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L’estudi que presentaré avui deriva directament d’un altre estudi que vaig fer amb Xavier Fageda el 

novembre passat i del qual ja havíem fet una presentació prèvia l’octubre passat en un àmbit reduït d’unes 

10 o12 persones. Aleshores, em va fer la impressió que seria el petit fòrum més entès, amb més capacitat 

de criticar i de suggerir que tindria l’estudi, perquè encara no sabia que seria invitat aquí. Per tant, avui 

considero que de moment hem marcat un nou rànquing amb el fòrum més entès i els hi agrairé, a part de 

la conversa en el col·loqui, suggeriments i crítiques, perquè ens agrada anar millorant el nostre treball i és 

provable que ens haguem equivocat en alguna cosa o ens haguem deixat algun aspecte, perquè els 

acadèmics tenim una perspectiva una mica diferent de la dels directius, menys pràctica. 

 La primera qüestió que volia tractar els semblarà una mica òbvia. És una qüestió que se’m va 

plantejar fa uns onze mesos després de publicar un article tècnic a El País, a la secció de negocis. Un 

periodista català em va proposar que fes un article en el qual la segona meitat expliqués el mateix que 

vaig explicar a El País però que la primera meitat expliqués per què això que explicava era important. 

Moltes vegades estem tan concentrats en la importància que té per a nosaltres una cosa que oblidem que 

aquesta importància no és òbvia ni immediata per a tothom. Per això la primera part de la conversa vull 

intentar il·lustrar algunes de les qüestions concretes que mostren la importància que té un aeroport i els 

serveis que ofereix, que són dues coses diferents ─no són independents però són diferents.                                             

En segon lloc, voldria parlar d’algunes singularitats que té el cas de l’aeroport de Barcelona, que 

prendré com a aeroport de referència. Tractarem el cas de si a Espanya trobem singularitats en model de 

gestió aeroportuària que siguin paral·leles amb la singularitat de Barcelona com a ciutat aeroportuària. 

Després mirarem alguns efectes econòmics del model de gestió aeroportuària espanyol. N’hi mirarem 

pocs, perquè hi ha molt poca informació disponible. No és que no existeixi. Fins a l’any 1998 es podia 

disposar d’informació individualitzada d’AENA. Tot sabem que existeix, encara que es negui. De fet, quan 

convé, es filtra interessadament a la premsa. Han sortit, fa poc, diferents llistats d’aeroports amb beneficis. 

Nosaltres prometem novetats a finals del mes que ve sobre la informació individualitzada d’AENA. 

Pensem que la transparència és una obligació dels poders públics i nosaltres tenim l’esperança que a 

partir de finals del mes que ve es pugui posar a disposició de la societat i dels investigadors els comptes 

individualitzats d’AENA. No em preguntin com els tenim. Estem segurs que la gent creurà que són els 

comptes d’AENA encara que ho neguin, perquè tothom sap que són com les bruixes: ningú els coneix 

però existeixen.  

Però hi ha algunes dades que són públiques, atès el procés de presa de decisions. I aquestes 

dades públiques ens permeten avaluar alguns efectes del model espanyol. A partir d’aquí, veurem que hi 

ha tres tipus de diagnòstics diferents: la importància dels aeroports, l’anàlisi del model espanyol en 

perspectiva comparada i els seus efectes econòmics. Les lliçons que se’n desprenen d’aquests 

diagnòstics podrien ser d’interès per a un eventual procés de reforma de la gestió aeroportuària a 

Espanya. Deixarem per al col·loqui, sempre que es pugui, les qüestions més d’anàlisi conjuntural i 

d’anàlisi d’actualitat, perquè aleshores serà més fàcil distingir entre l’anàlisi i les opinions.                                                                                                      

