
	 En	primer	lloc,	la	resolució	impli-
ca	que	el	concessionari	deixa	d’es-
tar	obligat	a	continuar	explotant	la	
concessió	i	l’Administració	ha	d’ar-
bitrar	el	mecanisme	més	adequat	
que	garanteixi	la	continuació	de	la	
prestació	del	servei.	És	obvi	que	ai-
xò	no	es	pot	fer	de	la	nit	al	dia,	raó	
per	la	qual,	per	exemple,	en	la	deci-
sió	del	Jutjat	Mercantil	número	6	de	
Madrid	del	3	de	maig	del	2016	es	va	
preveure	que	a	partir	de	l’1	d’octu-
bre	la	societat	concessionària	dei-
xaria	d’estar	obligada	a	continuar	
prestant	el	servei	i	que,	per	tant,	la	
gestió	i	possessió	de	la	infraestruc-
tura	s’havia	de	traslladar	a	partir	
d’aquesta	data	a	l’Administració	de	
l’Estat.
	 Les	informacions	que	han	trans-
cendit	ara	semblen	apuntar	que	
el	Govern	ha	sol·licitat	al	jutge	del	
concurs	una	ampliació	o	pròrroga	
d’aquest	termini	fins	al	juliol	del	
2017.	Si	el	jutge	la	concedís,	els	con-
cessionaris	hauran	de	continuar	
amb	la	gestió	fins	al	dia	que	aquest	
fixi.	A	partir	de	llavors,	o	mentres-
tant,	el	Govern	ha	de	decidir	què	
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D
esprés	de	les	declaraci-
ons	del	ministre	de	Fo-
ment	Iñigo de la Serna	
del	12	de	desembre	
passat,	els	mitjans	de	

comunicació	s’han	tornat	a	fer	res-
sò	de	la	crisi	de	les	societats	conces-
sionàries	d’autopistes.	No	és	un	pro-
blema	nou,	encara	que	sigui	de	ra-
biosa	actualitat.
	 Una	incorrecta	i	poc	racional	pla-
nificació	de	les	grans	obres	públi-
ques,	una	descoordinació	entre	els	
diferents	nivells	de	govern	(cas	de	
l’Autopista	Toledo	AP-41),	una	dub-
tosa	justificació	d’algunes	(cas	de	
les	radials,	per	exemple),	una	errò-
nia	planificació	economicofinance-
ra	dels	projectes	i	fins	i	tot,	en	ocasi-
ons,	una	inadequada	valoració	dels	
costos	derivats	de	l’expropiació	han	
abocat	les	societats	concessionàri-
es	a	declarar-se	en	concurs.	De	fet,	
avui,	algunes	d’elles	es	troben	en	li-
quidació.

El nucli	essencial	del	proble-
ma	radica	en	el	fet	que	la	liquidació	
concursal	implica	la	resolució	au-
tomàtica	del	contracte	de	conces-
sió	i	obliga	l’Administració	a	fer-se	
càrrec	de	les	inversions	realitzades	
amb	l’expropiació,	així	com	de	fer-
se	càrrec	de	l’explotació	de	la	con-
cessió,	tot	el	que	precisament	trac-
ta	d’evitar	mitjançant	el	contracte	
de	concessió.	Vegem	amb	una	mica	
més	de	deteniment	les	conseqüèn-
cies	que	deriven	de	la	resolució	del	
contracte.

fer.	Pot	optar	per	una	gestió	direc-
ta	de	la	infraestructura	viària,	fins	i	
tot	hi	ha	la	possibilitat	de	crear	una	
societat	estatal	que	gestioni	totes	
les	autopistes,	com	es	va	fer	en	els	
anys	80	quan	es	va	crear	l’Empresa	
Nacional	d’Autopistes,	possibilitat	
que	es	va	arribar	a	plantejar	en	la	le-
gislatura	anterior.	Però	també	po-
dria	passar	que	el	Govern	optés	per	

fer	una	nova	licitació	i	que	un	tercer	
les	exploti.	Sigui	quina	sigui	la	solu-
ció	per	la	qual	s’opti,	darrere	d’això	
hi	ha	un	judici	d’oportunitat	que	
requereix,	malgrat	tot,	una	valora-
ció	del	cost	econòmic	i	social	que	la	
decisió	comporta.
	 Perquè,	en	efecte,	no	podem	
perdre	de	vista	que	el	nucli	essen-
cial	del	problema	de	la	resolució	

del	contracte	de	concessió	radica	
en	el	dret	a	la	devolució	de	les	in-
versions	realitzades	en	la	infraes-
tructura	en	concepte	de	respon-
sabilitat	patrimonial	de	l’Admi-
nistració	(RPA)	que	s’activa	com	
a	conseqüència	d’això	i	que	s’es-
tima	al	voltant	dels	5.500	milions	
d’euros	(amb	les	conseqüències	
que,	des	del	punt	de	vista	del	dèfi-
cit	públic,	això	pot	tenir).

