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L’Aeroport de Reus publica per tercera 
vegada el seu informe de gestió ambiental. 
En aquesta nova edició s’ofereix 
informació sobre les activitats realitzades 
en matèria ambiental i d’eficiència 
energètica durant els anys 2011 i 2012.

Aquesta publicació s’emmarca dins 
de la política mediambiental d’Aena 
Aeropuertos, SA, i mostra el compromís 
de l’Aeroport de Reus amb el medi 
ambient. En aquest sentit, l’Aeroport de 
Reus és una infraestructura dedicada al 
transport aeri que té l’objectiu estratègic 
de compatibilitzar el desenvolupament 
d’un servei d’alt interès econòmic i social 
amb la preservació de l’entorn, prevenint 
i corregint els impactes ambientals 
generats per les activitats pròpies de 
l’aeroport.

L’Aeroport de Reus destina els 
recursos necessaris per fer valer el seu 
compromís, tot complint de manera 
estricta la legislació vigent en matèria 
mediambiental. Aquest repte es 
materialitza mitjançant la certificació 
del seu sistema de gestió ambiental 
(SGA) d’acord amb la norma UNE-EN-ISO 

14001:2004, aconseguida el 2004 després 
d’una auditoria de l’òrgan certificador 
AENOR. A més, el 19 de setembre de 2012, 
es va aconseguir la certificació d’eficiència 
energètica de les terminals, d’acord amb la 
norma UNE-ISO 50001:2011.

A més de la certificació en gestió 
ambiental, l’aeroport disposa de les 
certificacions de sistemes de gestió de 
la qualitat i de sistemes de gestió de 
l’energia, que confirmen la implantació de 
mecanismes eficaços en els tres àmbits: 
medi ambient, qualitat i gestió energètica.

L’aeroport publica, des de 2009, el seu 
informe de gestió ambiental, per tal de 
documentar i donar publicitat a la feina 
que està fent en matèria mediambiental i 
d’eficiència energètica.

Amb aquests objectius publica aquest 
informe, i també perquè serveixi d’estímul 
per a tot el personal de l’aeroport, per a 
les empreses que hi desenvolupen la seva 
activitat i per a les entitats col·laboradores 
que contribueixen de manera activa 
al desenvolupament d’aquest projecte 
aeroportuari.

Presentació
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Aeroport de Reus
L’Aeroport de Reus està integrat en la xarxa espanyola de 46 aeroports i un heliport 
gestionats per Aena Aeropuertos, SA. La seva missió principal és oferir els serveis i 
infraestructures més adequats per satisfer la demanda dels seus clients (passatgers i 
operadors aeroportuaris) i de la societat a què presta servei. La cura del medi ambient, la 
seguretat i la millora contínua de la qualitat dels seus serveis són els criteris presents en 
tots els seus àmbits d’actuació.

L’aeroport gaudeix d’una important posició des del punt de vista turístic, comercial i 
industrial, ja que és a prop de la Costa Daurada, que és la zona costera més septentrional 
del sud de Catalunya. La seva privilegiada posició li permet disposar d’un territori molt 
variat, banyat pel mar Mediterrani.

L’Aeroport de Reus està situat a la província de Tarragona. Pertany a la comarca del Baix 
Camp i als termes municipals de Reus i Constantí, a uns 3 km al sud-est de la ciutat de Reus 
i a uns 13 km del centre urbà de la ciutat de Tarragona. A causa de l’operació de companyies 
de baix cost, l’Aeroport de Reus ha experimentat un important creixement en els últims 
anys que l’ha conduit a registrar un trànsit de 937.341 passatgers, 16.112 operacions i 15 tones 
de càrrega durant 2012. Anteriorment, l’aeroport ja disposava d’una base important de 
passatgers procedents de vols xàrter, que es concentraven principalment en la temporada 
d’estiu.

L’Aeroport de Reus té els seus orígens en 1935, quan l’Aeroclub de Reus, que s’acabava 
de constituir, va decidir construir un camp d’aterratge i va adquirir uns terrenys per fer-ho. 
L’any següent, ja funcionaven dues pistes de terreny natural, de 1.100 x 60 m i de 850 x 25 m, 
respectivament. Els terrenys també van servir per instal·lar, durant la Guerra Civil, un dels 
tres aeròdroms que van tenir la seva base al voltant de la ciutat de Reus. Els altres dos es 
van ubicar a Maspujols i a Salou.

Després de la contesa, a l’Aeroport de Reus va seguir havent-hi instal·lacions militars, però 
es va obrir també al trànsit civil. El 1952 es va construir una pista compactada de 2.200 x 45 m 
–en substitució de la més gran de les que hi havia de terra– i un carrer de rodada paral·lel.

El 1957, Reus es va obrir al trànsit aeri nacional i, durant els anys 60, van començar a 
generalitzar-se els vols xàrter, cosa que va motivar l’adaptació permanent de l’aeroport a les 
noves necessitats. El 1974 es va construir l’edifici terminal de passatgers i una plataforma 
d’estacionament d’aeronaus comercials, que es va ampliar el 1976. L’edifici terminal també 
es va ampliar, els anys 1978, 1979 i 1988.
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L’octubre de 1998, l’exèrcit va abandonar totes les instal·lacions militars dins del recinte 
aeroportuari. Des de llavors, l’Aeroport de Reus és d’ús exclusivament civil. El 2003, van 
començar a operar companyies de baix cost a Reus, la qual cosa va suposar un creixement 
important de les seves dades de trànsit, que el 2004 van superar, per primera vegada, el 
milió de passatgers.

Per fer front a aquest augment del trànsit, Aena Aeropuertos, SA, ha dut a terme nombroses 
actuacions d’ampliació i reforma de les instal·lacions. Així, l’any 2005 es va posar en marxa 
un nou edifici destinat a les arribades. L’edificació, de 3.800 metres quadrats i dues plantes, 
està dividida en dues sales. La primera acull l’àrea de recollida d’equipatges i disposa de tres 
cintes, dues de les quals són dobles, amb capacitat per atendre sis vols l’hora. La segona 
inclou locals destinats a operadors turístics, lloguer de vehicles, cafeteria i altres serveis. En 
total, l’edifici terminal té capacitat per absorbir 1.500 passatgers cada hora. 

