quatre o cinc temes, entre altres, aquest; 
bé, apuntat. A la reunió que vam fer amb el secretari d’estat per parlar de la disposi-
ció addicional tercera vam parlar d’aquest tema, i, de fet, en la gestió de l’addicional 
tercera és quan vam introduir el concepte d’encomana de gestió. Vam dir: «Escolteu, 
tot això de la disposició addicional tercera, que és un mecanisme, al final, de com-
pensació del dèficit d’inversions en infraestructures de l’Estat que ha de venir al 
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Govern de la Generalitat, doncs, ho podem fer en base a unes encomanes de gestió», 
i també va sonar, bé, no?

Bé, en la negociació pressupostària, com que no n’hi va haver massa... Senzilla-
ment hi van haver, per la nostra part, esmenes de devolució, atès que no havíem ar-
ribat als acords polítics als que ens havíem compromès. I, a partir d’aquí, doncs, no 
hi ha hagut massa més relació, al marge de moments puntuals –ara ho explicàvem, 
en la compareixença de Ryanair– de diàleg amb el ministre de Fomento o amb qui 
correspongui, amb Adif, amb Renfe –amb qui correspongui. Nosaltres sempre te-
nim la voluntat i la porta oberta per tal d’arribar a fer evolucionar el que necessiten 
els ciutadans del país, les persones, les empreses, per tirar endavant el millor país 
possible.

Home, ens hagués agradat, hi insisteixo, que hi hagués hagut algú a l’altra banda 
de la taula i que haguéssim pogut fer evolucionar aquest model. En tot cas, espe-
rem..., no ho sé, ara, aviam com evoluciona tot plegat, no?, eleccions, etcètera; tot 
això queda una miqueta en l’aire. Però, efectivament, el problema de les concessi-
ons que acaben aquest desembre el tindrem. Això s’acaba el 31 de desembre. I quan 
s’acabi, el 31 de desembre, com que no hi ha massa re més preparat, doncs, amb tota 
probabilitat, malgrat algun globus sonda que s’ha llançat aquest estiu, s’aixecaran 
barreres. Molt bé. Doncs que s’aixequin barreres. Però, hi torno a insistir, això és in-
sostenible, i qui digui el contrari menteix. I, per tant, alguna cosa haurem de pensar, 
eh? Al mig hi tenim eleccions... Hi insisteixo, però això és insostenible.

I com que aixecar barreres ara no és incompatible amb que acabem de pensar, 
articulem els mecanismes i som-hi, doncs, aquesta és la nostra esperança, si m’ho 
permeten. I, pel camí, lògicament... Transferència? Encantats. Ho deia el senyor 
Sanglas fa un moment. Encomana de gestió, que ja ho havíem començat a explorar? 
Encantats, eh? Formes de gestió? Múltiples i variades, per entendre’ns, però nosal-
tres apostem per, per exemple, la fórmula consorciada, no?, una fórmula consorciada 
en la que hi hagi tothom i que vingui a operar una miqueta com el consorci ATM, 
que és el mateix. L’ATM és una caixa de compensació, al final, eh?: hi tens tothom, 
tens definit el sistema, tens uns ingressos, calcules, reparteixes... Això és ideal, o 
sigui, l’ATM és el model en el que podríem basar això.

Com es gestiona l’ATM? La senyora Sànchez hi feia referència. Home, l’ATM 
és un consorci en el que hi ha tothom –també els operadors, caixa de compensa-
ció–, però la gestió és pública. Per tant, estem en el mateix, eh? Nosaltres creiem 
que, efectivament, això s’ha de gestionar amb un vehicle creat expressament per 
gestionar aquest consorci o amb un que ja existeixi, eh? En tenim algun que podria 
existir. Jo els vull recordar que CIMALSA vol dir, eh?, també, infraestructures de 
mobilitat, no només mercaderies, eh?, la ema és per «mobilitat», i, per tant, bé, po-
dria servir. Per exemple, no estic fent un espòiler, per entendre’ns, eh?, però vull dir 
que podria ser.

Per tant, nosaltres ho tenim pensat, evolucionat; consorci, gestió pública, i inten-
tar que això es pugui aplicar al més aviat possible.

La forma –i el debat ha estat molt viu–, al voltant de temps versus recorregut, 
no? I s’ha fet alguna comparació amb el transport públic, no?, concretament el se-
nyor Cid. Fixin-se que en el transport públic també hi ha una tarifació per temps 
com la T-Mes, eh?, i, per tant, diguéssim, no tot és blanc o negre, no?, també tenim 
fórmules.