La primera qüestió que ens interessa remarcar i que es contempla a l’estudi, és la noció que el 

tràfic aeroportuari ─com altres coses de la vida─ no és només una qüestió de quantitat sinó de qualitat. I 

en termes de quantitat, tot és important, sens dubte, però en termes de qualitat el que és extremadament 

important és viatjar ràpid als sectors intensius en coneixement. Viatjar ràpid als sectors intensius en 

coneixement té una relació directa en poder volar lluny sense aturades. El vol lluny sense aturades és la 

definició semàntica d’un vol intercontinental non-stop. Per exemple, el vol que ara s’ofereix dos dies a la 

setmana Barcelona─Buenos Aires és un vol intercontinental non-stop. En canvi, el que s’ofereix, també 

dos dies a la setmana, Barcelona-Singapur no és un vol intercontinental non-stop, és a dir, és un vol 

intercontinental amb aturada a Milà i, per tant, és més lent, perquè s’ha de parar una hora, i la funció de 
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hub en aquest cas la fa Milà. La qüestió és que és molt important poder viatjar ràpid si la gent que ha de 

prendre decisions en sectors intensius de coneixement vol tenir una presència particularment gran en una 

determinada zona. I és curiós que això sigui especialment als sectors intensius en coneixement perquè, 

en contra d’allò que moltes vegades s’ha pensat, les noves tecnologies de comunicació no disminueixen 

sinó que augmenten la necessitat de coordinació personal. La globalització augmenta la necessitat de 

coordinació personal als sectors intensius en coneixement. Perquè Internet o les videoconferències creen 

relació, més que no pas la substitueixen. I per això intentarem associar oferta de qualitat a oferta al valor 

afegit de viatges de negocis, molt relacionada amb aquest tipus de vols de llarga durada non-stop, vols 

intercontinentals directes.  

D’entrada, també vull deixar dit, perquè no es presti a confusió, que nosaltres pensem que és 

molt important que àrees com la de Barcelona tinguin una bon oferta de low cost. Les companyies de low 

cost no són dolentes, al contrari. Jo crec que algunes de les millors companyies que estan operant avui 

dia en termes de relació qualitat-preu són companyies de cost baix, que són un format comercial diferent, 

amb uns objectius diferents. L’única companyia de cost baix que volava a més de 3.000 km era Air 

Madrid. No és el segment i va caure. N’hi ha una que ho era, Virgin, però Virgin ja no és low cost. És molt 

important, sobre tot a llocs turístics. Però una cosa és que sigui important disposar d’una oferta de 

companyies de low cost ─que afortunadament n’hi ha moltes─, i una altra cosa és tenir un aeroport que 

sigui un hub de low cost. Quan s’analitza l’efecte de l’aviació, tot el que són distàncies a curt termini, es 

valora molt que hi hagi molts vols low cost ja que ajuda a que s’omplin avions grans amb vols de 

connexió, però nosaltres voldríem fer èmfasi en allò que ens manca, no en allò que tenim. Per tant, ens 

interessa allò que, si en tinguéssim més, seria una gran diferència, i no allò que tenir-ne més té un efecte 

marginal irrellevant.  

Per posar més en evidència aquestes qüestions els exposaré les 47 principals àrees 

aeroportuàries d’Europa, que són aquelles que tenen més d’un milió d’habitants i/o un aeroport al top 50 

del rànquing europeu. Amb aquestes dues característiques evitem tenir ciutats estrictament turístiques, 

perquè no arriben a un milió d’habitants i a la vegada ens garantim que siguin aeroports amb tràfic: els 50 

primers del tràfic europeu. Prenem aquestes 47 àrees urbanes i les relacionem amb 41 destinacions 

intercontinentals. Pensem, com podem saber que una destinació és intercontinental? Perquè Estocolm 

està molt lluny de Lisboa. De fet, Estocolm està més lluny de Lisboa que Bahrain d’Atenes. Per què un vol 

Atenes─Bahrain és intercontinental i un vol Estocolm─Lisboa no? Bé, doncs, posem una barrera, 

d’Estocolm a Lisboa, que és el vol non-stop intraeuropeu més llarg que hi ha, són 3.450 km, i aleshores 

només considerarem vols des de qualsevol punt d’Europa superiors a 3.450 km. Amb això perdem 