El 2008, mitjançant un nou edifici destinat a la facturació, s’integren els tres edificis 
(arribades, facturació i sortides) en un de sol. La nova terminal de sortides de l’aeroport 
disposa de 23 taulells de facturació i 12 portes d’embarcament repartides en dues sales: 
una que inclou les portes de la 1 a la 6, i l’altra, les portes de la 7 a la 12, malgrat que la 
primera sala, actualment, està tancada. Tant la zona pública com l’exclusiva per a passatgers 
disposen de diferents serveis comercials. Així mateix, hi ha una sala per a conferències i 
reunions de feina o privades, situada a l’àrea restringida de la terminal.

El 2010, es va inaugurar la nova zona d’embarcament i es va ampliar la plataforma 
d’estacionament d’aeronaus, que va elevar la seva capacitat de 5 a 18 avions, 12 d’aviació 
comercial i 6 corporatius. 

El camp de vol de l’aeroport està constituït per la pista 07/25, amb una longitud de 2.459 m i 45 m 
d’amplada, i sis carrers de rodada, cinc dels quals són perpendiculars a la pista i un, paral·lel. 
La plataforma d’estacionament d’aeronaus comercials ocupa una superfície aproximada de 
75.400 m2, més una superfície destinada a l’aviació general, que és d’uns 10.000 m2.

També disposa d’aparcament per a 2.445 places, 72 places per a minusvàlids i 48 per a 
autobusos.

A l’aeroport s’ofereixen diversos serveis al públic: hi ha quatre companyies de lloguer de 
cotxes, dos caixers automàtics, tres bars/cafeteries i un restaurant, dues botigues lliures 
d’impostos, una multibotiga i dues oficines d’operadors turístics.

Les instal·lacions donen servei a un territori amb una població de 814.199 habitants (font: 
INE 2012) i una gran oferta turística, derivada en bona part del seu privilegiat entorn natural, 
la marca de referència del qual és la Costa Daurada.
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A continuació, es mostren una sèrie d’indicadors de l’evolució dels trànsits de passatgers, 
operacions i mercaderies des de l’any 2002 fins al 2012.

Any Nre. de passatgers Nre. d’operacions

2012 937.341 16.112

2011 1.362.683 21.494

2010 1.419.851 26.520

2009 1.706.615 30.946

2008 1.278.074 26.676

2007 1.306.785 25.701

2006 1.380.267 24.896

2005 1.382.257 24.481

2004 1.138.009 21.608

2003 846.452 19.654

2002 764.742 15.612

Com es pot veure, en els últims deu anys, l’Aeroport de Reus ha experimentat un gran 
augment en el nombre de passatgers, concretament, entre els anys 2004 i 2011, amb el seu 
punt culminant l’any 2009. El creixement s’explica per la inauguració d’una base operativa 
de vols regulars a finals de 2008 per part de Ryanair, una companyia de baix cost. Des de 
2011, aquesta base operativa ja no hi és.

Tanmateix, l’aeroport ja disposava i segueix disposant d’una base important de passatgers 
procedents de vols xàrter, que es concentren principalment en la temporada d’estiu. A causa 
del descens de vols en aquests tres anys, els passatgers i operacions han anat disminuint 
respecte de 2009.

A Reus opera també un bon nombre d’aeronaus d’aviació general i esportiva, gràcies a la 
presència a l’aeroport del Reial Aeroclub de Reus, un dels més antics d’Espanya, i d’una 
escola de pilots, el Centre d’Estudis Superiors d’Aviació (CESDA).
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>  Sistema de gestió ambiental i eficiència 
energètica

L’Aeroport de Reus té establert un sistema de gestió ambiental i eficiència energètica (en 
endavant, SGAE), d’acord amb la norma UNE-EN-ISO 14001, certificat per AENOR el 2004, i 
amb la norma ISO 50001, des del 19 de setembre de 2012.

L’objectiu primordial del SGAE és desenvolupar i implantar la política ambiental d’Aena 
Aeropuertos, SA, i gestionar-ne els aspectes ambientals, així com assegurar el compliment 
dels requisits legals i d’altres tipus aplicables a aspectes ambientals i a la millora contínua 
que l’aeroport subscrigui. D’aquesta manera, la direcció pretén minimitzar els impactes 
ambientals de l’aeroport sobre l’entorn. El SGAE té en compte les activitats de gestió 
i manteniment d’instal·lacions i infraestructures aeroportuàries, així com els serveis 
aeroportuaris prestats per Aena Aeropuertos, SA, a l’Aeroport de Reus.

El SGAE es compon de la documentació següent:

>  Política mediambiental i energètica: consta d’un compromís general de protecció del 
medi ambient i d’uns principis mediambientals i energètics l’objectiu dels quals és la 
millora de la gestió ambiental i l’eficiència energètica.

>  Manual del sistema: descriu la sistemàtica establerta per l’aeroport per garantir que 
s’assoleix i es manté el nivell de protecció del medi ambient i d’eficiència energètica 
definit en la política mediambiental i energètica d’Aena Aeropuertos, SA.

>  Procediments del sistema: documents que defineixen la manera de procedir per 
complir els requisits generals tant de la norma ISO 14001:2004 com de la norma ISO 
50001:2011, i establir les responsabilitats i els modes d’actuació ambiental i d’eficiència 
energètica.

>  Instruccions tècniques: documents que descriuen clarament i concisa les tasques 
concretes a realitzar derivades dels procediments.

>  Registres del sistema: documents que presenten resultats obtinguts i proporcionen 
dades de les activitats dutes a terme, cosa que permet analitzar el grau de compliment 
del SGAE.

L’auditoria és un dels compromisos del SGAE i contribueix de manera eficaç a la 
comprovació de la correcta gestió ambiental i d’eficiència energètica de l’aeroport.
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> Auditories
El SGAE se sotmet, anualment, a una auditoria interna i a una altra d’externa. Són processos 
d’examen sistemàtics, independents i documentats per:

>  determinar si compleix les disposicions planificades, inclosos els requisits de les 
normes ISO 14001 i ISO 50001;

>  determinar si les activitats dutes a terme en les diferents àrees de treball es realitzen 
d’acord amb el que estableix el SGAE;

>  comprovar si es compleix la legislació vigent, i

>  proporcionar informació a la direcció sobre els resultats.

Les auditories externes són realitzades per AENOR, organisme certificador del SGAE.

