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Gestió aeroportuària                                                                    

 Cecot es una patronal de mitjanes i petites empreses, multisectorial i d’àmbit català. No som 

especialistes ni en infraestructures ni en aeroports, però en som usuaris ─sovint irritats. I voldria començar 

amb una constatació inicial: mai els empresaris i els directius havíem viatjat tant i tan lluny; i la 

internacionalització tot just acaba de començar! Som, per tant, gent viatgera, que anem pel món amb el 

gran angular, i cada dia traiem més conclusions. Som gent que, de la coneguda frase las comparaciones 

son odiosas, hem fet de la necessitat virtut, i en diem “menys màrqueting”. Generem la majoria del trànsit 

de persones i de mercaderies. Som els clients. Som els que paguem. Tenim sentit del que ens convé. Ens 

agrada argumentar i que ens raonin les coses. I sabem sumar i restar. El cost del temps ens importa, i el 

sentit del temps ens apressa. A partir d’aquí: quin és l’interès dels empresaris per les infraestructures? 

 Empíricament, les infraestructures de transport incideixen positivament en el model social, 

demogràfic, territorial, econòmic i sobre la qualitat de vida dels habitants d’un país o regió, produint 

efectes des del mateix moment de l’inici de la construcció ─si no abans─ i generant més efectes directes, 

indirectes o induïts, durant l’etapa d’operació i fins a la posada en marxa. Analitzant regions amb 

característiques econòmiques i geogràfiques semblants, s’observa una forta correlació entre la dotació 

d’infraestructures i la riquesa que es genera. Això no significa que construir infraestructures vulgui dir 

automàticament generar més riquesa, però confirma que una dotació efectiva d’infraestructures és una 

condició necessària per al desenvolupament. Catalunya gaudeix d’una situació geogràfica estratègica 

privilegiada per afermar-se com una de les principals regions econòmiques dins el continent europeu, 

però pateix d’una dotació d’infraestructures de transport inferior a la que li correspondria en funció del 

producte econòmic que genera i de la demanda creixent i sostinguda de mobilitat. En la comparativa 

europea, Catalunya presenta un notable GAP d’inversió i de manteniment, la qual cosa fa que quedin 

obsoletes les infraestructures existents. Aquest GAP té uns efectes magnificats si tenim en compte que 

som un país turístic i una regió de pas. Catalunya hauria de disposar de més dotació infraestructural que 

la mitjana. I això no passa. Unes bones infraestructures, per tant ─i està empíricament demostrat─, 

incrementen la productivitat i redueixen costos, expandeixen l’activitat comercial, contribueixen a la 

creació d’ocupació i generen, per tant, rendes que permeten incrementar els ingressos fiscals. Permetin-

me que expressi que el payback fiscal de les inversions a Catalunya és molt destacable. A més, les 

infraestructures estimulen la inversió privada i l’acumulació de capital, faciliten el desenvolupament i el 

creixement econòmic i social i, en termes que actualment estan de moda, formen part de la responsabilitat 

social de les administracions i faciliten l’harmonització ─mal anomenada conciliació─ entre la vida 

professional, personal i familiar.  

 Aquesta visió seria un cercle d’excel·lència a Catalunya, si les inversions es fessin o no portessin 

endarreriments esgarrifosos. Els empresaris agrairíem que es destapessin alguns secrets i disposéssim 

d’informació clara, concisa i periòdica en relació a tota la inversió pública a Catalunya, detallant entre 

inversió pressupostada, licitada i executada i, si m’apuren, entre acabada, en funcionament i inaugurada. 

Seguint en termes macroeconòmics: com pot ser que la inversió del govern de l’Estat pressupostada per 

al 2007 per Catalunya sigui del 14% quan l’Estatut de Catalunya aprovat per al Parlament espanyol valida 

que ha d’ajustar-se al pes relatiu del PIB català sobre el conjunt espanyol, és a dir, el 18%? El document 

oficial, sector público estatal distribución territorial de la inversión presupuesto 2007, dóna aquesta xifra: 

14%. Si calen explicacions ─que convenen─, a què s’espera? Hi ha un principi que diu: transparència és 

democràcia.   