Bahrain perquè està molt a prop d’Europa, no perdem Dubai, la qual cosa ens alegra molt perquè és el 

hub més proper, i sobretot excloem El Magrib, no perquè no sigui important, sinó perquè no és de llarga 

distància. Sobre un mapa, doncs, tenim tot l’Atlàntic i a més a partir de Dubai tot l’est: les 41 principals 

destinacions d’aquest mapa a més de 3.450 km de qualsevol destinació europea. I llavors el que fem és 

veure quina freqüència setmanal de vols té cadascuna de les 47 àrees europees amb cadascuna 

d’aquestes 41 destinacions. Això és una feina que ha ocupat una part important dels darrers anys d’en 

Xavier Fageda perquè no hi havia una informació sistematitzada al respecte. És una informació molt 

interessant; comercialment segur que és molt útil. Llavors el que fem és el que els economistes 

anomenem una anàlisi de regressió, és a dir, prendre altres variables de control, altres elements que 

podrien explicar les freqüències que té cada àrea europea de vols intercontinentals i veure com 

s’expliquen. És a dir, què és allò que determina, més o menys, les freqüències de vols intercontinentals 

que té cada ciutat europea. I a la vegada el que mirem és quin efecte té aquesta oferta de vols 

intercontinentals en l’existència de seus d’empreses multinacionals. Prenem les primeres 1.000 empreses 
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en facturació d’Europa d’uns llibres de la Universitat de Cornell sobre classificacions per volum de 

facturació de les empreses europees, i situem aquestes 1.000 empreses a les nostres 47 ciutats. Quasi 

totes hi entren, tret d’algunes de la conca del Ruhr alemanyes, perquè les empreses allí tenen 

localitzacions molt rares. I llavors fem regressions. El que veiem, en primer lloc, per il·lustrar un dels 

aspectes en què es mostra la importància que té l’oferta de serveis aeroportuaris, és que efectivament 

l’existència de vols intercontinentals té un efecte molt significatiu en l’existència de seus multinacionals. 

També pot ésser al revés, que si hi ha més seus hi ha més vols. Ja ho tenim en compte. Això tècnicament 

no és complicat de tenir en compte, la causalitat inversa, i fent totes les correccions tècniques amb totes 

les precaucions que cal tenir quan es fa estadística, venim a veure que aproximadament un 10% de 

creixement de la freqüència de vols intercontinentals setmanals comporta com a mitjana un creixement 

del 4% del número de seus de multinacionals existents en un territori mitjà de la Unió Europea, o sigui, la 

mitjana dels 47 territoris d’àrees aeroportuàries que tenim. Per tant, tenim diagnosticat un efecte molt 

significatiu, entre d’altres, d’aquest tipus d’existència d’oferta de qualitat aeroportuària. I a través del 

procés d’elaboració de dades i d’anàlisi que fem, notem algunes singularitats sobre tot quan comparem. 

Podem analitzar efectes singulars sobre aeroports i sobre països. En el cas d’Espanya ─quin 

descobriment!─, notem una concentració molt alta de serveis de tràfic intercontinental non-stop a 

l’aeroport de Barajas, la qual cosa és normal, perquè Madrid és el principal pol econòmic i administratiu 

d’Espanya, i notem també una anormal no-concentració, desconcentració, de tràfic intercontinental, que 

és diferent a internacional.  

Barcelona és el vuitè aeroport en tràfic agregat d’Europa. Era el novè quan vam acabar l’estudi, i 

era el desè quan el vam començar. En realitat vam començar l’any 2000, llavors encara no ho sabíem. 

Barcelona ha anat millorant, cosa que és una gran notícia. Depenent de les temporades, Barcelona està 

entre els llocs 25 i 30 dels aeroports europeus pel que fa a tràfic intercontinental. En un mapa europeu de 

tràfic agregat, es poden veure les vint àrees aeroportuàries europees més importants quant al cens de 

freqüències durant la setmana de vols intercontinentals, és a dir, a més de 3.450 km sense aturada. Els 

aeroports que tenen més tràfic agregat són lògicament els que tenen més tràfic intercontinental. Londres, 

