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Índex d’ús sobre la capacitat teòrica dels aeroports:

Els informes d’AENA mostren que l’aeroport de Barcelona es troba a punt

d’assolir la seva capacitat màxima, mentre que l’aeroport Madrid ocupa el

65% de la seva capacitat màxima, malgrat estar permanentment afavorit

per la concepció centralista del sistema aeroportuari espanyol.

No sembla, doncs, que la futura ampliació de l’aeroport de Madrid

respongui a criteris d’eficiència i de necessitat, sinó d’oportunitat política.

Finalment, és evident que aviat l’aeroport de Barcelona requerirà una

certa reestructuració. Una altra cosa és determinar si serà suficient amb

un simple canvi en la seva gestió aeroportuària o si caldrà una ampliació

de les seves instal·lacions.
Font: AENA
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Ampliació dels aeroports 
de Barcelona i Madrid



L’aeroport del Prat aporta dotze vegades més beneficis a Aena que

l’aeroport de Madrid. Però és aquest últim qui s’emporta les inversions

encara que el seu ús no supera el 65% de la seva capacitat operativa.

Resultats d’explotació econòmica dels aeroports d’Aena:

EBITDA > 0

EBITDA ± 0

EBITDA < 0

Només 15 dels 45 aeroports d’Aena

tenen un resultat d’explotació positiu.

20 generen pèrdues any rere any i 10

tenen un resultat d’explotació tendent

a zero.

A l’interior peninsular, només Madrid i

Sevilla tenen resultats positius. El

resultat dels aeroports de la cornisa

cantàbrica tendeixen a zero, juntament

amb Saragossa, Màlaga (un dels de

major trànsit en nombre de passatgers

d’Espanya), Reus, Múrcia i Maó.

En general els aeroports comercials

d’Aena als Països Catalans presenten

resultats positius i aporten gran part

dels beneficis de l’entitat.

Rànquing dels aeroports d’Aena segons el resultat d’explotació:
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Resultats econòmics 
dels aeroports d’Aena

Els aeroports dels Països Catalans aporten 

més del 60% dels beneficis d’Aena¹ 

L’aeroport del Prat aporta dotze 

vegades més beneficis que Barajas 

Font: AENA. Les dades no contemplen els resultats d’altres aeroports d’Aena a l'estranger
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Alguns dels aeroports regionals que generen menor demanda es troben

en el nord peninsular. Logronyo i Pamplona no superen el 25% de la

seva màxima capacitat operativa. Vitòria, Burgos i Donostia ronden el

40% de la seva capacitat màxima. L’aeroport de Santander arriba al

65%. Només l’aeroport de Bilbao supera el 80% de la seva màxima

capacitat operativa i és l’únic amb resultats d’explotació positius.

La construcció de nombrosos aeroports regionals al voltant de Bilbao,

ha permès la seva descongestió a costa, això sí, de reduir la seva

eficiència econòmica. Així i tot, continua essent positiva.

Zones de cobertura dels aeroports d’Aena¹:

Nota: Zona de cobertura considerant 60 min de desplaçament en cotxe

A Catalunya, en canvi, la proximitat dels aeroports de

Girona i Reus a l’àrea metropolitana de Barcelona

permetria que operessin parcialment com a terminals

satèl·lit de l’aeroport del Prat, però per fer-la efectiva

caldria una bona connexió ferroviària d’alta velocitat

entre aeroports.

Això no obstant, estaria condicionat per la capacitat operativa de cada un

d’ells, ja que l’ús de l’aeroport de Reus supera el 80% de la seva

capacitat operativa especialment en temporada turística, mentre que el

de Girona arriba al 60% segons les dades pre-covid d’Aena.

EBITDA > 0

EBITDA ± 0

EBITDA < 0
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Zones de cobertura 
dels aeroports d’Aena

Reus i Girona podrien descongestionar el 

Prat, si s’ampliés la capacitat operativa i 

les seves connexions ferroviàries 
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Pla urbanístic de l’aeroport de Madrid-Barajas:

Usos complementaris:
244 ha
156 M€  

Centres comercials:
57 ha
681 M€

Ciutat aeroportuària:
62 ha
965 M€

Centre aeronàutic:
9 ha
99 M€

Pol logístic:
257 ha
1.096 M€

L’ampliació de l’aeroport de Madrid-Barajas suposa un macro projecte

urbanístic que inclou l’edificació de 3 milions de m², dels quals 1,5

milions estaran destinats a logística, 600.000 m² per a noves oficines,

340.000 m² per a nous centres comercials i 49.000 m² per a hotels.