 I parlem d’aeroports. Estem a tres mesos d’una decisió transcendental per al futur de l’economia 

catalana i que marcarà el nostre model econòmic futur: l’adjudicació de la nova terminal sud del aeroport 

del Prat. Els vull manifestar que sóc optimista sobre aquesta adjudicació. En primer lloc, perquè la decisió 
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la prendrà el Ministerio de Fomento i no l’entitat AENA. La manca de transparència de AENA sobre els 

criteris d’adjudicació de la nova terminal fan témer el pitjor, atès el llarg historial centralista de l’ens públic, 

però ─insisteixo─ la decisió està en mans de la senyora ministra. En segon lloc, sóc optimista perquè la 

informació que facilita directament AENA a través del seu web, el que ells anomenen Plan Barcelona ─i 

que els convido a visitar─ diu literalment coses com les següents: Configurar el aeropuerto de Barcelona 

como una plataforma de conexiones es clave para que Barcelona pueda disponer de una buena red de 

servicios intercontinentales, fundamental para conectarla con los principales capitales económicas del 

mundo. Això quant a Aeropuerto hub plan Barcelona. I quant a capacitat i qualitat diu: El objetivo es 

consolidar el aeropuerto de Barcelona como un top ten de Europa, hub de referencia en el sur del 

continente para el tráfico de personas y mercancías. És publicitat enganyosa? És informació malèvola? 

Per què hem de ser malpensats si diuen que volen fer de l’aeroport de Barcelona el que els acabo 

d’explicar? Poden imaginar que no recomanin la decisió que més afavoreixi el creixement i potencial de 

l’aeroport del Prat? En cas contrari, la via judicial està servida en safata. Això ho diem des de la 

racionalitat empresarial, però som conscients que la racionalitat i el sentit comú podrien no aplicar-se. 

Quins vols necessita l’aeroport del Prat? En quina situació es troba aquest aeroport? L’aeroport de 

Barcelona ha tancat l’any 2006 superant els 30 milions de passatgers, xifra record que suposa un 

increment del 10,5% sobre les de l’any 2005. Girona també ha aconseguit un nou màxim històric, 3,6 

milions de passatgers, amb un increment del 2,3%. Reus 1,4 milions de passatgers, xifra similar al de 

l’any anterior. I, amb una visió històrica, l’aeroport del Prat de Barcelona, l’any 1992, any olímpic, va 

mobilitzar 10,19 milions de passatgers, és a dir, amb 15 anys s’ha triplicat.  

 Segons les enquestes d’AENA, i com els hi deia a l’inici, el perfil d’usuari habitual de l’aeroport de 

Barcelona és un individu d’edat entre 30 i 49 anys en viatge de negocis: el 58% són homes, el 65% de 

nacionalitat espanyola. Els negocis són el 46%, les vacances el 29% i motius personals el 25% restant. 

Aquestes dades situen l’aeroport de Barcelona com a setè o vuitè aeroport en el rànquing europeu, i 

Girona per davant de bastants aeroports provincials de la resta del Estat espanyol. Entenem que un país 

modern és un país ben dotat en infraestructures. Un país que sobre aquestes infraestructures hi posa 

competència en la prestació de serveis i en la gestió. Un país modern en infraestructures de mobilitat és 

un país que ha definit com han d’acompanyar aquestes infraestructures la competitivitat del propi país. Els 

posaré tres exemples d’allò que el nostre país és: sobre la xarxa ferroviària no hi ha competència en la 

prestació de servei ni en el tràfic de persones ni de mercaderies. El model aeroportuari espanyol no 

planteja competència en la gestió dels aeroports. I a Catalunya, la definició i l’articulació entre 

infraestructures i competitivitat no està assumida ni consensuada. Els empresaris catalans, els empresaris 

de Cecot, som ambiciosos en allò que fa referència a les nostres empreses i també al nostre país i sabem 

que, o evolucionem plegats en tots sentits i àmbits, o no farem mai de Catalunya un país d’excel·lència. 

Per defensar els nostres anhels, per defensar les nostres posicions, Cecot treballa regularment amb les 

universitats. En els temes que avui ens ocupen, comptem habitualment amb els coneixements dels 

professors Bel, Fageda i Tremosa. A partir d’aquest intercanvi, els vull exposar que la decisió del futur de 

l’aeroport de Barcelona i dels aeroports catalans té una altra cara molt inquietant. Espanya és l’únic país 

de la Unió Europea on els seus aeroports encara es gestionen de forma totalment centralitzada i 

integrada, i on la gestió i la propietat recauen exclusivament en l’Estat central. Casos relativament 

semblant són Polònia i Romania, tots dos en procés de transformació. El model de gestió d’aeroports més 