París i Frankfurt són els hubs de primera, i Schiphol, l’aeroport d’Amsterdam, seria el darrer hub de 

primera, però més allunyat dels altres. Madrid és el primer hub de segona encapçalant a Zuric, Milà, 

Munic i Roma. Barcelona està entre els 20 principals sistemes aeroportuaris europeus. A la temporada 

d’hivern passada en tenia 0, aquest hivern 2006-07 té 14 freqüències non-stop setmanals: 12 a Nova York 

i 2 a Buenos Aires. En termes de destinacions diríem que té 1 freqüència amb freqüència, que és Nova 

York, perquè per sota de la meitat de dies de la setmana no es considera una freqüència amb freqüència. 

I Singapur està molt bé però és una altra divisió. A la temporada d’estiu estem una mica millor: tenim 37 

vols intercontinentals non-stop, però seguim també a la cua dels 20 principals sistemes aeroportuaris. En 

una gràfica dels 47 sistemes aeroportuaris on es fa palès què s’espera en quant a oferta de vols 

intercontinentals, és a dir, mitjanes esperables, veiem el que es diu dos outlayers ─fora de joc. Fora de joc 

és que estan molt lluny del que els tocaria, o del que seria d’esperar, perquè el que toca s’ho ha de 

guanyar cadascú i el que seria d’esperar és de mitjana. I veiem que els dos outlayers són Barcelona i 

Newcastle. Com és normal, tots els aeroports amb més tràfic d’Europa tenen una freqüència de vols 

intercontinentals una mica superior al que seria d’esperable de mitjana; tots hi estan per damunt: Munic, 

Roma Fiumicino, Charles de Gaulle, tots, fins arribar a Barcelona. Barcelona és la segona de les 47 àrees 

aeroportuaries en menys ofertes de vols intercontinentals. Abans dèiem que era la que tenia menys de les 

20 principals, ara el que diem és que és la segona que en té menys de les 47 principals, només superada 

per Newcastle. També veiem que Oslo, Stuttgart, Praga, Varsòvia, Budapest i Porto tenen més vols 

intercontinentals que Barcelona. Porto ha tingut algun sotrac últimament, i potser estem més empatats. 
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Veiem també, si ens fixem en la distància entre el valor efectiu i l’esperat, que Barcelona està més lluny 

que Newcastle. És a dir, Barcelona és el sistema aeroportuari que està més lluny del seu valor esperat en 

freqüència de vols intercontinentals. A través d’aquest gràfic, es pot fer, d’una banda, una mica d’anàlisi 

empírica de la importància que tenen els aeroports per a algunes activitats econòmiques i, de l’altra, s’hi 

poden trobar algunes de les singularitats de l’oferta aeroportuària que hi ha a Barcelona. Aquesta anàlisi 

podríem estendre-la a València i a d’altres ciutats espanyoles que de moment no hi surten perquè no 

estan entre els 50 top.  

La següent peça a analitzar és el model espanyol per veure si també té singularitats destacades, 

tot i que em consta que a l’Escola d’Enginyers Aeronàutics de Madrid s’explica el model espanyol com el 

més freqüent al món. Bé, nosaltres el que fem és caracteritzar el sistema de gestió aeroportuària a 

Espanya i contextualitzar-lo en perspectiva internacional. I per tant, no l’avaluem, simplement el descrivim 

i el caracteritzem. Com segurament tots vostès saben, la gestió a Espanya és totalment pública, la fa una 

societat estatal i centralitzada íntegrament participada pel govern central, que es diu Aeropuertos 

Españoles Navegación Aérea. En això hi ha algunes metàfores que funcionen. AENA és una societat 

estatal igual que l’Empresa Municipal de Residuos de Terrassa és una empresa municipal. Vull dir, qui 

pren les grans decisions és el govern, i AENA només és un ens gestor, que s’encarrega de la gestió de 

les decisions quotidianes que pren la pròpia agència i de l’aplicació de les decisions estratègiques que 

pren el govern, de la mateixa manera que la política de residus de l’Ajuntament de Terrassa la decideix el 

Consistori Municipal i no l’Empresa Municipal. 