En total, el nou complex aeroportuari de Barajas

requereix una inversió pública prevista de 3.000

M€.

La superfície destinada estrictament a activitats

aeronàutiques representen poc més d’un 10%

del total edificable cosa que ens permet afirmar

que som davant una de les majors operacions

urbanístiques i immobiliària de les últimes

dècades.

L’aeroport de Barcelona genera dotze vegades més ingressos que

l’aeroport de Madrid tot i que la gestió centralitzada del sistema

aeroportuari espanyol permet concentrar a Barajas les principals

connexions intercontinentals i superar al de Barcelona en nombre de

passatgers i mercaderies.

La remodelació de Barajas no respon a criteris de viabilitat econòmica.

Tanmateix, rebrà 3.000 M€ d’inversió malgrat operar al 65% de la seva

capacitat màxima mentre que l’aeroport de Barcelona opera al 95% de

la seva capacitat.

Qualsevol reestructuració de la gestió aeroportuària de l’aeroport de

Barcelona implicarà ampliar la seva capacitat operativa amb un mínim

cost per a l’Estat mentre el Prat finança la remodelació de Barajas.

Aena proposa descongestionar el Prat amb una redistribució de les

seves rutes aèries a altres aeroports, mentre que proposa per Barajas

una nova ampliació per atendre a demandes futures, en lloc de

redistribuir vols entre altres aeroports.
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Projecte d’ampliació 
de l’aeroport de Barajas

El Prat opera al 95% de la seva capacitat

màxima mentre Barajas opera al 65%.

Tanmateix, Foment prioritza l’ampliació

de Barajas.
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Foment projecta construir un nou aeroport al sud de Madrid. Ubicat al

municipi de Campo Real, tindria cinc pistes (ampliables a vuit) i amb

capacitat per a 245 operacions cada hora. Es preveu que tingui

capacitat per acollir cent milions de passatgers anuals, dels quals 60

milions seran en trànsit.

El futur aeroport desenvoluparà una àrea urbanística de més de 7.300

hectàrees i requerirà de noves connexions amb Madrid mitjançant cinc

noves autovies, un nou ramal ferroviari d’alta velocitat i la prolongació

del metro. Tanmateix, es requerirà més d’una hora de trajecte per

arribar al centre de Madrid.

Futur projecte de 
l’aeroport de Campo Real 

Les successives ampliacions i els nous projectes aeroportuaris de

Madrid no responen a la demanda interna sinó a una demanda

originada artificialment amb la concepció centralista del sistema

aeroportuari espanyol.

Pla urbanístic de l’aeroport de Campo Real:

Pla urbanístic de l’aeroport de los Álamos :

El futur aeroport de Campo Real es complementarà amb un nou

aeroport per a avions privats ubicat a l’altre extrem de la comunitat de

Madrid, al municipi de el Álamo. Aquest projecte està vinculat a la

construcció d’un circuit de fórmula 1 i d’una nova àrea residencial per

a més de 350.000 persones.
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Demanda insatisfeta 
de l’aeroport del Prat 

Demanda insatisfeta del Prat per destinacions: 

Demanda insatisfeta del Prat per regions:
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Barcelona genera prou demanda com per esdevenir un gran hub

intercontinental. Però el desviament de passatgers a Madrid fa

augmentar artificialment el trànsit d’un Barajas, que tot i així opera al

65% de la seva capacitat màxima.

El Prat és un dels aeroports amb major demanda insatisfeta de tot el món.

Cada any més de cinc milions de passatgers amb destinació a Barcelona

han de fer escala en altres aeroports, principalment Madrid i Amsterdam.

Això suposa més de 60 vols diaris.

Font: Barcelona Air Route. Developing Comitee, 2016.

360.000

Nota: Dades en milers de passatgers

Nota: Dades en milers de passatgers

25.000
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Prolongació de la pista transversal i de la tercera

pista. Es podria allargar la pista transversal 850 m

en direcció al sud i 250 m direcció nord. En total,

podria arribar als 3.733 m de llarg.

Paral·lelament, es podria ampliar la tercera pista

uns 435 m cap a l’est en direcció a l’estany de la

Ricarda. En total, la tercera pista podria tenir uns

3.220 m com a màxim.