habitual a Europa és aquell en el qual una entitat, ja sigui de titularitat pública, privada o mixta, gestiona 

cada infraestructura de forma individual i separada de la resta d’aeroports. Aquestes entitats es troben 

tutelades o participades per diversos nivells de govern, en especial rellevància, lògicament, dels més 

propers territorialment. Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) gestiona els 40 aeroports del 
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territori espanyol i, a més, és la propietària de totes les instal·lacions que hi estan associades. Tots els 

aspectes centrals de l’activitat dels aeroports espanyols, com poden ser les inversions o les negociacions 

que puguin establir-se amb les companyies aèries, són responsabilitat d’AENA. Així doncs, la possibilitat 

de competència entre aeroports, els beneficis d’una política comercial diferenciada, o l’assignació regional 

d’inversions en base a criteris de mercat no són contemplats. Les decisions d’inversió estan centralitzades 

i finançades mitjançant un sistema de subsidis creuats que no és transparent ni eficient entre els 

aeroports espanyols. Permetin-me un secret més de les finances públiques de la democràcia espanyola. 

Els facilito algunes dades: la distribució regional d’inversions en aeroports en relació al tràfic generat en 

l’interval 1992-2004: Madrid 57,8% de les inversions i genera el 22,2% del tràfic aeri espanyol, a 

Catalunya la inversió és el 14,6% del total espanyol i els aeroports catalans generen el 14,8% del tràfic, i 

tercer i últim exemple, les Illes Canàries generen el 22,3% del tràfic aeri espanyol només el 9% de les 

inversions han anat allà. En conclusió, el tradicional dilema entre eficiència i solidaritat que sovint regeix 

les polítiques públiques no està condicionant la política aèria a Espanya. La manca de competència entre 

aeroports ─reitero─ i de criteris de mercat en l’assignació de recursos no ha estat compensat per 

l’establiment de mecanismes de redistribució territorial. Una frase d’AENA ho resumeix tot: España es un 

aeropuerto. I més dades, molt recents: ofertes de vols intercontinentals dels principals països europeus en 

la temporada hivern 2006 i estiu 2006. Al capdavant, Londres, 868 vols intercontinentals a l’hivern, 1190 a 

l’estiu. En tercera posició Frankfurt, 494 vols oferts en temporada d’hivern, 533 a l’estiu. Cinquè lloc, 

Madrid, 168 hiverns oferts hivern 2006, 201 vols a l’estiu. Dos aeroports que ens interessen en quant a la 

seva mida: Munic, 151 vols a l’hivern, 155 a l’estiu. Roma 91 a l’hivern, 131 a l’estiu. I Barcelona, en 

dissetè lloc, 0 vols oferts hivern 2006, 37 vols oferts a l’estiu de 2006. Per tant, jo els deia, l’aeroport de 

Barcelona és molt important, setè o vuitè en el tràfic de passatgers europeus. Però, vostès mateixos ja 

veuen tot això s’ha aconseguit sense cap vol intercontinental a l’hivern de l’any passat, i amb una mica 

més d’una trentena en aquest darrer estiu.  

 Voldria fer altres consideracions en aquesta temàtica. Perquè una gran companyia opti per un 

aeroport cal que prèviament aquest aeroport prioritzi una gran companyia. Això és el que és normal en 

tots els aeroports del món. Si Star Alliance establís al Prat un hub intercontinental i si el Prat prioritzés 

Star Alliance, estaríem en la situació que Heathrow té amb British Airways, que Charles de Gaulle té amb 

Air France, que Schiphol té amb KLM que Arlanda té amb SAS i que Barajas té amb Iberia. El model 

espanyol d’AENA crec que és una amenaça per centralista i antiquat i condemna tots els altres aeroports 

espanyols a alimentar els vols intercontinentals de Madrid. Aquest model centralitzat funciona bé amb una 

companyia que es diu Iberia amb poca pressió de competència. La retirada parcial d’Iberia de Barcelona 

apunta a tenir les esquenes cobertes per a la competència. Aquesta lògica porta a la igualtat 

d’oportunitats. I perquè m’entenguin: un hub es basa en la no igualtat, es basa en espavilar-se.  