Per aconseguir la certificació del SGAE de l’Aeroport de Reus d’acord amb la norma UNE-EN-
ISO 14001:2004, AENOR va fer-hi una visita prèvia i una auditoria inicial el 2004. Ambdues 
van resultar satisfactòries, de manera que aquell mateix any es va aconseguir la certificació.  
Aquesta certificació és validada anualment per AENOR, mitjançant la realització d’una 
auditoria general de seguiment del SGAE. El 2010, l’Aeroport de Reus va renovar-la a través 
d’una auditoria de renovació.  Pel que fa a la certificació d’eficiència energètica en terminals, 
d’acord amb la norma UNE-EN-ISO 50001:2011, AENOR va certificar l’Aeroport de Reus el 
2012.
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Política mediambiental i 
energètica

>  Compromís ambiental i d’eficiència 
energètica 

Aena Aeropuertos, SA, com a entitat líder prestadora de serveis de transport aeri a través dels 
seus aeroports i del sistema de navegació aèria, en un marc de seguretat, qualitat i eficiència, 
és conscient del seu compromís amb la societat per a la protecció del medi ambient i de la seva 
contribució a la sostenibilitat del transport aeri.

En coherència amb aquesta responsabilitat, Aena Aeropuertos, SA, planteja com un dels seus 
objectius l’excel·lència en la prestació dels serveis que té assignats i necessita, en el marc de 
l’Estratègia Espanyola de Desenvolupament Sostenible, que s’apliquin les mesures que permetin 
el desenvolupament sostenible del transport aeri, a través de l’equilibri de costos i beneficis 
socials, mediambientals i econòmics, amb resultats positius per a la nostra societat.

En aquesta línia, el compromís d’Aena Aeropuertos, SA, amb el medi ambient s’ha anat 
desenvolupant de manera constant i contínua, a través de la definició d’un conjunt de programes 
i actuacions, així com d’un increment progressiu en l’assignació de recursos per a la consecució 
dels seus objectius mediambientals. Tot això s’articula a partir d’una política mediambiental i 
energètica, en contínua revisió, que ha arrelat amb força en la consciència col·lectiva de la nostra 
organització.

Així mateix, la variable ambiental s’incorpora a totes les etapes de la nostra activitat: planificació, 
projecte, construcció i prestació del servei, per permetre, mitjançant els indicadors oportuns, 
la definició de mesures de protecció, compensació i correcció que minimitzin els impactes que 
potencialment s’associen a l’activitat aeroportuària, de navegació aèria i de desenvolupament 
d’infraestructures, i per garantir millors nivells de qualitat ambiental, progrés econòmic i 
conservació dels valors naturals.

D’acord amb el compromís ambiental esmentat, als centres aeroportuaris i de navegació aèria 
es promou la implantació de sistemes de gestió ambiental, basats en normes reconegudes 
internacionalment, que permeten la consecució de certificacions mediambientals.
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En particular, en sintonia amb els compromisos del Protocol de Kyoto, es persegueix una reducció 
de les emissions dels gasos que contribueixen al canvi climàtic, mitjançant un aprofitament 
eficient dels recursos energètics i la utilització progressiva de les energies renovables, compatible 
amb les exigències operatives.

Tot això porta Aena Aeropuertos, SA, a establir el seu compromís d’excel·lència mediambiental, 
que ha de respondre a les demandes socials i ambientals, i que ha de garantir un 
desenvolupament sostenible del transport aeri, a través dels principis següents:

>  Principis mediambientals i energètics

Respectar i protegir el medi ambient 
com a objectiu bàsic en la gestió de les 
activitats que Aena Aeropuertos, SA, té 
encomanades en matèria d’aeroports, 
així com en el desenvolupament de les 
infraestructures aeronàutiques, i dels 
espais i serveis comercials.

Fer compatible el desenvolupament 
del transport aeri amb la conservació 
del medi ambient, de manera que les 
accions d’avui no comprometin la 
qualitat de vida de les generacions 
futures, i fomentar, així, el 
desenvolupament sostenible.

Establir procediments per conèixer 
i mantenir actualitzats els requisits 
legals, ambientals i de caire energètic 
aplicables a l’activitat d’Aena 
Aeropuertos, SA, i altres requisits 
subscrits, així com per al seu 
compliment.

1

2

3

4 Implantar a cada centre un sistema 
de gestió mediambiental que 
estigui d’acord amb aquesta política 
ambiental i que permeti definir 
periòdicament objectius i metes 
mediambientals, així com controlar-
ne i avaluar-ne de manera sistemàtica 
el grau de compliment, per assegurar 
la millora contínua i la prevenció de 
la contaminació.

Disposar de la informació i els 
recursos necessaris per proposar i 
assolir objectius de millora contínua 
en l’eficiència energètica, com a 
peça clau per reduir les emissions 
de CO2, dins de l’estratègia de 
desenvolupament sostenible d’Aena 
Aeropuertos, SA.

Promoure actuacions encaminades a 
minimitzar els nivells acústics i que 
permetin contribuir a preservar la 
qualitat de vida de les poblacions de 
l’entorn aeroportuari.

5

6
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Prevenir la contaminació atmosfèrica 
que es pugui associar a les activitats 
d’Aena Aeropuertos, SA, tenint en 
compte els mitjans tècnics i econòmics 
disponibles, minimitzant les emissions 
químiques i establint els mecanismes 
adequats de control, vigilància i 
correcció.

Fomentar la reutilització, el reciclatge 
i la gestió dels residus de manera 
respectuosa amb el medi ambient.

Racionalitzar el consum de l’energia 
i dels recursos naturals, a través de 
l’eficiència energètica i la utilització 
progressiva de les energies renovables.

Actuar de manera transparent amb 
les administracions, institucions 
i comunitats de l’entorn on Aena 
Aeropuertos, SA, desenvolupa la seva 
activitat, i cooperar-hi estretament per 
a la prevenció de possibles impactes 
ambientals que puguin ser generats per 
les activitats associades al transport aeri.

Comunicar la política mediambiental 
a tots els empleats, contractistes i 
concessionaris d’Aena Aeropuertos, 
SA, i posar-la a disposició dels nostres 
clients i de la resta de la societat.

Conscienciar el personal mitjançant 
programes de formació i sensibilització 
sobre la importància del correcte 
desenvolupament de les seves 
activitats i fomentant la seva 
participació en el compliment dels 
objectius.

Adequar periòdicament la política 
mediambiental als nous objectius de 
l’organització, adaptant-la a les noves 
necessitats que es presentin.

1 0

1 1

1 2

1 3

 Madrid, setembre de 2011
Comitè de Direcció d’Aena Aeropuertos, SA

8

7

9
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Formació i sensibilització 
ambiental
Un aspecte destacable del SGAE és l’establiment d’un programa de formació i sensibilització 
del personal de l’aeroport, ja que l’educació ambiental és fonamental a l’hora d’aconseguir la 
implicació i la conscienciació de totes les persones que hi treballen.