Cap d’aquestes actuacions resoldria definitivament

les necessitats de l’aeroport. Cap d’elles arribaria

als 4.000 m de longitud. A més, aquesta opció

suposaria un greu impacte ambiental tant a la

zona de la Ricarda com a la platja del Prat, cosa

que fa que sigui tan controvertida.

Construcció d’una quarta pista de fins a 4.000 m

de llarg fora del recinte aeroportuari del Prat,

seguint el model de l’aeroport d'Amsterdam

Schiphol i de la futura ampliació de Heathrow.

Suposaria una veritable transformació del part

agrari del Prat que permetria ampliar el sòl terciari

disponible però, això, hipotecaria el creixement

urbanístic de la comarca. A més, generaria un fort

impacte acústic a Gavà Mar i Castelldefels i una

forta oposició popular.

Construcció d’una quarta pista de fins a 4.000 m

de llarg fora del recinte aeroportuari del Prat

guanyant espai al mar, seguint el model dels

aeroports de Hong Kong (XIN) i d’Osaka (JAP).

Aquesta operació, tot i que tècnicament possible,

seria molt més costosa, però permetria reduir

l’impacte acústic sobre Gavà Mar i Castelldefels.

A més, tindria un impacte ambiental molt major

que qualsevol de les opcions anteriors, tot i que

no afectaria a zones protegides.

Tanmateix, això no ha suposat cap inconvenient

quan a l’altra banda de la desembocadura del

Llobregat s’han projectat successives ampliacions

del Port de Barcelona.

Construcció d’una quarta pista de fins a 4.200 m

de llarg dins del recinte aeroportuari del Prat

alliberant l’espai que actualment ocupen les

instal·lacions de l’antiga terminal 1.

Això, suposaria enderrocar l’antiga terminal i

alguns edificis adjacents aprofitant que estan

amortitzats. Caldria, però, construir la terminal

satèl·lit tal i com està projectada a l’actualitat i

redefinir els espais aeroportuaris, així com els

espais destinats a altres usos desplaçant-los cap

el nord, al voltant de l’autovia de Castelldefels.

Aquesta opció no presenta un impacte ambiental

negatiu ja que la quarta pista cabria dins del

recinte aeroportuari existent. I a més, permetria

reduir l’impacte acústic ja que les zones habitades

més properes es troben a 3,3 Km de distància del

punt d’enlairament dels avions i el sobre vol de

zones residencials es faria a major altitud que ara.
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OPCIÓ 1

OPCIÓ 2

OPCIÓ 3

OPCIÓ 4

Opcions d’ampliació 
de l’aeroport del Prat
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TERMINAL 1

TERMINAL S
Espais naturals

Espais naturals
Espais naturals

Proposta de 

nova pista

Pista 1

Pista 2

Zona  d’activitats aeroportuàries

Pista 4

Proposta de remodelació de l’aeroport del Prat: 

Construcció pista de 4,4 Km 
de longitud i prolongació de 

la transversal

Proposta de construcció d’una 
quarta pista a l’aeroport del Prat

Permetre l’enlairament i 
aterrament d’aeronaus 

des de les pistes 1 i 4.

Proposta d’actuacions addicionals 

Optimitzar l’afluència 
d’aeronaus dins dels 
límits de seguretat.

Optimitzar les hores 
vall, especialment al 

migdia i a mitja tarda. 

Pista 4 (4,4 km)

Pista 2 (2,78 Km)

Pista 1 (4 Km)

Proposta d’actuacions 

Construcció de la terminal 
satèl·lit i posada en 

funcionament

Enderroc de la terminal T2 
i instal·lacions adjacents 

Configuració versàtil 
de les pistes 1 i 4.

700 m
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Impacte acústic de la quarta pista amb configuració oest: 

Zona industrial

Gavà Mar

El Prat

Zona Franca

Gavà

Viladecans

Zona industrial

Proposta de construcció d’una 
quarta pista a l’aeroport del Prat

Zona de servitud acústica de la nova pista proposada. 

L’impacte acústic de la quarta pista proposada amb una configuració oest

es limitaria al parc agrari del Prat. El punt d’enlairament dels avions es

trobaria tan allunyat de Gavà Mar (3,2 km) com del centre de Gavà (3,9

km) i de Viladecans (3,5 km). El punt amb major impacte acústic afectaria

alguns barris del Prat, ja que el punt d’inici de rodatge dels avions per

les pistes es troba a menys de 800 m, però es podria mitigar amb

pantalles acústiques.