 Una altra consideració. La decisió del ministeri es pot emmarcar dins d’un calendari electoral i 

dins d’un calendari polític. L’opció de Lufthansa, Spanair, Star Alliance obre expectatives evidents, però 

no assegura res. Els torno a repetir: caldrà espavilar-se. Les regles del mercat actuen. Però també cal 

tenir present una cosa que es ve demostrant des de fa molt de temps: l’oferta genera demanda. Per tant, 

hem de tenir una visió d’oportunitat. L’aeroport de Barcelona hauria d’aspirar a tenir molts vols 

transoceànics mirant cap a l’est, des de Turquia fins a Japó, i alguns vols directes al continent 

nordamericà. Aquestes creiem que són les oportunitats, i els socis de Star Alliance ho cobreixen. També 

els vull dir que l’activitat empresarial, turística i educativa demana vols intercontinentals. Els exemples 

serien infinits. Però ja que he parlat de temes d’educació i formació, el nou campus que va inaugurar IESE 

fa poques setmanes, o el nou campus a Sant Cugat que va presentar ESADE la setmana passada 

necessiten vols intercontinentals, i evidentment tota l’activitat empresarial. Perquè, finalment, la gran 
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realitat, la gran veritat, és que l’activitat econòmica que genera i indueix  l’aeroport hub internacional és de 

primeríssima magnitud. Com a empresari, els hi vull dir que no admetrem succedanis. I para muestra un 

botón: el senyor Ruiz Gallardón en la inauguració de la T4 va dir: som davant la primera empresa regional 

que generarà el 15% del PIB de Madrid l’any 2012 i donarà feina a 130.000 persones.  

 I una última consideració. Hi ha un grup d’empreses catalanes i espanyoles que conjuntament 

considerades són els líders mundials en gestió aeroportuària. El Sr. Joaquim Ayuso els ho va explicar en 

aquest cercle fa dues setmanes. Però quina paradoxa. Tota la inversió és a l’estranger, a Espanya no 

tenen cap oportunitat. Però estan preparades.  

 I per acabar, voldria dir que, des del món patronal, promovem la gestió eficient, fem discursos de 

gestió o d’incorporació de l’eficiència de la gestió pública, respectem l’interès general i defensem ─valgui 

la redundància─ la defensa de la competència. Per tant, i molt seriosament, tenim plantejat racionalment 

un dilema. Com he intentat explicar, hi ha una trajectòria d’AENA que preocupa, i molt, a l’hora d’imaginar 

el futur dels aeroports de Catalunya, i especialment el del Prat. A l’altra cara d’aquesta mateixa moneda, 

hi ha la visió de la competència com un factor positiu, hi ha l’interès general de Catalunya, el que 

majoritàriament volen els catalans, hi ha l’ambició, hi ha apostar i recolzar que el que més convé a 

Catalunya és, alhora, el que més convé a Espanya, i també desitjaria pensar que hi ha el Ministerio i la 

Generalitat. I a Cecot hem arribat a conclusions. Si ens manifestem públicament a favor de l’opció 

d’adjudicació que més oportunitats obre a l’aeroport de Barcelona i és l’opció escollida pel govern, 

estarem satisfets. Però si no ens manifestéssim amb claredat i no s’adjudiqués amb criteris de 

competència i coincidents amb l’interès general de Catalunya, ens en penediríem tota la vida. Davant la 

disjuntiva, cal posicionar-se, cal que ens posicionem tots, tots els actors representants de la societat civil. I 

la darrera cosa. Crec que hem de posar molt difícil, però molt difícil, que es pugui prendre una decisió que 

no ens agradi, que no ens interessi i que no sigui eficient.  

 
DEBAT  

 Pregunta: —Quin és el model portuari que es defensa des de la patronal catalana? Dit d’una altra 

manera, es parla de la creació d’un consorci per gestionar l’aeroport del Prat i de percentatges: quina part 

ha de tenir AENA, quina la Generalitat i quina els propis empresaris? Des del seu punt de vista, si és que 

està d’acord que ho gestioni un consorci, quin seria el percentatge ideal per aquest consorci? 

 Sr. Abad: —Anem per pams. Hi ha un tema d’urgència i d’importància que és l’adjudicació. A mi 

em sembla que fer una adjudicació amb criteris d’interès general i d’estímul de la competència és com, 

d’alguna manera, anticipar alguna cosa que ha d’arribar. És el model que està arreu d’Europa i al món: la 

gestió individual i separada dels aeroports i espavilar-se cadascú per anar a buscar les seves oportunitats. 

