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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el trasllat de les
reserves naturals del delta del
Llobregat per a poder desplaçar 1.350
metres la tercera pista de l’aeroport
del Prat
Tram. 314-06747/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
23.12.1997

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-06747/05

Títol: el trasllat de les reserves naturals del delta del
Llobregat per a poder desplaçar 1.350 metres la terce-
ra pista de l’aeroport del Prat

Grup Parlamentari: ERC

Proponents: Portabella i Calvete, Jordi

Joan Ignasi Puigdollers i Noblom, conseller de Medi
Ambient, d’acord amb allò que disposa l’article 133 del
Reglament del Parlament, dóna resposta a la qüestió
parlamentària amunt referenciada.

– Si bé els medis de comunicació varen recollir una
declaració del Ministre de Foment en el sentit que ca-
lia situar la futura pista de l'aeroport del Prat a 1.350 m
de l’actual, la realitat quant a l’encaix de la tercera pista
a l’aeroport de Barcelona s’ha orientat en el moment
actual cap a una comissió d’experts que constituïda
com a grup de treball està avaluant les diferents opci-
ons existents per a la construcció de la tercera pista de
l’aeroport del Prat. Mentre aquesta comissió no aporti
les seves conclusions, no pot emetre's cap valoració
sobre les diferents alternatives existents, atès que no es
coneixen en detall els aspectes positius i negatius de
cadascuna d'elles, tant des del punt de vista tècnic (ca-
pacitat) com des del punt de vista ambiental (afeccions
a les àrees d'interès natural), ni l'opció presentada de
trasllat de les reserves naturals han estat fetes públiques
en cap document.

– Així que, de moment, el Departament no es pot pro-
nunciar sobre la viabilitat legal de procedir al trasllat de

les zones humides, ja que no es coneixen les conclusi-
ons de l'esmentada comissió.

Barcelona, 5 de desembre de 1997

Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom
Conseller de Medi Ambient
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