L’impacte acústic de la quarta pista amb una configuració est encara és

molt menor que l’anterior. Afectaria quasi exclusivament l’extrem sud de

la zona industrial de la Zona Franca.

Zona industrial

Gavà

Viladecans

Zona industrial

Gavà Mar

Zona Franca

Impacte acústic de la quarta pista amb configuració est: 

El Prat
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Ampliació de la capacitat 
operativa de Reus i Girona

Donat que l’aeroport de Reus arriba a operar al 85% de la seva capacitat

màxima, la seva integració en el sistema aeroportuari català podria exigir

la prolongació de la pista actual fins als 4,02 km així com la construcció

d’una nova pista en paral·lel. Així mateix, la proximitat del ferrocarril

d’alta velocitat permetria la construcció d’una estació i connectar-la amb

la terminal de l’aeroport. Això permetria que l’aeroport de Reus donés

servei a tot el sud de la regió metropolitana de Barcelona. Alhora

permetria reduir l’estacionalitat de la seva activitat.

Terminal

Estació d’Alta Velocitat 

Ferroviària 

Pista  (3,9 km)

L’aeroport de Girona, en canvi, encara opera per sota del 60% de la seva

capacitat màxima. En un futur seria possible allargar la pista principal fins

als 3,9 km de longitud i, fins i tot, afegir-hi una segona pista de 3,5 km.

Com en el cas anterior, seria perfectament possible la seva interconnexió

a través de l’alta velocitat ferroviària. Amb una gestió descentralitzada,

però, totes les propostes de reforma i/ ampliació de les instal·lacions

aeroportuàries haurien de comptar amb el vistiplau dels agents polítics,

econòmics i socials locals.

Proposta d’ampliació de l’aeroport de Reus: 

Proposta d’ampliació de l’aeroport de Girona: 

L’alta velocitat ferroviària permetria la

interconnexió entre els aeroports de Reus

i de Girona amb la Regió Metropolitana de

Barcelona
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Gestió centralitzada del sistema aeroportuari espanyol:

El model aeroportuari espanyol segueix el model soviètic

de gestió de les infraestructures aeroportuàries. Aquest

model està basat en la titularitat estatal dels aeroports, la

gestió monopolística i una concepció centralitzada del

model aeroportuari.

Actualment, la tendència arreu del món és a la descentralització, la

privatització i la titularitat compartida dels aeroports amb els agents

polítics, econòmics i socials locals.

Així, malgrat que els aeroports de Barcelona i Palma aporten el 57%

dels beneficis dels aeroports de l’estat i malgrat operar a un 95% de la

seva capacitat màxima, mentre Barajas opera al 65%, l’Estat prioritza

les inversions a l’aeroport de Madrid i fins i tot, gosa projectar la

construcció d’un nou aeroport de vuit pistes.

Connexions internacionals:

L’aeroport de Barcelona és el setè aeroport d’Europa per

nombre de passatgers per darrere de Heathrow, Schiphol,

Frankfurt, De Gaulle, Madrid i Istanbul, però és el quinzè

aeroport europeu pel que fa a la seva connectivitat

internacional, especialment intercontinental.

Barcelona és una de les destinacions amb major demanda insatisfeta

del món. En total més de 5 milions de passatgers anuals amb

destinació a Barcelona han de fer escala i/o transbord (principalment, a

Madrid i Amsterdam) per manca de vols directes.

Si l’aeroport de Barcelona satisfés aquesta demanda es generarien uns

60 vols diaris addicionals, cosa que seria difícil gestionar amb les

infraestructures existents. A més, l’aeroport de Barcelona opera quasi

el 100% de la seva capacitat màxima, cosa que compromet el seu

potencial creixement. La solució exigeix combinar diverses actuacions:

• Descentralitzar part de la demanda del Prat als

aeroports de Girona i Reus.

• Reconfigurar l’operativa aeroportuària del Prat.

• Construir una quarta pista i una nova terminal

satèl·lit dins de l’actual perímetre de l’aeroport.

Tanmateix, la veritable transformació de l’aeroport de Barcelona

requereix la descentralització de la seva gestió seguint el model dels

països del nostre entorn, la desvinculació amb Aena i la seva

subordinació a l’aeroport de Barajas. I això només és possible amb la

independència política de Catalunya.

Conclusions 

• Ampliar la capacitat operativa de Reus i Girona.

• Connectar l’aeroport de Barcelona a la xarxa

ferroviària d’alta velocitat.