El que també sabem ─i segur que el catedràtic Bel els ho explicarà─ és que hi ha diferents models de 

gestió: que pot ser públic, privat o mixt. Jo ja he dit abans que des dels governs de proximitat es tutelen 

aquestes infraestructures. Aquest tutelar és el que fa el consell d’administració. I és evident que en el 

consell d’administració hi haurà representació dels governs ─i penso en el de la Generalitat i  en el 

municipal─, i representació empresarial patronal. En quines proporcions? No en sóc l’especialista, però la 

qüestió és que hi siguem. Som els principals animadors del trànsit de persones i de mercaderies i, és clar, 

tenir asseguts els clients a la taula val la pena! La segona qüestió que em demana és si la gestió es fa 

amb una empresa privada, de manera mixta o es fa, fins i tot, directament per l’Administració. Jo puc tenir 

les meves preferències, però a Catalunya tenim tres aeroports, podríem imaginar que cadascú es fes per 

una de les tres opcions que tenim. I a partir d’aquí, des de cada consell d’administració d’aquests 

aeroports el que s’ha de fer és seguir els resultats i sabrem qui està portant més bons resultats, qui no i si 

cal fer canvis. Per tant, apriorísticament no en descarto cap, però la qüestió és que després el consell 
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d’administració faci professionalment el seguiment dels resultats i una avaluació de si les tendències, els 

objectius, les previsions i el compte de resultats responen a allò que interessa i sigui comparable o 

homologable amb referents semblants. I aquest és el tema. Però, ara, com a patronal i com a Cecot li haig 

de dir que la decisió d’adjudicació de la T3 és el tema cabdal, i és aquí on jo deia que ens hem de 

manifestar tots, perquè els hi hem de fer pràcticament impossible segons quina decisió. I insisteixo, i no 

era demagògia, és una decisió que ha de prendre el ministeri, perquè AENA depèn d’un ministeri i d’un 

ministre, i que ha de ser el que majoritàriament des d’aquí es doni suport a aquesta línia d’anticipar un 

model de competència entre aeroports que és el que està arreu del món.  

 Pregunta: ─Voldria, primerament, agrair l’exposició valenta i molt ben argumentada. I volia afegir 

elements de reflexió. En primer lloc, respecte a AENA. Sembla un contrasentit que no hi hagi participació 

privada en la indústria dels aeroports quan aquesta participació privada existeix a tota l’Europa 

comunitària, fins i tot a països com França, que tenia autopistes i aeroports en gestió pública que s’han 

privatitzat. Els països que han entrat recentment de l’est europeu també estan en aquest procés, però és 

que fins i tot els països que tenen previsió d’entrar a la Unió Europea també estan en procés de 

privatizació d’aeroports. En segon lloc, AENA no entra en la gestió privada d’aeroports a Espanya, però és 

soci de diverses empreses espanyoles que gestionen aeroports a Mèxic, a Xile, a diversos països del 

món, aleshores és un tema que, com a mínim, és sorprenent. En tercer lloc, els tres exemples d’aeroports 

privats que hi ha a Espanya, perquè algun hi ha, com el de Múrcia, el de Ciudad Real, o el de Castelló, 

tots tenen uns problemes enormes per posar-se en funcionament, i no aconsegueixen els permisos per 

entrar en aquesta operativa. Respecte a la xarxa aeroportuària espanyola i que Espanya és un sol 

aeroport, doncs aquest tema no és nou per les persones que hem treballat en el sistema aeroportuari 

espanyol durant molts anys. Nosaltres coneixem aquesta frase que diu que hem d’entendre Espanya com 

un gran port amb vint-i-cinc diferents bocanes. Bé, això dependrà en bona part de les infraestructures que 

connectin aquestes vint-i-cinc bocanes, que aquestes infraestructures  funcionin adequadament, i això té 

un cost i una previsió impossible. I respecte al finançament, el PEIT preveu una participació privada en 

sectors majoritaris com són les carreteres i el ferrocarril que no arriba al 25%, però en el cas de ports i 

aeroports aquest finançament extrapressupostari és el 90% de la inversió prevista en els propers anys. 