El 2011 es va donar formació sobre el sistema de gestió energètica a sis treballadors 
d’Enginyeria i Manteniment, i sobre sensibilització mediambiental a set treballadors de 
diversos col·lectius de l’aeroport.

L’any 2012, s’han impartit cursos sobre la sensibilització mediambiental a tres treballadors 
de diversos col·lectius de l’aeroport, un curs de gestor energètic d’aeroports a un treballador 
d’Enginyeria i Manteniment, i un curs sobre el sistema de gestió de l’energia (norma ISO 
50001) a un altre treballador del mateix departament.

ANy NRE. DE CURSOS PARTICIPANTS

2004 2 7

2005 1 7

2006 4 4

2007 1 13

2008 1 28

2009 7 12

2010 1 14

2011 2 13

2012 3 5

 

Durant 2012, es va dur a terme una campanya per sensibilitzar i conscienciar tant el 
personal de l’aeroport com les companyies que hi treballen sobre la gestió de residus. S’han 
distribuït per les terminals de sortides i arribades papereres específiques per als diferents 
tipus de residus més habituals, agrupades de tres en tres per recollir selectivament el paper, 
el plàstic i la resta. Es distingeixen tant pel distintiu com per les bosses de plàstic, de colors 
diferents. S’ha informat de la seva ubicació a tot el personal de l’aeroport.
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Així mateix, com a part de la campanya de conscienciació i compromís per al públic en 
general, s’han repartit uns tríptics d’informació titulats “Política mediambiental i energètica 
d’Aena Aeropuertos”. Finalment, s’han distribuït per tota la terminal cartells sobre els 
principis mediambientals i energètics d’Aena Aeropuertos.
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Aspectes ambientals i 
energètics

> Objectius i metes
El programa de gestió ambiental i energètica és el document del SGAE en què es recullen 
els objectius i metes ambientals i energètics que s’ha fixat l’aeroport per al període anual, 
encaminats a la millora contínua de l’acompliment ambiental i del compromís general de 
l’organització.

Els objectius i metes principals que es recullen en el programa de gestió ambiental i 
energètica de 2011 i 2012 són els següents:

1.  Reduir el consum d’aigua del SEI en un 50 % respecte de 2010. 

Per aconseguir-ho, s’ha controlat el consum d’aigua de la depuradora, s’han regulat 
els manteniments preventius de les instal·lacions per evitar possibles fuites o 
trencaments de les canalitzacions d’aigua i s’ha dut a terme un seguiment mensual 
dels consums.

2.  Reduir el consum d’aigua un 5 % a les instal·lacions de l’aeroport respecte de 2010.

S’han instal·lat comptadors parcials per poder controlar els consums en funció de l’ús 
o la instal·lació, s’han regulat els manteniments preventius de les instal·lacions per 
evitar possibles fuites o trencaments de les canalitzacions d’aigua i s’ha dut a terme 
un seguiment mensual dels consums.

3.  Reduir el consum d’electricitat a les instal·lacions aeroportuàries en un 5 % respecte 
de 2010.

Optimització del sistema SCADA per al control i registre del consum energètic, 
programació de les zones il·luminades, substitució i instal·lació d’equips de control 
del consum elèctric (llums de baix consum, LED), instal·lació de sistemes que evitin 
l’encesa quan no sigui necessària, programació de valors límit en sistemes de 
climatització per evitar extrems innecessaris i seguiment mensual de consums.
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4. Reducció del 10 % en la generació de fluorescents i làmpades respecte de 2010.

Recollida de material fos o fora d’ús per entregar-lo al proveïdor i seguiment mensual 
dels residus generats.

5. Sensibilització ambiental del 100 % de la plantilla d’Aena Aeropuertos, SA.

Creació de presentacions amb informació mediambiental i campanyes de 
sensibilització.

Després de donar per aconseguits els objectius i metes, s’ha establert un nou programa de 
gestió ambiental per a l’any 2013 amb els objectius i metes següents:

> Reduir el consum d’aigua en un 3 % a les instal·lacions de l’aeroport respecte de 2011.

>  Reduir el consum d’electricitat en un 3 % a les instal·lacions aeroportuàries respecte de 
2011.

>  Millora de la segregació de residus, reduint el percentatge de residu banal d’un 86 % a 
un 80 %, en favor d’una recollida selectiva de paper, vidre i envasos.

> Reduir el consum de combustible dels vehicles lleugers en un 5 % respecte de 2012.
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> Consum de recursos naturals

ENERGIA ELÈCTRICA

L’energia elèctrica és la forma d’energia més estesa en la indústria a causa de la seva 
flexibilitat quant a la generació i el transport. Tanmateix, la seva generació, sovint a 
través de combustibles fòssils i processos de combustió, té un impacte ambiental que cal 
controlar i reduir mitjançant mètodes més respectuosos amb el medi ambient, com ara les 
anomenades energies renovables.

Durant l’any 2011 i part de 2012, l’Aeroport de Reus va rebre el subministrament elèctric de 
la companyia IBERDROLA, fins que a finals de 2012, la companyia elèctrica ACCIONA va 
començar a subministrar electricitat a totes les instal·lacions aeroportuàries. 

Per tal de garantir el subministrament elèctric a les instal·lacions en cas de possibles 
anomalies de la xarxa externa, l’aeroport disposa d’una central elèctrica amb tres grups 
electrògens fixos de 1.000 kVA, que entren en funcionament de manera automàtica quan hi 
ha qualsevol emergència, i un de 500 kVA. A més, disposa de tres grups electrògens mòbils 
de 100, 60 i 20 kVA, respectivament. El combustible utilitzat per als grups electrògens, tant 
fixos com mòbils, és el gasoil.

L’aeroport ha dut a terme diverses actuacions per reduir el consum d’energia elèctrica, com 
ara:

1.  Utilització d’un sistema SCADA, que permet la programació de la il·luminació i el 
control de la climatització.

2.  Utilització de llums de baix consum, instal·lació de reductors de flux en l’enllumenat 
exterior i instal·lació de fluorescents LED en aparcaments i passadissos d’oficines.

3.  Per a les pantalles d’informació al públic, el personal d’informàtica ha creat un script la 
funció del qual és apagar aquestes pantalles quan no hi ha vols, per estalviar energia 
elèctrica, sobretot en temporada baixa i de nit.

