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AEROPORT 

L’Ajuntament del 
Prat rebutja ampliar 

la tercera pista 

và, Viladecans o Castelldefels, i que es 
veuria augmentat si es fes un canvi en 
la disposició de les pistes. 

Alhora, el text, en l’exposició dels 
arguments, assegura que “l’aero-
port del Prat és un dels principals 
emissors de gasos hivernacle al del-
ta del Llobregat i a l’àrea metropoli-
tana” i adverteix que “un creixe-
ment sense límits suposaria un greu 
atac a la salut de la ciutadania”, es-
pecialment a la de les poblacions de 
l’entorn de la infraestructura. 

Connexió amb Girona 
Per tots aquests motius, els grups 
municipals insten Aena a “desenvo-
lupar models sostenibles i adequats 
a les necessitats del present de la 
gestió aeroportuària” i insisteixen 
en l’opció de fer servir l’aeroport de 
Girona com a quarta pista per fer 
créixer la infraestructura veïna. 
Abans, però, insisteixen que cal mi-
llorar el sistema ferroviari que fa-
ciliti la connexió entre el Prat i Gi-
rona, així com entre les dues infra-
estructures i Barcelona. 

En aquest sentit, la declaració 
insta l’Estat a abandonar “projectes 
sense viabilitat com l’allargament 
de la tercera pista” i a treballar “per 

desplegar aquest model aeroportu-
ari català, fent les inversions que 
calgui”. 

La declaració remarca, a més, que 
ampliar l’aeroport trenca amb el 
consens sobre l’explotació de l’en-
torn de la desembocadura del Llo-
bregat a què es va arribar amb el Pla 
del Delta fa més d’una dècada i re-
marca “la importància cabdal” de la 
Ricarda per a les activitats econòmi-
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fer-hi un hub. 
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ques que es desenvolupen a la zona. 
Per aquest motiu, els grups han de-
manat a la Generalitat que “es com-
prometi amb claredat amb la defen-
sa territorial del delta del Llobregat”, 
se’n reforci la gestió i “es promocio-
ni el seu valor com a patrimoni de pa-
ís a preservar”. Un compromís que, 
exigeix, “descarti definitivament” 
l’allargament de la tercera pista de 
l’aeroport del Prat.e

El ple creu que es posen en perill els espais 
naturals del delta i la salut dels veïns 

El ple del Prat de Llobregat va apro-
var ahir a la tarda una declaració 
institucional en contra de la propos-
ta d’ampliar la tercera pista de l’ae-
roport del Prat –una opció que Ae-
na ha posat sobre la taula– i en de-
fensa de la conservació del delta del 
Llobregat. El text, que va tenir el su-
port de tots els grups municipals, 
assegura que el projecte, que allar-
garia la pista mig quilòmetre ocu-
pant l’espai natural de la Ricarda, 
suposaria un “desastre natural, 
agrícola i patrimonial”. 

El ple va destacar que es tracta 
“d’un dels espais naturals més im-
portants del delta”, catalogat i pro-
tegit mediambientalment, que es 
veuria “destruït sense remei” per 
l’ampliació de la pista més curta de 
la infraestructura. 

La declaració també defensa la 
“convivència de l’aeroport del Prat 
amb els nuclis urbans que l’envol-
ten”. En aquest sentit, els grups mu-
nicipals van fer referència a l’impac-
te acústic que pateixen els veïns de 
municipis pròxims com el Prat, Ga-
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El Suprem declara usura les targetes ‘revolving’
contra les empreses que ofereixen 
aquest tipus de targetes. 

Segons el Suprem, no es pot jus-
tificar la fixació d’un interès nota-
blement superior pel risc d’un alt 
nivell d’impagament associat a ope-
racions de crèdit al consum conce-
dides de manera ràpida (en ocasi-
ons, mitjançant tècniques de co-
mercialització agressives) i sense 
comprovar adequadament la capa-
citat de pagament del client, indica 
la sentència. 

La concessió irresponsable de 
préstecs al consum a tipus d’interès 
molt superiors als normals, que fa-
cilita el sobreendeutament dels 
consumidors, no pot ser objecte de 
protecció, afegeix la sentència. El 
Suprem destaca també que cal tenir 
en compte altres circumstàncies en 
aquest tipus d’operacions de crèdit, 
com el públic a què van destinades, 
especialment si es tracta de perso-
nes que “per les seves condicions de 
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ser gaire elevades en comparació 
amb el deute pendent. A la pràcti-
ca, això allarga “molt considerable-
ment” el temps durant el qual el 
prestatari segueix pagant les quotes 
amb una elevada proporció d’inte-
ressos i poca amortització de capi-
tal, fins al punt que pot convertir-
lo en un “deutor captiu”, assenyalen 
els magistrats en el text. 

3.000 milions a la gran banca 
Segons un informe publicat per 
Barclays, la gran banca espanyola 
–Santander, BBVA, CaixaBank, 
Bankia i Sabadell– compta amb 
més de 3.000 milions d’euros en 
crèdits de targetes de revolving. No 
obstant això, l’informe destacava a 
Bankinter com l’entitat més expo-
sada a un desenllaç negatiu de la 
sentència. Ahir les accions de Cai-
xaBank van perdre un 3,35% en 
borsa; les del Sabadell, un 2,97%, i 
les de Bankinter, un 2,89%.e

El Tribunal Suprem va declarar ahir 
usurari l’interès del 27% aplicat per 
WiZink a una targeta de pagament 
ajornat o revolving. El tribunal va 
considerar que aquest tipus d’inte-
rès supera “en gran mesura” l’índex 
pres com a referència i, per tant, 
creu que és manifestament despro-
porcionat, per la qual cosa ha de ser 
anul·lat i l’entitat financera ha de 
compensar el client afectat. 

En una sentència de la sala civil, 
el Suprem confirma una sentència 
prèvia de l’Audiència Provincial de 
Santander, que condemnava l’en-
titat a retornar les quantitats co-
brades en concepte de capital pres-
tat. Les associacions de consumi-
dors van celebrar la decisió del Su-
prem i van obrir la porta a iniciar 
accions col·lectives als tribunals 
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solvència i garanties disponibles no 
poden accedir a altres crèdits 
menys onerosos”. 

Així mateix, assenyala les “pecu-
liaritats” d’aquests crèdits de paga-
ment ajornat o revolving, en què el 
límit del crèdit es va recomponent 
constantment i les quotes no solen 

FINANCES

Air France farà canvis i cancel·lacions 
gratuïtes per a qualsevol vol de tota la 
seva xarxa amb motiu del coronavirus. 
Segons va anunciar la companyia, els vols 

reservats abans per volar fins al 31 de 
maig es poden modificar sense càrrecs, 
tant si és per canviar de destinació com 
per cancel·lar-los o ajornar-los. En cas 

que es cancel·lin, la companyia no 
tornarà els diners, però el client podrà 
utilitzar els diners en un altre vol en el 
termini d’un any. 
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