Entenent que AENA està al límit del seu endeutament per les operacions de Madrid i també de Barcelona 

─just és dir-ho─, cal entendre que si no es va per la via de la privatització no sé com es podrà assolir 

aquest 90% extrrapressupostari, perquè no hi ha recursos propis ni capacitat d’endeutament de la pròpia 

AENA. I per últim, el procés de privatització és europeu, és nordamericà, però com ha dit abans és ja a 

Sudamèrica. Fa un any es va adjudicar la privatització de l’aeroport de El Dorado, a Cartagena d’Índies, a 

Xile hi ha sis o set aeroports, a Mèxic catorze o quinze. Vull dir que és un fenomen que no és només 

europeu, sinó que és mundial. Llavors en aquest país s’ha d’anar per aquest camí, forçosament, via PPP, 

via societats d’economia mixta, via concessió administrativa, el que sigui, però aquest tema s’ha d’abordar 

immediatament.  

 Sr. Abad: ─A veure, el tema de la propietat o el de la titularitat no s’ha de confondre amb la 

gestió. És a dir, l’Administració pot ser la titular o la propietària del servei però no té perquè ser la gestora. 

Això és un tema en el qual, a Catalunya i a Espanya, fem esforços perquè les administracions entenguin 

que això ha de ser així i ha de ser el més eficient. Jo tinc un record de joventut retallat de Cambio 16 que 

deia: Nada más progresista que administrar bien el dinero de todos. Per tant, no s’ha de confondre 

titularitat de servei o propietat amb gestió. Com tampoc hem de confondre transport col·lectiu i transport 

públic. Aquí ho confonem, i el que hauríem de parlar normalment és de transport col·lectiu i no de 

transport públic. I fins i tot jo en la resposta d’abans deia que hem de fer un recorregut i ens ho hem de 

posar entre tots fàcil. Jo no descarto, doncs, cap de model de gestió. Un cop provat, de savis és corregir i 
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fer evolucionar els temes. Jo veig les coses d’aquesta manera. Ara, l’altra cosa que també ens diuen els 

especialistes és el tema del control aeri. I aquesta és una altra qüestió que portaria a dir que això hauria 

de ser a nivell europeu, que cada vegada les coses estiguin més ben encaixades. Aquí sí que simplement 

només apuntaré que aquest tema ha d’anar amb uns altres paràmetres, però en el que és infraestructura 

aeroportuària, si Espanya ha de fer aquesta evolució ─que la farà, a la curta o a la llarga─ de moment, 

des de l’òptica persona i de Cecot, posem-ho fàcil, tots els models de gestió oberts, ben supervisats, i 

amb un bon consell d’administració on ─reitero─ on els empresaris i hem de ser.  

 Pregunta: ─M’ha agradat molt l’exposició. Els ciutadans ho comparteixen, i també els empresaris  

que són els que estan donant la cara. Jo he trobat a faltar que expliquessis també que no és solament un 

tema de gestió, de direcció, de comprensió o de col·laboració. En aquests moments sabem que arribar o 

sortir de l’aeroport és un problema terrible: la de línies que es perden, la de sortides que es perden perquè 

falla RENFE, perquè falla l’autobús, perquè no hi ha metro, etc. Això lliga amb el que has dit abans, que la 

programació d’infraestructures ha de tenir uns terminis fixats i clars que entengui la gent, i que puguin 

col·laborar perquè es realitzin, sinó podem aconseguir una administració compartida de l’aeroport que 

fracassi per culpa de les coses externes, i perquè la gent o les mercaderies no arribin. I aquí tenim els 

problemes de les mercaderies que els empresaris ho vivim amb moltes dificultats: fer-les arribar, 

despatxar, reconèixer per la duana o poder-les retirar té sempre les seves pegues. Quan, a més a més, 

només ho dic de passada, qualsevol té el dret a parar la circulació a qualsevol lloc, estroncar la 

distribució, estroncar l’arribada de gent, de mercaderies i d’aliments i, fins i tot, de temes sanitaris, i 

tampoc si fa res quan s’havia acordat dins de la Constitució que hi hauria unes normes ben clares en 

aquest aspecte.  