A continuació, es presenta la taula dels consums anuals d’energia elèctrica de 2005 a 2012.

ELECTRICITAT (kW) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

CONSUM energia 
elèctrica (XARXA)

2.808.027 3.450.454 3.495.418 4.524.448 6.121.376 7.096.730 6.319.324 4.696.059
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L’augment del consum des de 2005 s’explica pel procés de creixement de l’aeroport, on 
s’han inaugurat nous espais, com ara la terminal de facturació el 2008, la nova terminal de 
sortides el 2010 i l’aparcament de vehicles, així com per l’increment d’hores operatives de 
l’aeroport, derivat de la posada en funcionament de la base operativa de Ryanair a Reus. 
Durant els últims dos anys, s’observa una disminució del consum, a causa de la manca de 
vols l’hivern de 2011 i de l’eficiència energètica el 2012, que es va aconseguir regulant la 
il·luminació de les terminals en funció dels vols, utilitzant llums de baix consum i instal·lant 
temporitzadors als banys i en algunes oficines.

CONSUM D’AIGUA

Tota l’aigua que es consumeix a l’Aeroport de Reus prové d’un subministrador extern. 
S’utilitza principalment per a fins sanitaris i per proveir el servei d’extinció d’incendis (SEI).

Dins del període 2005-2012, el consum d’aigua va augmentar fins al 2010 a causa de 
l’increment del trànsit de passatgers, de la posada en servei de noves instal·lacions i de 
les obres fetes a l’aeroport. En els dos anys posteriors, va descendir com a conseqüència 
de la disminució tant de passatgers com d’obres a l’aeroport. Això es reflecteix en la taula 
següent:

CONSUM AIGUA  (m3) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

CONSUM AIGUA de 
XARXA

19.219 18.872 21.890 23.717 27.654 48.788 32.177 24.137

>  Abocaments d’aigües residuals i  
pluvials

AIGÜES RESIDUALS

Les aigües residuals que són generades per les diverses activitats i serveis de l’aeroport, són 
recollides en els sistemes de canalitzacions i s’envien a una estació de depuració d’aigües 
residuals (EDAR) situada a l’aeroport mateix.

La planta EDAR disposa a la seva entrada d’un filtre de cargol per a la separació de sòlids. 
Com a sistema principal s’aplica un procés biològic. Finalment, es tracta l’aigua en un 
sistema de depuració basat en un filtre de macròfites flotants. L’EDAR treballa segons un 
llibre de registre per al control del funcionament de les instal·lacions de depuració.
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Un cop depurades les aigües, l’aeroport disposa de les autoritzacions següents: 
1. Autorització de reutilització d’aigües depurades per a reg
2. Autorització d’abocament d’aigües residuals a la riera

L’aeroport disposa de l’autorització de reutilització d’aigües depurades per a reg, amb data 
de 17 d’octubre de 2011 (expedient AA201000211) i amb una validesa de 5 anys. El sistema 
utilitzat és el regatge gota a gota i la zona de reg està senyalitzada. Els requisits d’aquesta 
autorització són:

> Q. màx. = 500 m3/any
> Regatge gota a gota
> Zona regada senyalitzada
> Compliment dels límits d’abocament següents:

 

Element Límit

pH 6-9 6-9

MES (mg/l) 20

Conductivitat a 20 °C (µS/cm) 3.000

DQOnd (mgO2/l) 150

Clorurs (mg/l) 1.000

MI (equitox/m3) <1

N-Kjeldahl 25

N-Nítric (mg/l) 25

Fòsfor total (mg/l) 10

E. coli (ufc/100 ml) 200

Ous de nematode (ous/l) 1

Bor (mg/l) 1

Molibdè (mg/l) < 0.05

Cadmi (mg/l) < 0,01

Seleni (mg/l) < 0,02

Per verificar que es compleixen aquests requisits, anualment, a l’agost, es duu a terme una 
analítica general que s’encarrega a un laboratori acreditat en anàlisis com a establiment 
tècnic auxiliar de l’Administració.

Aquesta analítica es completa quadrimestralment, a l’abril i al desembre, amb analítiques 
parcials dels paràmetres següents: pH, conductivitat elèctrica, MES, DQOnd, N-Kjeldahl, 
N-Nítric, fòsfor total i E. coli. Tots aquests resultats són enviats anualment a l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA).

Addicionalment, l’aeroport disposa de l’autorització d’abocament d’aigües residuals a la 
riera, amb data de 17 d’octubre de 2011 (expedient AA201000211) i amb una validesa de 5 
anys. Des de 2010, s’ha prioritzat l’abocament a reg sobre l’abocament a riera per raons 
ambientals, ja que així es pot reutilitzar l’aigua.
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Els requisits per a l’autorització d’abocament d’aigües residuals són: 
> Q. = 8.750 m3/any
> Q. (maig-octubre) = 38 m3/dia; q. (novembre-abril) = 6 m3/dia
> Compliment dels límits d’abocament següents:

Element Límit

pH 6-9

MES (mg/l) 80

DQOnd (mgO2/l) 150

Clorurs (mg/l) 1.000

MI (equitox/m3) < 1

N-Kjeldahl 25

N-Nítric (mg/l) 25

Fòsfor total (mg/l) 10

Fòsfor total (mg/l) 10

Es realitzen tres analítiques l’any, una completa a l’agost i dues de quadrimestrals a l’abril i al 
desembre, i els resultats s’envien cada any a l’ACA.

AIGÜES PLUVIALS

Les aigües pluvials de l’aeroport són les procedents de les superfícies de l’àrea terminal, els 
aparcaments i la plataforma, que, a través d’una canalització diferenciada, s’evacuen a la 
riera.

L’aeroport té una autorització d’abocament d’aigües pluvials amb data de 17 d’octubre de 
2011. 

Aquest abocament disposa d’autorització en funció del compliment de les condicions de 
l’autorització o, si més no, dels paràmetres d’ITM-06 i els límits de la taula 1 del RD 849/86:

> 6-9 u. de pH
> MES: 80 mg/l
> Hidrocarburs totals: 2 mg/l

Així mateix, es duen a terme analítiques anuals per verificar els paràmetres d’abocament.



20 Tornar a l’índex

> Consum d’hidrocarburs
Els principals combustibles consumits a l’aeroport són la gasolina i el gasoil.

Els grups electrògens i tota la flota de vehicles utilitzen gasoil. La gasolina es fa servir per a 
la motobomba de la dependència SEI.