Aquest tipus de sistema de gestió aeroportuària, que implica l’existència d’una societat estatal 

que va sortir afortunadament de la burocràcia ministerial l’any 92 ─la creació d’AENA en el seu moment 

va ser una reforma que va millorar la gestió aeroportuària─, comporta la presa de decisions centralitzades 

sobre inversions. De fet, les inversions, a la pràctica, són aprovades per les Corts Generals, tot i que el 

pressupost de l’Estat no hi destina quantitats perquè són autofinançades. La gestió dels recursos 

econòmics és a través d’un sistema de caixes úniques, com la Seguretat Social. Quant a la política 

comercial, d’assignació d’eslots, adjudicació de capacitats, etc., això està mes regulat. Per exemple, quan 

una companyia està usant un eslot té dret a conservar-lo mentre l’usi. Quan una empresa té una filial 

participada en més del 50%, li pot transferir eslots, si és menys del 50% no li pot transferir eslots. S’ha de 

fer un procés d’assignació competitiva. Quan es fa una nova adjudicació de terminal és absolutament 

discrecional, com ens mostra la T-4 de Madrid, que abans de les darreres eleccions generals va ser 

adjudicada a Spanair i després de les darreres eleccions generals va ser readjudicada a Iberia. És 

interessant perquè és un procés de gestió molt complex i bonic, ja que té alguns aspectes molt i molt 

regulats com la gestió d’eslots vigents en ús i té alguns aspectes absolutament discrecionals com 

l’adjudicació d’accés a noves instal·lacions. I totes aquestes decisions es prenen de forma centralitzada.  

Com es finança AENA? El hi deia abans que AENA no es finança amb els recursos del 

pressupost de l’Estat. Això ha estat així fins ara. D’ara en endavant hi ha uns certs dubtes, però no podria 

aventurar hipòtesis de futur sobre si el fort volum d’endeutament generarà la necessitat d’alguna aportació 

─no tinc informació suficient ni perspectiva per poder avaluar-ho. En tot cas, el que podem dir ara és que 

els ingressos d’AENA procedeixen de taxes pagades pels usuaris, tant pel control de tràfic com per l’ús 

d’instal·lacions, que són els dos tipus de gestió bàsica que fa. El control del tràfic aeri està centralitzat i en 

tendència a major centralització a la Unió Europea. De fet el control del tràfic aeri s’hauria de centralitzar 

molt més perquè és un dels problemes que té el tràfic aeri a la Unió Europea en termes relatius a l’espai 

aeri d’Estats Units, que té tres vegades més trencaments. És a dir, el control del tràfic aeri a Estats Units 

és tres vegades més eficient i, per tant, la seguretat amb què els avions volen per l’aire és superior. El 

control del tràfic aeri, doncs, és una funció diferent a les funcions de gestions aeroportuàries. A tot arreu 
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del món, vull dir, dins els països de la Unió Europea, aquesta tasca, la funció de control de tràfic aeri, està 

separada de l’operador aeroportuari, de qui gestiona les instal·lacions aeroportuàries. AENA també té 

ingressos per activitats comercials derivats habitualment de concessions a empreses privades. Ja saben, 

quan comprem el diari o un cafè generem un benefici una part del qual reverteix en el pagament d’una 

concessió d’una franquícia. Tot això com dèiem va a una caixa. Alguns aeroports tenen benefici altres 

pèrdues, i sabem quins són més o menys. També sabem amb quins criteris i segons quines informacions 

diuen quins són uns i quins són altres. Això, com els he dit, ho sabrem el mes que ve. I el sistema en 

conjunt fins ara tenia superàvit operatiu d’explotació, i aquest superàvit s’utilitza per finançar 

l’endeutament que la pròpia AENA fa a partir de les inversions autoritzades per les Corts Generals. He 

d’afegir també que les taxes són aprovades en el Parlament, en seu parlamentària, en la llei 

d’acompanyament del pressupost. És un element també important. És molt important conèixer bé quin és 

el procés de presa de decisions. Jo he tingut la fortuna ─primer va començar sent un malson i després la 

fortuna─ de ser tres anys responsable parlamentari de la Llei d’Acompanyaments. Quan ja et fas a la idea 

aprens molt millor com funciona la economia i la política. I una de les coses que fèiem era discutir les 

taxes aeroportuàries, com és lògic en una societat estatal. 