Tots els països europeus que han aplicat l’eurovinyeta han passat per aquesta 
transició. Tothom. Pam, d’entrada, fàcil, per temps, i anem afinant, no?, però anem 
gestionant de manera que puguem arribar a tenir tarifació per ús. Perquè, efectiva-
ment, la mateixa fórmula ho diu: «qui usa paga, qui contamina paga; qui usa més 
paga més». Això inequívocament és recorregut, és quilometratge. Per tant, sens dub-
te, anem cap aquí.
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Fixin-se que quan parlem de quilometratge..., en mandats anteriors només par-
làvem de tarifa plana; aquí hem anat introduint..., el tema quilometratge ha sigut en 
aquest mandat –el mateix equip, eh?, però en aquest mandat–..., entre altres coses, 
per recomanacions de la Unió Europea, eh?, que diu: «Escolti, el sistema únic no pot 
ser ni l’un ni l’altre, tots dos tenen alguna cosa de bo i alguna cosa de no tan bo, però 
l’òptim és, evidentment, per quilòmetres, eh?», això ho indica. Doncs ho hem anat 
introduint en aquest mandat. I en algun moment aquesta introducció –de vegades 
del secretari, de vegades meva– en algun debat, en alguna oportunitat en la que hem 
tingut oportunitat de parlar amb els mitjans de comunicació, ha generat dubtes, eh? 
Hi ha hagut gent que diu: «Home, aquesta tarifació per quilòmetre vol dir, en reali-
tat, perpetuar peatges i que les empreses...» Això m’ho he sentit dir, jo, i, diguéssim, 
de persones d’entorns polítics més aviat de la seva banda, no de la nostra, eh?, però 
m’ho he sentit dir, eh? Bé, en fi, aquest debat existeix, és molt viu.

Creiem que, sens dubte, hem d’anar cap a un sistema transitori de temps cap a 
recorregut, perquè, hi torno a insistir, tots els països europeus que ho han aplicat han 
passat per aquesta transició.

Jo ho veig –i ho deia el senyor Cid– com una oportunitat. El senyor Clara també 
feia referència a l’agenda modernitzadora, que quan arriba de Catalunya..., etcètera, 
però és un d’aquells temes d’agenda modernitzadora, clara, claríssima. I, per tant, sí, 
haurem d’acabar de definir model, haurem d’esperar, perquè això ha de ser, doncs, 
efectivament, homogeni, i haurem d’aprofitar l’oportunitat per modernitzar el país.

No ho veiem com una solució que ens quedem només relacionats amb peatges, 
que si les inversions de la Generalitat en peatges a l’ombra... Tot això són condicions 
d’entorn que qui els parla, doncs, les assumeix. Home, a mi m’agradaria tindre unes 
condicions d’entorn una miqueta menys condicionants, no?, però assumeixo que en 
un moment determinat els governs de la Generalitat van tirar endavant determina-
des inversions bàsiques, d’aquelles de xarxa, amb peatges a l’ombra i amb mecanis-
mes de pagament diferit, eh? He expressat en moltes ocasions que crec que se’n va 
abusar, però les assumeixo. I, per tant, tenint en compte aquestes condicions d’en-
torn..., el millor sistema possible.

Una d’aquestes condicions d’entorn –i amb això acabo– és que, efectivament, a 
Catalunya tenim un problema de fa temps amb el dèficit fiscal, amb el dèficit d’in-
versions en infraestructures i amb el no pagament dels mecanismes de compensa-
ció, per exemple, de la disposició addicional tercera. La combinació d’aquests tres 
elements ens ha portat a un desenvolupament d’infraestructures de mobilitat, doncs, 
en moltes ocasions, parcial o –tornem-hi– condicionat, que fa que, sumat a l’arros-
segada de les infraestructures que va desenvolupar la Generalitat en el seu moment, 
tinguem aquest no model.

Tinguem molt clar que estem davant d’una gran oportunitat per alinear-nos amb 
Europa amb l’aplicació d’una agenda modernitzadora que ha de fer d’aquest un mi-
llor país, amb una mobilitat més sostenible en tots els aspectes, tant en la mobilitat 
privada com en el transport públic; que, sens dubte, tot el que ingressem o tot el que 
estalviem s’ha d’afegir a tot el que ja s’està fent en matèria de transport públic i tam-
bé amb la capacitat per poder ambientalitzar flotes, que forma part, diguéssim, dels 
objectius principals de la mateixa directiva de l’eurovinyeta.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Gràcies, conseller. Entenc que no hi ha cap més grup que demani la paraula, i, 
per tant... (Veus de fons.) Senyor Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Només per una contradicció del conseller. N’hi han hagut moltes, però n’hi ha 
una que sí que vull precisar. És molt breu, eh? Només una.
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La presidenta

Endavant, endavant, senyor Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

És que el conseller ha dit que la seva relació amb els ministres de Foment del PP 
havia sigut dolenta, perquè no trobava interlocutor. Jo el vull corregir: dolenta no, 
ha sigut inexistent, perquè vostè, com a conseller, no ha coincidit amb cap ministre 
de Foment del Partit Popular.

La presidenta

Conseller.

El conseller de Territori i Sostenibilitat

Sí. Bé, trobo que és una conversa que podríem tenir sense micros també, no? 
Però, en tot cas, jo he sigut secretari d’Infraestructures i Mobilitat amb la minis-
tra Ana Pastor, i després he tingut altres responsabilitats... Jo no em referia a mi 
–a mi– com a persona, eh?, sinó que em referia a que, efectivament, el Govern de la 
Generalitat, amb relació a aquest tema i amb governs del PP, havia trobat sempre el 
«no» per resposta; no el Damià Calvet, sinó el Govern de la Generalitat.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, conseller.
Acabem aquí la sessió. Finalitzem agraint al conseller i al secretari i a tots els 

que ens han volgut acompanyar la seva presència.
I fins a la propera. Moltes gràcies.

La sessió s’aixeca a les dues del migdia i dotze minuts.
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