
                                                                     
 
 
 
COMUNICAT DE LES FEDERACIONS D’ASSOCIACIONS DE VEÏNS DE BADIA, BARBERA I SANT 

QUIRZE DEL VALLES 

 
LA AGENCIA ESTATAL DE SEGURETAT AEREA OBRE EXPEDIENT PERQUÈ CAN GAMBÚS 
VULNERA LES SERVITUDS DE L’AERÒDROM DE SABADELL 
 
EL DEFENSOR DEL PUEBLO DENUNCIA LA MANIFESTA FALTA DE LLEIALTAT INSTITUCIONAL DE 
L’AJUNTAMENT DE SABADELL QUE ES NEGA A COL·LABORAR. 
 
 
Sant Quirze del Vallès, a 23 de març de 2009 
 
La Agencia Estatal de Seguretat Aérea ha obert expedient per determinar les possibles 
responsabilitats pel fet que el polígon de Can Gambús, que s’està construint a Sabadell, 
vulnera les servituds del aeròdrom de Sabadell. A més, el Defensor del Pueblo, Enrique 
Múgica, ha denunciat “la manifesta falta de lleialtat institucional” de l’Ajuntament de Sabadell 
que fins ara s’ha negat a identificar als promotors d’aquest nou barri, que es troba situat dintre 
del cono de l’aeròdrom.  
 
La Federació d’Associacions de Veïns de Sant Quirze del Vallès van denunciar fa temps davant 
el Ministerio de Fomento que aquest nou barri incomplia les servituds aeronàutiques y, davant 
la falta de resposta del  ministeri, van portar el tema al Síndic de Greuges, qui va passar la 
qüestió al Defensor del Pueblo. 
 
En una carta dirigida a la Federació d’Associacions de Veïns de Sant Quirze, Enrique Múgica, 
explica que cap el juliol del 2008 el serveis tècnics de la Direcció General d’Aviació Civil van 
comprovar que “aquestes construccions vulnerarien la superfície limitadora d’obstacles més 
restrictiva de les servituds aeronàutiques de l’Aeroport de Sabadell, concretament la seva 
Superfície Cònica, ja que la pròpia elevació del terreny es molt pròxima a la elevació màxima 
permesa”. Per això, després de comprovar que no s’havia sol·licitat a Aviació Civil la preceptiva 
autorització per aquestes edificacions, es va obrir l’expedient. 
 
El Defensor del Pueblo afegeix que quan es va requerir a l’Ajuntament de Sabadell per que 
identifiques als promotors d’aquest nous edificis, la col·laboració ha estat nul·la. 
 
En aquets sentit, Enrique Múgica diu que l’Ajuntament de Sabadell ha actuat vulnerant els 
“elementals principis de cooperació, col·laboració i bona fe entre administracions publiques 
servidores del interès general, no respectant ni facilitant l’exercici legítim competencial de 
l’Agencia Estatal de Seguretat Aérea”. 
 
Finalment, el Defensor del Pueblo es lamenta de que l’actual Estatut no li permeti actuar 
contra l’Ajuntament de Sabadell i assenyala que si aquest no atén als requeriments de 
l’Agencia Estatal de Seguretat Aérea, demanarà la col·laboració del Síndic de Greuges. 
 



                                                                     
 
POSIBLE OCULTACIO D’INCIDENTS AERIS 
 
Per altra banda, la adjunta primera del Defensor del Pueblo, Maria Luisa Cava de Llano, ha 
enviat una carta a la Federació d’Associacions de Veïns de Sant Quirze dient que fins ara 
Aviació Civil s’ha negat a col·laborar per aclarir que s’havien ocultat incidents aeris ocorreguts 
en el aeròdrom de Sabadell. 
 
La Federació de Veïns de Sant Quirze del Vallès, davant la sospita de que no s’havien 
comunicat a la Comissió d’Investigació d’Accidents i Incidents d’Aviació Civil (CIAIAC) incidents 
ocorreguts a Sabadell, va demanar a Aviació Civil que ho aclarís. Aviació Civil va dir que era 
competència de la CIAIAC i aquesta va respondre que no era competent per investigar la 
possible ocultació d’incidents. Davant d’aquest fet es va recorre al Defensor del Pueblo, que 
ara denuncia la negativa d’aquest organismes a col·laborar. 
 
Davant d’aquest fets, les Federacions d’Associacions de Veïns de Badia, Barberà i Sant Quirze 
del Vallès volen denunciar una vegada més les nombroses irregularitats que envolten a 
l’aeròdrom de Sabadell, una instal·lació que es perillosa i molt molesta, el trasllat de la qual 
reclamen des de fa anys, així com l’actitud hipòcrita de l’alcalde de Sabadell, el socialista 
Manel Bustos, gran defensor d’aquesta instal·lació, que s’omple la boca de dir que es solidari 
amb les poblacions veïnes, però en la practica demostra que nomes es preocupa de complaure 
a uns quans privilegiats que es diverteixen jugant amb els seus avions i a sobre els contribuents 
els hi hem de mantenir un aeròdrom absolutament deficitari i pagar els 24 milions d’euros que 
s’estan invertint al aeròdrom. 
 
 
(Adjuntem cartes dels Defensor del Pueblo)  

 
Escrits del Defensor del Pueblo: 
 
http://www.favsq.org/notes%20de%20premsa/20090312respostadefensor.pdf 
 
http://www.favsq.org/notes%20de%20premsa/20090209respostadefensor.pdf 
 


