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Calvet reclama per carta al ministre Ábalos que 
respecti la competència de la Generalitat sobre 
els serveis ferroviaris que circulen íntegrament 
per Catalunya  
 
 
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet ha reclamat per carta al ministre 
de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, que es respecti la 
competència exclusiva de la Generalitat sobre el transport terrestre de viatgers per 
ferrocarril que transcorre íntegrament dins el territori català, amb independència de la 
titularitat de la infraestructura. Els fets demostren, segons el titular de Territori, que 
l’Estat “no reconeix la competència exclusiva de la Generalitat, tal i com estableix 
l’Estatut d’Autonomia a l’article 169”. 
 
El conseller es remet a l‘acte de presentació del Pla de Rodalies, realitzada el 22 de 
febrer, que “es va barrejar amb una presentació de l’operador ferroviari Renfe, 
volent confondre el rol de l’Estat en la inversió de la infraestructura (Adif) amb 
el rol d’un operador que hauria de respondre als requeriments i a la planificació 
de l’administració titular del servei”. Igualment, el conseller mostra la seva 
perplexitat davant l’anunci, en aquest mateix acte, “de la creació d’un consell 
assessor per al creixement dels seus serveis a Catalunya, ignorant 
explícitament el marc competencial i l’administració titular i planificadora dels 
serveis”.  
 
Respecte el darrer Pla de Rodalies, presentat per primer cop el passat mes de 
desembre, Calvet, reitera que “lamentem no haver pogut participar en el disseny 
del Pla i en la concreció de les actuacions més importants” i afirma que no s’ha 
tingut en compte el titular del servei, la Generalitat de Catalunya. Per Calvet, aquest 
menysteniment “no és accidental, el propi Pla obvia la Generalitat quan tracta 
sobre la coordinació del Pla amb les respectives administracions públiques 
presents en el seu àmbit territorial”. 
 
De fet, prossegueix que es compleixen 11 anys d’incompliments per part de 
l’Administració de l’Estat respecte els acords del traspàs de Rodalies i respecte les 
inversions promeses i això, segons el conseller, perjudica els ciutadans de Catalunya 
ja que “reben un servei clarament millorable per part de Renfe, caracteritzat per 
contínues alteracions del servei, manca de puntualitat i, en aquests últims 
mesos, gran quantitat de combois sense operar per falta de maquinistes”. 
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El conseller Damià Calvet, en la mateixa missiva assegura que el Govern de l’Estat 
no té voluntat política “de complir amb els compromisos establerts a la Comissió 
de Traspassos el 21 de juliol de 2009”.  
 
Per tot plegat, reitera “la necessitat d’implementar els acords de la Comissió 
Mixta, sense dilacions ni excuses, alhora que s’inicia un procés, en el qual, a 
partir de l’anàlisi exhaustiu per part de la Generalitat del Pla de Rodalies i tenint 
en compte les nostres aportacions com a titulars del servei, aconseguim uns 
compromisos concrets, avaluables i calendaritzats.” 
 
Calvet conclou la carta al ministre Ábalos demanant que traslladi a l’empresa pública 
Renfe “instruccions precises perquè actuï a Catalunya com un operador al servei 
dels seus ciutadans i desenvolupi la seva operativa atenent els requisits 
establerts per la Generalitat com administració titular del servei, i que no adopti 
rols allunyats de la seva finalitat.” En aquest sentit, el conseller considera “impropi 
i inacceptable que Renfe faci declaracions públiques qüestionant les decisions 
de la Generalitat de Catalunya en relació al serveis de Rodalies.” 
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