
l’empremta de soroll, per tal de comprovar el pla d’aï-
llament acústic proposat per AENA i aprovat per la
comissió de seguiment.

Addicionalment, s’han instal·lat 4 sonòmetres en les
zones de màxim impacte, amb l’objectiu de disposar de
dades sobre els nivells de contaminació acústica a que
està sotmesa la població.

Barcelona, 22 de desembre de 2004

Salvador Milà i Solsona
Conseller de Medi Ambient i Habitatge

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la petició dels
ajuntaments de Gavà i Viladecans de
desplaçar la tercera pista de l’aeroport
del Prat (Baix Llobregat)
Tram. 314-03689/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
11.01.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-03689/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la petició dels ajuntaments de Gavà i
Viladecans de desplaçar la tercera pista de l’aeroport
del Prat (Baix Llobregat)

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Espadaler i Parcerisas, Ramon

D’acord amb el que disposen els articles 132 i 133 del
Reglament del Parlament, es dóna resposta a la pregun-
ta parlamentària 314-03689/07.

El Departament de Medi Ambient i Habitatge no té
competències per prendre aquesta decisió, i correspon
al Ministeri de Medi Ambient verificar el compliment
de la declaració d’impacte ambiental.

Pel que fa a l’estudi per a minimitzar l’impacte de l’em-
premta acústica de l’aeroport, tal i com estableix la de-
claració d’impacte ambiental, existeix una comissió
específica per a tractar els temes de contaminació acús-
tica. Representants del Departament de Medi Ambient
i Habitatge formen part de la subcomissió de seguiment
de la declaració d’impacte ambiental, específicament
pels temes de contaminació acústica, tal i com estableix
l’article 12 de la declaració d’impacte ambiental.

En la darrera sessió d’aquesta subcomissió, el Depar-
tament de Medi Ambient i Habitatge va donar recolza-
ment a la proposta presentada per l’alcalde de Castell-
defels, per tal que AENA es pronunciés sobre la
viabilitat de les mesures alternatives proposades per
l’associació de veïns de Castelldefels i Gavà-Mar. Així
mateix, també es va sol·licitar que les dades dels tretze
sonòmetres instal·lats en continu estiguessin a disposi-
ció dels ajuntaments afectats i que fossin consultables
on-line, així com la validació de la modelització de


	Llista BOPC: 