L’aeroport realitza el control i seguiment dels consums de combustible de vehicles i grups 
electrògens, així com manteniments preventius periòdics per millorar-ne el rendiment i 
disminuir el consum i l’emissió de gasos.

2011 2012

Quantitat anual de gasoil consu-
mit per vehicles lleugers

5019 7244

Quilòmetres recorreguts per 
vehicles lleugers de gasoil

35.247,00 37.861,00

Quantitat anual de gasoil consu-
mit per vehicles pesats

12.716,00 13.128,00

Quilòmetres recorreguts per 
vehicles pesats de gasoil

11.431,00 11.767,70

En aquest últim any s’ha observat un augment del consum a causa, principalment, de 
l’augment de revisions de pista que duen a terme els senyalers i al nombre de pràctiques 
que realitza el col·lectiu SEI. 
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>  Emissions atmosfèriques  

La contaminació atmosfèrica es pot produir per emissions que transmeten i escampen fums 
o gasos tòxics a l’entorn.

Com a resultat del desenvolupament i progrés tecnològic del transport aeri s’originen 
diverses formes de contaminació que, sense el control adient, perjudicarien la salut 
i afectarien la natura. Amb l’objectiu de preservar un entorn lliure de contaminació, 
l’Aeroport de Reus ha identificat tots els focus existents d’emissions de gasos a l’atmosfera. 
Les emissions es divideixen en dos grans grups:

> Emissions en instal·lacions: equips de climatització
>  Emissions d’equips fixos i mòbils: provinents de la utilització de combustibles, de grups 

electrògens, del trànsit de vehicles i de les pràctiques contra incendis realitzades pel 
SEI.

Entre les mesures adoptades per l’aeroport que contribueixen a la reducció de les emissions 
atmosfèriques, destaquen les següents:

> Manteniment periòdic dels grups electrògens de la central elèctrica.

>  Inspecció tècnica reglamentària (ITV) dels vehicles d’Aena Aeropuertos, SA, en què es 
controla que l’emissió de gasos compleixi la legislació vigent.

>  Control d’empreses de l’aeroport, en què se’ls sol·licita la documentació que demostri 
que els seus vehicles es troben al corrent de les inspeccions tècniques reglamentàries 
(Inspecció Tècnica Aeroportuària).

>  Substitució dels equips de climatització amb gas R-22. El manteniment dels equips 
el realitza una empresa autoritzada, que facilita els registres de manteniment de les 
instal·lacions, així com la resta de documents que exigeix el RITE. També controlen les 
fuites de refrigerants que es puguin produir.

Pel que fa a les emissions de les aeronaus, són objecte d’anàlisi per part dels organismes 
internacionals d’aviació civil, i l’aeroport es manté informat de les modificacions i 
recomanacions sobre aquesta qüestió.
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A continuació, es mostra una taula amb les hores de funcionament dels grups electrògens i 
els camions autoextintors, responsables d’una part significativa de l’emissió de gasos total 
de la instal·lació:

Any 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Grups electrògens fixos 225 225,82 107,23 109,41 135,52 151,08 181,18 188,89 103,43

Vehicles (camions FIRE-SEI) 1.074 818 737 849 752 511 172,00 72,40

L’any 2012, es pot observar una disminució de l’ús dels grups a la central elèctrica, ja que se 
n’ha reduït el temps de prova setmanal de 30 a 15 minuts. Quant als vehicles autoextintors 
del SEI s’observa una notable disminució de les seves hores de funcionament en aquests 
darrers dos anys.

> Gestió de residus

L’Aeroport de Reus es considera una instal·lació industrial dedicada a l’activitat de 
l’explotació d’aeroports, segons la Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques (codi 
CCAE 63231). Com a indústria, per llei, es considera que un residu és qualsevol material sòlid, 
gasós o líquid, resultant de l’activitat de transport aeri a què es dedica l’aeroport, del qual la 
persona productora o posseïdora té la voluntat de desprendre’s.

Els residus industrials, per la seva importància quantitativa i les seves característiques 
especials, disposen d’un programa de gestió i d’un model de gestió específics. El model 
de gestió vigent es fonamenta en els instruments legals i manuals de gestió, tutelats per 
l’Agència de Residus de Catalunya, la planificació i esquema documental dels quals és seguit 
per l’aeroport. 

Els residus es poden classificar, segons el grau de perillositat que presenten per a les 
persones i el medi ambient, en els tipus següents:

>  Residus no especials: són els residus que no presenten cap risc per a la salut, els 
recursos naturals i/o el medi ambient, i la manipulació dels quals no suposa un perill. 
Alguns exemples de residus no especials són: runa, escombraries urbanes, envasos 
d’ús diari, paper, cartró, vidre, etc. Es dipositen en contenidors específics que recullen 
empreses autoritzades i s’han de segregar en origen.



23 Tornar a l’índex

>  Residus especials: són residus regulats per normativa que, per concentració o per 
quantitat, poden resultar un perill per a les persones, la biodiversitat o el medi 
ambient. Aquests residus s’han de recollir, emmagatzemar, etiquetar i gestionar de 
manera controlada i segura. El seu abandonament constitueix un delicte que cal evitar 
costi el que costi.

L’Aeroport de Reus disposa d’un punt net per al dipòsit i emmagatzematge dels 
residus, previs al seu transport perquè se’n faci càrrec un gestor autoritzat per l’Agència 
Catalana de Residus de Catalunya i especialitzat en cada tipus de residu. Al punt net es 
realitza la segregació dels residus i es disposa de tres autocompactadors per a banal i 
cartró, nombrosos contenidors per a cada tipus de residu i un recinte condicionat per a 
l’emmagatzematge de residus especials.

RESIDUS NO PERILLOSOS

Els residus no perillosos generats en l’operació diària de l’aeroport són segregats en origen i 
dipositats al punt net de l’aeroport. En aquesta zona hi ha contenidors específics per al seu 
emmagatzematge. Els més habituals són els residus banals, paper i cartró, vidre, ferralla, 
fusta i palets.

L’aeroport controla la correcta segregació i dipòsit dels residus per mitjà de controls 
ambientals fets a les empreses que treballen en el recinte aeroportuari.

Finalment, l’Aeroport de Reus ha licitat, mitjançant oferta pública, un transportista 
autoritzat encarregat de transportar, d’acord amb la legislació vigent, tots els residus a 
plantes de tractament de gestors autoritzats per a la gestió final de cada tipus de residu.