 Sr. Abad: ─Moltes gràcies Sr. Molina per la seva intervenció, perquè, a més a més, es pot 

imaginar, que la comparteixo plenament. Hi ha un concepte que a mi m’agrada explicar que és el de 

competitivitat─país: que la competitivitat d’un país no la fem exclusivament els empresaris i tots els 

nostres equips encertant amb les gestions del dia a dia, amb les polítiques d’internacionalització, 

d’innovació de processos i de productes, de millora de gestió, de sistemes retributius, etc. També, la 

gestió del que és públic afecta directament a la competitivitat del països, i les seves decisions no són 

neutres: o ens ajuden o ens entorpeixen a definir la competitivitat d’un país. Hi ha estudis diversos que es 

fan des de l’estranger per la majoria de països de tot el món, que detecten com estem a cadascun d’ells i, 

a més a més, fan comparacions. Jo repeteixo una dada, però que és una dada més. Una empresa 

mitjana, a Espanya, per complir amb les seves obligacions fiscals i a la seguretat social dedica de mitjana 

602 hores l’any. La mitjana pel conjunt dels països de la Unió Europea per complir amb aquestes 

obligacions és de 201 hores l’any. Això clama el cel! Això simplement és enginyeria de processos, i fer les 

coses amb unes agilitats que són les normals per a altres països. Penseu que en la mitjana de la Unió 

Europea també afecta aquest 602 espanyol, a més a més. Això vol dir que el recorregut és espectacular. 

I, és clar, quan parlem d’infraestructures arriba un moment que, a mi també ─ara que estem entre amics─, 

m’agrada fer una consideració agosarada. Des que una obra és pensada fins que està operativa, el 

conjunt d’entrebancs en forma de recursos i plets que pot arriba a patir fa pensar que tenim una legislació 

tan complexa que ni la pròpia Administració per enrevessada la domina: o les obres es tramiten de tal 

manera que es deixen algunes escletxes que faciliten que es puguin plantejar recursos i plets, o ens hem 

passat de garantistes, o estem rodejats de masoquistes, o hi ha poca responsabilitat col·lectiva. Perquè el 

valor del temps i el cost d’oportunitat no hi figura mai, i a més, mai es quantifica. I estem en un moment 

que a Catalunya, si alguna cosa li hem de demanar ara al govern i al seu president, és que cal que 

recuperem el temps. I fer les coses ràpidament, encara que sigui sorprenent i com empresaris ho sabem, 

no està renyit amb fer-les bé.  
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 Pregunta: ─Com bé s’ha explicat i és conegut, la decisió final es prendrà a Madrid: o AENA o al 

Ministeri. Jo crec que hauria de prendre-la el ministeri perquè en el fons és una decisió política. Creus que 

tindrem suficient suport per part de la cúpula empresarial espanyola en aquest aspecte?  

 Sr. Abad: ─Crec que ens ho hem de defensar nosaltres, directament. Això sí que està claríssim. I 

la meva conclusió final era que cal que ens posicionem tots, i com més millor, des de tots els àmbits, 

perquè els hi hem de fer quasi impossible una decisió que no respongui a les expectatives que tenim com 

a catalans, com a empresaris, i com a ciutadans en general, i que a més a més, el tema de primar 

l’eficiència és cabdal. Si això es pren d’aquesta manera voldrà dir moltes coses. No solament és un tema 

de concessió d’espais de la nova terminal sud,  sinó que els especialistes també ens diuen que no és el 

mateix els espais centrals que els extrems de la terminal. I també l’altra cosa és la gestió dels eslots. O hi 

ha molts eslots en la zona de migdia i així les companyies de Start Alliance poden portar tots els 

passatgers ─perquè a les hores ja més extremes del dia és quan normalment surten als vols sobretot si 

vas cap a Àsia─, o sinó tot això no tindrà sentit per a ells i les regles de mercat funcionaran. L’altra cosa 

és que jo hi posava aquell afegitó real i conegut ─Girona ho sap la mar de bé─ l’oferta genera demanda 

en aquest negoci. Però les regles de mercat seran contundents. Això és cabdal. I hi ha temes relacionats: 

si tenim un AVE Barcelona-Madrid per sobre de 300 km/h de velocitat, això té un impacte a nivell de 

l’aeroport de Barcelona en els vols Barcelona-Madrid, en canvi a 200 km/h l’impacte és molt diferent. I 

això també forma part d’un conjunt de moltes coses que s’han de decidir. I per això cal parlar sempre clar i 

constructivament des d’aquí, i anar a buscar totes les màximes aliances. I a la CEOE també, però no cal 

ni confiar-hi. 

