
 
NOTA DE PREMSA 

 
 
Davant dels importants problemes de soroll que ha suposat la posada en funcionament de la 
tercera pista de l’aeroport del Prat, l’Ajuntament de Gavà demana a AENA  que deixi d’utilitzar-
la temporalment. 
 
L’entrada en funcionament de la tercera pista no obeeix a les expectatives de l’Ajuntament de 
Gavà,  ja que l’actual pla de gestió dels vols incompleix el mandat de la Declaració d’Impacte 
Ambiental que preveia  minimitzar l’impacte acústic de l’aeroport sobre la població. Aquesta 
situació contradiu les previsions comunicades per AENA a l’Ajuntament de Gavà sobre que no hi 
hauria contaminació acústica al municipi. 
 
Davant d’aquesta situació: 
 
 

1. L’alcalde de Gavà ha requerit al president d’AENA a que es deixi d’utilitzar la  tercera 
pista de l’aeroport del Prat fins que s’acordi de manera urgent un nou pla de gestió de 
vols per a les rutes d’enlairament i aterratge que garanteixi que no hi haurà, a la pràctica, 
molèsties als veïns de Gavà. 

 
2. L’Ajuntament de Gavà ha exigit la convocatòria urgent de la Comissió de Seguiment 

Ambiental de les Obres d’Ampliació de l’Aeroport del Prat on instarà a que amb caràcter 
imminent s’acordi aquest nou pla de gestió de vols. 

 
3. L’Ajuntament de Gavà ha instat a AENA a que s’utilitzi l’anterior pla de vols vigent 

abans de l’entrada en funcionament de la tercera pista i, per tant, que canviï de manera 
immediata les rutes que s’han utilitzat aquests darrers dies. 

 
L’Ajuntament de Gavà comunica que no ha recolzat, ni recolzarà cap configuració, ni cap  ruta 
d’enlairament,  o aterratge que signifiqui, en la pràctica, contaminació acústica i molèsties als 
veïns de Gavà, tal com està succeint en l’actualitat. Per això, l’Ajuntament de Gavà sempre ha 
defensat la configuració oest com a preferent. Això sí, sempre que aquesta vagi acompanyada 
d’un pla de gestió de les rutes d’aterratge i enlairament compatible amb la qualitat de vida dels 
veïns i veïnes de Gavà. 
 
L’Ajuntament de Gavà ha demanat, demana i demanarà un model aeroportuari que sigui 
compatible amb els interessos de Gavà i en cap cas acceptarà actuacions que suposin un 
empitjorament de la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes del municipi. 
 
 