En principi,	els	benefi-
ciaris	de	la	RPA	són	els	accionis-
tes	de	la	societat	però	com	que	la	
RPA	en	el	cas	de	les	concessionà-
ries	ha	sigut	pignorada	per	les	so-
cietats	com	a	garantia	dels	crè-
dits	assumits	per	a	la	realització	
de	les	obres,	els	beneficiaris	finals	
han	acabat	sent	els	bancs	finança-
dors	del	projecte.	Han	sigut	ells,	
sobretot	la	banca	estrangera,	els	
primers	interessats	a	impedir	una	
solució	«convinguda»	a	la	crisi	de	
les	concessionàries	amb	la	finali-
tat	d’activar	la	liquidació	i	el	paga-
ment	de	la	RPA.	
	 El	problema	de	la	RPA	és	que	
el	projecte	de	llei	de	contractes	
del	sector	públic	–en	tramitació	
parlamentària–	planteja	un	can-
vi	substancial	en	la	seva	valoració.	
Assenyala	que	en	cas	de	resolució	
del	contracte	per	causes	imputa-
bles	a	la	concessionària,	l’Estat	no-
més	ha	d’afrontar	la	compensació	
pel	valor	de	mercat	de	la	infraes-
tructura	quan	es	rescati	i	no	pel	
que	s’ha	invertit	en	la	seva	cons-
trucció.	Cal	esperar	que	el	canvi	
contribueixi	en	el	futur	no	a	desin-
centivar	el	finançament	de	projec-
tes	sinó	a	fer-lo	més	raonable.	H
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Un projecte de llei  
en tràmit planteja 
compensar pel valor de 
mercat i no per la inversió

E
ls	mateixos	protagonis-
tes	no	en	són	prou	cons-
cients,	però	en	el	rere-
fons	dels	acords	entre	
Junts	pel	Sí	i	la	CUP	hi	ha	

els	fonaments	del	que	podria	ser	un	
nou	pacte	social	a	Catalunya.	L’ob-
jectiu	de	la	independència	ha	obert	
el	camí	i	la	debilitat	d’aquestes	for-
macions	a	l’àrea	metropolitana	el	
fa	insuficient.	Però	hi	és.	I	el	que	no	
aconsegueix	amalgamar	la	inde-
pendència,	potser	ho	aconseguirà	
unir	el	referèndum,	dependrà	del	
que	passi	en	la	cimera	que	ha	convo-
cat	la	setmana	que	ve	el	president	
Puigdemont	i	a	la	qual	també	anirà	
Ada Colau i	el	que	representa.	I	tam-
bé	de	com	acabi	la	batalla	entre	el	
PSC	i	els	sectors	més	conservadors	
del	PSOE.	A	Catalunya	hi	ha	els	in-

aconseguir	l’estabilitat,	l’equitat	i	
la	cohesió	social	sempre	impliquen	
l’acord	entre	oposats	que	es	reco-
neixen	com	a	interlocutors.	Aquest	
tipus	de	dinàmiques	espanta	els	
sectaris,	que	viuen	de	l’estraper-
lo	sorgit	a	les	fronteres	o	els	murs	
ideològics.	Molts	s’estranyen	dels	
acords	entre	la	CUP	i	Junts	pel	Sí	
mentre	els	sembla	el	més	normal	
del	món	que	Colau amb	una	mà	in-
tenti	clausurar	les	obres	del	temple	
de	la	Sagrada	Família	i	amb	l’altra	
saludi	el	papa	Francesc en	una	ci-
mera	sobre	refugiats	a	Europa.	L’al-
caldessa	té	una	gran	intel·ligència	
política	a	l’intentar	donar	ànim	a	
un	pacte	entre	diferents	en	igualtat	
de	condicions	i	Puigdemont la	de-
mostra	igualment	a	l’entendre	que	
el	moment	actual	no	és	per	a	un	al-

tre	Majestic	–un	pacte	exclusiva-
ment	de	les	elits–	sinó	per	a	una	
altra	Assemblea	de	Catalunya,	en	
què	l’incipient	pujolisme	va	saber	
que	el	signe	dels	temps	obligava	
a	un	gran	acord	amb	el	PSUC	just	
abans	de	la	mort	de	Franco.	

