SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA
Pg. de Lluís Companys, 7
08003 Barcelona

FREDERIC ABELLÓ RIERA, major d’edat, amb DNI 37639052N i domicili a
efectes de notificacions a Rambla Catalunya 123, 1º 1ª, de Barcelona, com a
President de l’Associació CERETÀNIA, amb CIF G55275234, dic,
Que, en relació amb l’aprovació del Pla Director Urbanístic Aeroportuari de
l’Aeròdrom de la Cerdanya (d’ara endavant “PDUAC”), formula les següents

AL·LEGACIONS

Primera. ESCOLA DE VOL UTILITZANT LES INSTAL·LACIONS DE
L’AERÒDROM DE LA CERDANYA
Actualment a l’Aeròdrom de la Cerdanya s’està desenvolupant una activitat
d’escola de vol que, tot i no estar prohibida en el PDUAC, no es contempla
expressament. Aquesta activitat, no prevista, s’ha incrementat notablement
amb posterioritat a l’aprovació del PDUAC, amb la corresponent repercussió
ambiental i de molèstia per als habitants de la comarca.
Entenem que el desenvolupament d’aquesta activitat no està emparada en cap
autorització legal, ja que, en el seu cas, hauria de ser el Consorci de l’Aeròdrom
de la Cerdanya (en endavant, “el Consorci”) qui adoptés formalment l’acord de
dur a terme l’activitat d’escola de vol i, en cas de decidir-ho, caldria regular amb
precisió els elements administratius, de tipus de nau i ambientals, seguint el
procés administratiu preceptiu.

Segona. ESTATUTS
CERDANYA

DEL

CONSORCI

DE

L’AERÒDROM

DE

LA

Hi havia en l’ànim dels anteriors components del Consorci aprovar l’acord de
modificació dels estatuts del Consorci perquè, entre altres extrems, la
Presidència del mateix recaigués en el President/a del Consell Comarcal.
Pensem que és fonamental que sigui així per a un adequat lligam de l’Aeròdrom
amb la comarca. Hi ha uns acords presos pel Consorci en la seva sessió del 4
de febrer del 2021 que indiquen aquesta voluntat, ja que s’aprova que
temporalment, “fins a l’aprovació definitiva de la modificació estatutària, l’actual
vicepresidenta del Consell Rector (és a dir, la llavors Presidenta del Consell
Comarcal) assumeixi funcions que permetin una gestió propera i àgil portada a
terme des del territori”. S’acompanya Acta de la mencionada sessió.
No obstant això, no només no s’ha procedit a aquesta modificació, sinó que la
Presidència del Consorci es manté en el Conseller de Polítiques Digitals i
Territori de la Generalitat i es fa ús del seu vot de qualitat en contra de la
voluntat dels representants comarcals.

Tercera. CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE L’AERÒDROM
DE LA CERDANYA
No s’inclou en el PDUAC cap esment a la constitució d’una Comissió de
Seguiment, per al seguiment futur de la gestió de l'Aeròdrom, amb l’objectiu de
garantir que la marxa del mateix s'avingui amb allò assenyalat en el PDUAC i a
les demandes dels veïns de la comarca. D’aquesta Comissió, en la qual haurien
de participar organitzacions i associacions representatives de la comarca, no
se’n va recollir l’existència en el PDUAC perquè, pel que es va dir en el seu
moment amb al·legacions, excediria de la regulació urbanística, objecte
exclusiu del PDUAC.
Tot i les manifestacions positives rebudes, la Comissió no ha estat constituïda
ni sembla que hi hagi cap interès per part del Consorci d’impulsar-la amb una
certa agilitat.

Quarta. DECISIÓ SOBRE CONTROLS AMBIENTALS I INFORMACIÓ
SOBRE ELS RESULTATS DELS MATEIXOS
De la mateixa manera, no es va preveure en el PDUAC la implementació de
controls ambientals i seguiment de l’afectació ambiental, com a conseqüència
de l’activitat generada per l’Aeròdrom, en excedir de l’objecte del PDUAC, amb

arguments en contra de les al·legacions presentades per CERETÀNIA,
semblants als de la qüestió de la comissió de seguiment.
CERETÀNIA ha reclamat posteriorment al Consorci l’adopció de mesures de
control ambiental, sense aconseguir fins a la data més que la manifestació de
bones intencions i sense informació alguna sobre els controls que, ens diuen,
s’estan prenent en la actualitat per part del Consorci.

En la seva virtut,

SOL·LICITEM AL SÍNDIC que tingui per presentat aquest escrit, per
realitzades les al·legacions que conté i, en els seus mèrits, acordi adoptar les
mesures que entengui oportunes per tal de que per part del Consorci de
l’Aeròdrom de la Cerdanya se cessi en l’activitat de l’Escola de Vol fins que, en
el seu cas, no s’adoptin legalment els acords oportuns, s’impulsi la modificació
dels Estatuts del Consorci en línia amb els criteris aprovats pel mateix Consorci
en la seva sessió del 23 de febrer de 2021, es creï la Comissió de Seguiment
de l’Aeròdrom i s’implementin els adequats controls ambientals, de conformitat
amb allò exposat en el cos d’aquest escrit.

Barcelona, a 20 d’abril de 2022.
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