L’aeroport realitza un esforç conjunt amb les empreses aeroportuàries per tal de millorar la 
segregació de residus mitjançant la conscienciació dels usuaris.

S’han instal·lat papereres de paper en oficines i en empreses que presten els seus serveis 
a l’aeroport, setze papereres de segregació de residus a la terminal de sortides, dues 
papereres a la terminal d’arribades i quinze papereres de segregació de residus a la terminal 
de facturació (on es poden segregar tres tipus de residus).

Fruit d’aquest treball, s’ha aconseguit reduir en més d’un 50 % el volum de deixalles 
orgàniques i altres residus urbans sense segregar de 2010 a 2011, i el 2012 ha augmentat la 
recollida d’envasos (llaunes i brics) respecte de 2011.
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RESIDUS URBANS 
(quantitats: kg, unitats)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

FUSTA I PALETS NG NG NG 660 380 860 1.000 1.260

Deixalles orgàniques i altres 
residus sense segregar

24.1395 26.3175 313.995 197.260 187.420 164.002,60 153.900 80.399,22

PAPER-CARTRÓ 42.470 48.300 35.700 28.685,60 25.340 21.960 21.160 16.220

FERRALLA NG NG NG 2.480 1.640 3.300 2.340 1.180

VIDRE 520 940 2.200 4.720 3.980 2.980 2.660 1.260

RESTES DE JARDINERIA NG NG NG NG NG NG NG NG

TÒNER I CARTUTXOS DE 
TINTA

23 SD 22,50 NG 30 250 120 NG

PNEUMÀTICS NG NG NG NG NG NG NG NG

Llot EDAR NG NG 5.500 NG NG NG NG 2.100

Llot BASSA DE SENTINES NG 8.000 NG NG NG NG NG NG

DETECTORS DE FUMS NO 
RADIOACTIUS

NG NG NG NG NG NG NG NG

ENVASOS (llaunes, plàstics, 
brics, etc.)

6.000 6.900 10.200 565,12 1.543,48 1.650,66 1.230,48 1.466

RESIDUS PERILLOSOS

L’Aeroport de Reus ha obtingut l’autorització de l’Agència de Residus de Catalunya per operar 
com a petit productor de residus perillosos (< 10 t/any) i com a productor de llots de depuradora 
procedents de l’EDAR de l’aeroport, amb codi de productor P09555.3.

En aquest sentit, l’aeroport disposa d’una zona coberta i condicionada en el punt net on es 
recullen aquest tipus de residus. A més, s’han habilitat una sèrie de punts per dipositar-los 
temporalment:

>  Instal·lacions dels bombers aeroportuaris: contenidor especial per a la recollida 
d’envasos buits amb restes de substàncies perilloses i per a material impregnat amb 
restes de substàncies perilloses.

>  Edifici de la central elèctrica: contenidor especial per a la recollida d’envasos buits amb 
restes de substàncies perilloses i per a material impregnat amb restes de substàncies 
perilloses.

>  Edifici terminal: punt de recollida de piles, paper i envasos.

>  Bloc tècnic: recollida de tòner d’oficines, paper, envasos i piles.
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En la taula següent es presenten les dades de la gestió de residus perillosos procedents de 
l’Aeroport de Reus:

RESIDUS PERILLOSOS  
(kg o unitats)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

LLOTS de SEPARADORS 
d’hidrocarburs

NG NG NG NG NG NG NG NG

OLIS usats 600,00 NG NG NG 186,00 61,00 NG NG

FILTRES usats NG NG NG NG NG NG NG NG

Material impregnat amb SP: 
DRAPS, PAPERS, ETC., MANTE-
NIMENT AEROPORT

180,00 104,00 328,00 115,00 NG 229,00 145 NG

BATERIES PLOM AENA NG NG NG NG NG NG NG NG

BATERIES Ni-Cd NG NG NG NG NG NG NG NG

TOTS els ENVASOS buits de SP 360,00 NG NG NG 240,00 NG 220,00 220

FLUORESCENTS I LÀMPADES 
amb SP

123,00 18,00 NG NG 128,00 66,00 93,00 NG

Equips ELÈCTRICS NO INFOR-
MÀTICS amb SP

NG NG NG NG NG 200,00 353 NG

Equips ELÈCTRICS INFOR-
MÀTICS

NG NG NG NG NG NG NG NG

PILES RP de l’aeroport 132,00 NG NG NG NG 136,00 NG NG

VEHICLES fora d’ús NG NG NG NG NG NG NG NG

DETECTORS fums RADIOAC-
TIUS

NG NG NG NG NG NG NG NG

DISSOLVENTS  NG NG NG NG NG NG NG

AEROSOLS  NG 1.041,00 440,00 362,00 204,00 578 NG

HALÓ 342,00 NG NG NG NG NG NG NG

PRODUCTES LÍQUIDS, GELS, 
MEDIC. (FILTRES)

  3.076,00 NG 2.620,00 264,00 569,00 NG,
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>  Emmagatzematge de substàncies 
perilloses

Es defineixen com a substàncies perilloses aquells elements químics i compostos que 
presenten algun risc per a la salut, la seguretat o el medi ambient.

Mitjançant el control i seguiment de les empreses, l’aeroport vigila que tots els envasos 
i contenidors que els continguin siguin adequats i disposin de sistemes de tancament 
i contenció apropiats. A més, aquests contenidors i bidons han d’estar correctament 
etiquetats, amb informació sobre la substància o substàncies contingudes, les dades del 
responsable de la seva comercialització, els pictogrames i frases de perill, i consells de 
prudència.

L’Aeroport de Reus, a més, disposa d’una sèrie d’instal·lacions pròpies per a 
l’emmagatzematge de substàncies perilloses. Destaquen els dipòsits de combustibles per 
als grups electrògens de la central elèctrica i els dipòsits per al subministrament de vehicles 
propis, que tenen les autoritzacions corresponents i, de manera programada, se’n verifica 
l’estat.

Així mateix, com a conseqüència de la sistemàtica continguda en el SGAE, es realitza un 
control i seguiment dels productes del SSEI, que bàsicament són l’espuma i la pols química 
utilitzades per a l’extinció d’incendis. 

