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Elements de futur per al disseny d’una estratègia aeroportuària catalana. 
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Els aeroports regionals han de liderar un nou model de gestió 
aeroportuària. 

 

• Els aeroports regionals, potser més que cap altra infraestructura, necessiten 
vincular-se al territori que els acull. El seu desenvolupament només té sentit si 
contribueixen al desenvolupament del seu entorn. 

• Requereixen d’un model de gestió completament autònom i intrínsecament 
relacionat amb el territori. 

• En un futur, les institucions i els agents econòmics locals haurien d’ostentar-ne la 
titularitat i dissenyar-ne el model de gestió.  

• La gestió dels aeroports regionals hauria de tenir en compte: 
 

– Una complerta autonomia financera: l’objectiu és autofinançar-se. 

– Una personalitat jurídica pròpia per a cada aeroport: creació de societats 
específiques que n’ostentin la titularitat.  

– La definició i execució dels plans directors o masterplans. 

– La creació d’una estratègia comercial pròpia que posi en valor els actius de la 
infraestructura però també del territori. 

– La implementació d’un marc tarifari individual i flexible que els permeti 
competir amb altres aeroports. 

– Una plena representativitat internacional, amb capacitat total per relacionar-se 
amb companyies aèries, d’altres aeroports o agents de la indústria aeronàutica i 
aeroportuària.  
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La creació d’una estratègia comercial pròpia que posi en valor els actius 
de la infraestructura però també del territori. 
 

Captació de noves companyies aèries: Una promoció activa de les noves rutes és 
indispensable. La creació d’una ruta aèria ha d’anar acompanyada d’un bon pla de 
promoció. 

 

L’objectiu d’aquest pla ha d’ésser doble: promoure ambdues destinacions, a banda i banda 
de la ruta, i donar a conèixer la companyia entre els agents del sector turístic i el públic en 
general. 

 

La promoció de la ruta ha d’ésser una responsabilitat compartida entre la companyia aèria i 
les institucions i agents del sector turístic. No ha de recaure únicament sobre una de les 
bandes. 

 

Aquest és el veritable “terreny de joc” d’organitzacions com els Patronats de Turisme, però 
també d’altres agents públics i privats.  

 

Aquesta promoció és una realitat canviant, com ho són les companyies aèries, que demanda 
d’un gran esforç d’adaptació per part de les institucions locals, públiques i privades. 

 

La millora de la cooperació interinstitucional i la creació d’un programa específic adreçat a 
la promoció de noves rutes aèries han d’ésser dos objectius cabdals a curt termini.  
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