Confrontació confortable

La	majoria	d’aquests	pactes	fra-
cassen	abans	per	les	dinàmiques	
internes	que	per	la	impossibilitat	
d’arribar	a	acords.	Els	nervis	cor-
ren	aquests	dies	entre	els	nuclis	li-
berals	de	l’antiga	CDC	i	els	espais	
antisistema	de	la	CUP	perquè	pre-
fereixen	viure	en	la	zona	de	con-
fort	de	la	confrontació.

Un nou 
pacte social
               

gredients	per	renovar		els	pressu-
postos	de	la	Transició,	circumstàn-
cia	que	encara	no	es	produeix	a	Es-
panya.		
	 Els	pactes	socials	que	permeten	
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¿Música 
versus 
paraula?

josep maria
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E
ls	productors	teatrals	
americans	i	anglesos,	
Broadway	i	West	End	
alhora,	s’han	atrevit,	
per	fi,	a	llançar	conjun-

tament	la	gran	pregunta:	¿No	de-
vem	estar	produint	massa	musi-
cals?	I,	com	en	el	cistell	de	les	cire-
res,	n’han	seguit	moltes	altres	
penjades	de	la	primera	fins	a	for-
mar	un	únic	i	contundent	pen-
joll:	¿No	devem	estar	colonitzant	
massa	teatres	amb	els	musicals?	
¿No	devem	estar	perjudicant	el	te-
atre	de	text	ocupant	massa	esce-
naris	durant	massa	temps?	O,	el	
que	és	el	mateix,	¿no	devem	estar	
actuant	d’indesitjable	barrera	
deixant	sense	espai	el	teatre	de	la	
paraula?	
	 Una	reflexió	que	arriba	en	un	
moment	en	què	–de	manera	més	
acusada	a	Nova	York,	no	tant	a	
Londres–	l’oferta	de	teatre	musi-
cal	és,	si	se’m	permet	l’adjectiu,	
escandalosament	superior	a	la	
resta.	Jutgeu	vosaltres	mateixos:	
avui	dia,	a	la	cartellera	de	Broad-
way,	es	pot	escollir	entre	25	mu-
sicals	davant	de	5	obres	de	text.	A	
Londres	la	proporció	és	més	equi-
librada,	però	tot	i	així	cridanera:	
26	davant	de	22.	

nO cAl Dir	que	aquesta	
desmesurada	oferta	de	musicals	
respon	en	gran	part,	i	en	les	dues	
ciutats	pels	mateixos	motius,	al	
fenomen	del	turisme.	Totes	dues	
han	fet	del	teatre	un	gran	reclam	
per	als	visitants.	Persones	que	en	
el	seu	lloc	d’origen	no	han	trepit-
jat	mai	un	teatre,	se	senten	en	fal-
ta	si,	en	el	seu	viatge	de	vacances	
a	la	Gran	Poma,	no	van	a	veure	
un	espectacle.	Arribat	el	moment	
d’escollir,	la	decisió	cau,	gairebé	
sempre,	pel	costat	del	més	popu-
lar,	el	més	espectacular,	el	més	
lleuger,	el	menys	dens	i,	per	sobre	
de	tot,	el	que	ofereixi	menys	di-
ficultats	amb	l’idioma.	I	tot	això	
ho	troben,	en	les	justes	proporci-
ons,	als	escenaris	del	teatre	musi-
cal.	El	tema	dóna	per	a	molt.	Tot	
és	teatre,	em	diran.	És	cert.	Però	
també	és	cert	que	no	és	or	tot	el	
que	lluu.
	 Avui,	a	Barcelona,	l’oferta	de	
musicals	és	d’11	espectacles	i	la	
de	teatre	de	text,	17,	una	cosa	im-
pensable	fa	uns	anys.	¿Lògic,	pro-
porcional,	adequat?	Jo	no	tinc	la	
resposta.	Per	això	és	que	llanço	la	
pregunta.	H