 Pregunta: ─En primer lloc, felicitar-lo, ja és hora que es parli clar. En segon lloc, parlo des d’una 

perspectiva una mica diferent, no estic al món de l’empresa, sóc urbanista. Però, l’urbanisme, des d’una 

visió global, ha de tenir molt en compte l’economia. Hi pot haver bona qualitat urbana, però si l’economia 

va malament, anirà malament la ciutat. Des d’aquesta perspectiva, per tant, estic completament d’acord 

que l’aeroport del Prat sigui un hub, és a dir, vols transcontinentals. Crec que la potència demogràfica i 

econòmica del país ho reclama i ho exigeix. Dit això, i ja que estem parlant d’aeroports, faré una derivada 

especial pròpiament urbanística però relacionada poc o molt amb l’aeroport. Estic totalment en contra de 

la ciutat aeroportuària des del punt de vista urbanística. Com estic en contra de la ciutat judicial i qualsevol 

ciutat adjectivable. Res més. 

 Sr. Antoni Abad: ─Li agraeixo les seves paraules. Si ens posem dalt de Collserola, la reflexió que 

vostè convida a fer és pertinent, sobre si, per exemple, s’ha de plantejar o no en el futur una pista sobre el 

mar. De reflexions urbanístiques se’n poden fer moltes. El que no hi ha cap mena de dubte és que avui té 

interès perquè l’aeroport té la magnitud que té i els fluxos de passatgers que té. Una altra cosa és que si 

tothom volgués fer una reflexió en positiu. Perquè,  quin país de la Unió Europea pot aspirar a tenir i 

consolidar dos aeroports entre els top ten? Quin altre país que no sigui Espanya ho pot tenir? I 

evidentment, a partir d’aquí, tot el que no siguin decisions que vagin en aquesta línia no tenen sentit, però 

són possibles i són les que hem de dificultar i tornar impossibles, perquè estaríem fora de la racionalitat. I 

això si ens hi posem, i ens hi posem durant aquest mes de febrer, i espero que molts, aleshores, ens 

haurem fet col·lectivament un gran favor a tots nosaltres. 

 Pregunta: ─Felicidades por la exposición. Ha estado comentando el tema de los vuelos 

intercontinentales a nivel de pasajeros, sin embargo el cierre del año pasado en el aeropuerto del Prat lo 

ha convertido en uno de los aeropuertos de mayor crecimiento de mercancías. A mi me gustaría saber, 

desde la opinión de la Cecot, cuáles deberían de ser las claves para mantener estos crecimientos en los 

próximos años y cómo podría afectar los retrasos en las infraestructuras sobre este crecimiento. 
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 Sr. Antoni Abad: ─Bé, abans que res, vull dir-li que el tema de transport de mercaderies per avió, 

és un tema de pocs sectors, o de poques activitats. És un medi de transport que és impossible de posar 

als escandalls de tants sectors o de tants productes. Dit això, els que estan transportant-hi mercaderia 

habitualment, jo diria que les condicions de globalització afavoreixen que cada vegada hi hagi 

perspectives de creixement. Sense conèixer-ho a fons, perquè els meus interessos com empresari no em 

fan estar entre els habituals sinó entre els excepcionals, només puc pensar que tenir suficient terminal de 

càrrega i tenir competència en empreses que puguin oferir transport de mercaderia per avió és la base 

sobre la qual hem de treballar. El que em sembla indubtable és que si Barcelona té un gran aeroport 

intercontinental per passatgers, la influència segur que serà positiva a l’hora de parlar de mercaderies, i 

aquests vasos comunicants segur que s’estableixen i, per tant, hi ha recorregut per pensar en creixements 

futurs. 

 Pregunta: ─Més que una pregunta és una reflexió. Ja que hem parlat de càrrega, volia dir que sí 

que hi ha una activitat molt important de mercaderies al Prat. Jo represento els transitaris internacionals i 

els agents de duana que mouen això. Si passeu tres quilòmetres més enllà de l’aeroport veure-ho una 

activitat desenfrenada, hi ha molt trànsit que per la seva naturalesa és d’avió. I estem molt perjudicats pel 

model actual, perquè cada vegada que s’ha d’enviar alguna cosa o rebre alguna cosa, la indústria, el 

comerç, el teixit industrial del país ha de passar per altres aeroports (Amsterdam, Madrid,...). La indústria i 

el comerç està molt interessada en què s’arregli això. I com a observació, només per ampliar, encara que 

AENA amagui les comptes fiscals separades perquè és com la balança fiscal del país ─que també 

l’amaguen─ l’aeroport de Barcelona té un absolut resultat net, positiu, de mils de milions de les antigues 

pessetes anuals de beneficis, o sigui que, malgrat tot, és una cosa molt llaminera per qui l’administri.  

  
  
 


