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La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 13 de juliol de 2020, ha debatut el text de la Proposta
de resolució sobre l’aturada de l’ampliació de l’aeroport de Barcelona - el Prat (tram. 250-01158/12),
presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 60307).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Demanar al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana que no tramiti cap projecte d’ampliació
de l’aeroport de Barcelona - el Prat que impliqui un augment il·limitat de passatgers, i en conseqüència un
augment del trànsit aeri, que provoqui un impacte sobre el medi natural i la biodiversitat de l’entorn del
delta del Llobregat.
b) Iniciar urgentment els treballs per a crear un sistema aeroportuari català integrat que doni resposta al
territori.
c) Fer les gestions necessàries per a iniciar els treballs per a millorar la connectivitat amb transport públic
dels aeroports de Reus, Girona i Barcelona-el Prat i generar les sinèrgies necessàries per a obtenir un sistema
aeroportuari integrat.
d) Demanar al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana que revisi en els propers sis mesos, de
manera consensuada amb els ajuntaments i la Generalitat, el pla director urbanístic de l’aeroport de
Barcelona-el Prat, obsolet actualment, per a donar resposta a les necessitats actuals.
Palau del Parlament, 13 de juliol de 2020
El secretari de la Comissió, José Rodríguez Fernández; la presidenta de la Comissió, Assumpta Escarp
Gibert
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