> Control ambiental d’empreses
L’Aeroport de Reus té implantat un sistema de gestió ambiental i eficiència energètica 
(SGAE), d’acord amb les normes ISO 14001:2004 i ISO 50001:2011, l’objectiu principal del 
qual és assegurar un comportament ambiental i d’eficiència energètica adequat, mitjançant 
el compliment de la legislació aplicable i la millora contínua. Per aconseguir aquest objectiu 
és imprescindible poder comptar amb la col·laboració de totes i cadascuna de les empreses 
que desenvolupen les seves activitats dins de les instal·lacions de l’aeroport, de manera 
que aquestes empreses també es comprometin a actuar de forma respectuosa amb el medi 
ambient i a complir els requisits ambientals i energètics establerts per Aena Aeropuertos, SA.

Per aquest motiu, a totes les empreses que operen de manera habitual a les instal·lacions 
se’ls entrega la Política mediambiental i energètica d’Aena Aeropuertos, SA, i els requisits 
ambientals i energètics. D’altra banda, s’elabora un document en què s’identifiquen els 
aspectes ambientals de les activitats de cada empresa i es planifiquen una sèrie de controls de 
caràcter ambiental que permeten que l’aeroport verifiqui que totes les activitats realitzades 
per les empreses segueixen els principis de política mediambiental i energètica d’Aena 
Aeropuertos, SA.
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La periodicitat d’aquests seguiments varia en funció del grau de repercussió ambiental de 
l’aspecte que es tracti. Així doncs, s’estableixen seguiments periòdics que van des dels mensuals 
o trimestrals per a companyies de subministrament de combustible o companyies de serveis de 
terra en rampa, fins a les semestrals d’empreses de serveis a passatgers. En cas que l’activitat de 
l’empresa no tingui incidència ambiental o sigui mínima, no se’n fa cap seguiment.

L’aeroport sotmet a un pla de seguiment ambiental un total de quinze empreses, amb 
periodicitats que varien entre mensual, trimestral, semestral i anual. En total, s’han dut a 
terme 90 seguiments anualment. 

>  Medi natural: vegetació i control de 
fauna

La franja on s’ubica el recinte aeroportuari està influïda per un clima mediterrani d’estius 
secs i hiverns suaus. El recinte aeroportuari es troba en un terreny pla, format bàsicament 
per terres calcàries, i amb una escassa elevació sobre el nivell del mar.

La majoria dels terrenys limítrofs estan destinats al cultiu de l’ametller i l’avellaner, 
principalment, com és habitual en aquesta franja mediterrània de clima temperat i una mica 
modificat. Són espècies molt resistents que poden sobreviure a situacions meteorològiques 
molt complicades –tret de grans gelades– i que s’adapten bé als sòls calcaris. També hi ha, 
tot i que de manera secundària, oliverars, vinyes, pinedes i alzinars.

Dins de la instal·lació aeroportuària existeixen petits focus de canyar que ocupen una 
superfície de 7.711 m2, fruit d’un augment d’humitat que genera una riera que travessa 
l’aeroport de nord a sud.

Tanmateix, la vegetació més abundant a la major part del recinte aeroportuari són els 
herbassars i el fonoll, que n’és la planta més representativa i que ocupa una superfície 
d’1.652.760 m2, entre les pistes, als illots i al voltant de les pistes de vol. Aquesta vegetació 
es compon exclusivament d’herbàcies i suposa un problema per a la gestió de l’aeroport, ja 
que proporciona recer i aliment a un determinat tipus de fauna.

Avui dia, l’aeroport disposa d’un pla de tractament de la vegetació del camp de vol, que està 
duent a terme una empresa privada i que es basa en tallar herbes i realitzar segues en totes 
aquelles zones on hi hagi una vegetació amb uns nivells desfavorables per a l’aeroport.

La seguretat operacional és un objectiu prioritari de l’aeroport, i una excessiva propagació 
de fauna implicaria un risc potencial d’impacte entre aus i aeronaus. Per tal de mitigar 
aquest perill, l’aeroport té un servei permanent de control de fauna que, actualment, 
disposa d’un tècnic en falconeria, dotze falcons i dos aligots de Harris.
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Trimestralment, es duu a terme un estudi sobre poblacions d’aus a l’aeroport. Hi ha més de 
50 espècies diferents censades. Les més freqüents són el falciot negre, el gavià argentat, 
l’estornell negre, l’estornell vulgar, el tudó, la tórtora turca, l’oreneta vulgar, la garsa, el 
xoriguer comú, l’aligot comú, el corb marí gros i l’abellerol.

També s’ha observat la presència d’altres tipus de vertebrats, amb una incidència menor des 
del punt de vista de l’impacte contra aeronaus, com ara el conill, la llebre o els gats comuns. 
L’aeroport també controla la seva població per mitjà de batudes controlades autoritzades 
pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat.
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Projecció de futur

Ja han acabat les obres de l’aparcament per a usuaris. Així mateix, ha finalitzat la construcció 
d’una plataforma contra incendis i l’adequació del camp de vol. S’està duent a terme 
l’adequació de l’aeròdrom a la regulació OACI.

Amb l’objectiu de fomentar les instal·lacions i adequar-les per a la seva certificació, Aena 
Aeropuertos, SA, ha previst una sèrie d’actuacions de millora i ampliació, tant al costat terra 
com al costat aire, entre les quals destaca la següent:

>  Instal·lació del sistema de climatització geotèrmica a la dependència del SSEI: 
d’aquesta manera es pretén substituir els equips de climatització per eliminar el gas 
R-22.

Aquesta tasca es realitza tenint en compte que la cura del medi ambient és un problema 
global, tant en la seva causa com en els efectes. Per aquest motiu, la informació sobre 
la magnitud dels possibles impactes ambientals sobre l’entorn resulta imprescindible a 
l’hora de prendre decisions. Des d’un punt de vista sostenible, requereix una metodologia 
multidisciplinària d’actuació que involucri l’aeroport i totes les empreses i ens amb seu a les 
instal·lacions o que, senzillament, hi operin.

En conclusió, es pot afirmar que l’Aeroport de Reus té el compromís de dedicar tot l’esforç 
necessari a l’adopció de mesures preventives, aplicant solucions ambientals adequades en 
totes les seves infraestructures i serveis durant el desenvolupament de la seva activitat 
de gestió del transport aeri. Els resultats obtinguts s’incorporaran en els projectes de 
futur, a fi que es desenvolupin d’acord amb la política mediambiental i energètica d’Aena 
Aeropuertos, SA.

Finalment, cal indicar que el lector d’aquest informe ambiental pot fer arribar qualsevol 
suggeriment a l’adreça de correu electrònic següent: REUCalidadyMedioAmbiente@aena.es.