La pregunta clau és: és veritat que el model espanyol és el model freqüent al món com s’explica 

a l’Escola d’Enginyers Aeronàutics de Madrid? En un quadre on apareixen 25 països de la Unió Europea 

─a la primera publicació d’aquest quadre a la Revista Econòmica de Catalunya l’any 2002 només hi havia 

15 països a la Unió Europea, i ara, de fet, ja són 27─ per volum de tràfic aeri de major a menor, Espanya 

és el segon o tercer país, depèn de l’any, en major tràfic aeri juntament amb Alemanya, ja que els criteris 

no són només en relació a la població, sinó també a la superfície del país, i al turisme que té. Això fa que 

Espanya, sorprenentment, estigui empatada com a segon país de la Unió Europea en tràfic aeri i també 

en quantitat d’aeroports al top 50 de la Unió Europea. Té 8 aeroports entre els 50 amb més tràfic de la 

Unió Europea. Espanya és un país gran en matèria aeroportuària, no pas mitjà, en termes comparatius 

dins la Unió Europea. Hi ha diversos models i formes concretes de gestió: públic, privat, mixt públic-privat, 

en gestions territorials, gestions locals, etc. L’important és saber quan és propietat de l’ens gestor. Per 

exemple, a Milà la propietat de l’aeroport és estatal. Hi ha un ens gestor, que és una empresa, que té una 

concessió a molt llarg termini, i que aquesta empresa, en el cas de Milà és pública, territorial, en el cas de 

Roma és mixta pública-privada. És una mica complex. Hi ha dues formes de gestió dels aeroports entesos 

com a unitat productiva. Una individualitzada, reconeixent l’aeroport com una unitat productiva, i l’altra 

integrada, gestionant tots els aeroports com si fossin un de sol –i reprodueixo literalment la resposta que 

des d’AENA el Ministerio de Fomento va donar a una pregunta parlamentària l’any 2003. Els aeroports 

d’Espanya, doncs, es gestionen com si fossin un de sol. 

Aquestes són les dues formes de gestió de la unitat productiva d’aeroports. A Europa hi ha una 

gran acumulació de gestions individualitzades: a Gran Bretanya, a Alemanya, a Itàlia, a França, als 

Països Baixos, a Grècia ─des de fa poc es va individualitzar Atenes─, i en canvi tenen una acumulació de 

gestions integrada països amb molt poc tràfic aeroportuari o països amb antigues dictadures militars 

soviètiques. Aquesta anàlisi que fem és hipotètica, però és una regularitat que ens hem trobat en els 

sistemes de gestió integrada. Faig un petit parèntesi per comentar que gestió integrada és diferent de 

gestió centralitzada; centralitzada fa referència a l’administració i integrada fa referència a la forma 

empresarial de gestionar-ho. Doncs bé, a aquesta hipòtesi trobem dues excepcions rellevants que són 

Suècia i Finlàndia. Són dos països que bàsicament tenen un aeroport, i tenen aeroports molt petits al nord 

connectats al gran aeroport. De totes maneres són mercats aeroportuaris petits; per exemple, Suècia, el 

més gran dels escandinaus, té 23 milions de passatgers al 2005. Però, la resta de països amb un mercat 

aeroportuari gran i amb més d’una ciutat important aeroportuària tenen un sistema de gestió 
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individualitzada. I entre països petits amb una ciutat important i un mercat petit hi ha de tot: hi ha alguns 

que tenen individualitzada i alguns que la tenen integrada. I la regularitat curiosa que trobem, a excepció 

dels escandinaus, és que en tots els països procedents d’antigues dictadures militars tenen gestió 

integrada. No ho veiem més que com una hipòtesi, però cal pensar que molts dels desenvolupaments 

dels sistemes aeroportuaris tenen origen militar, igual que molts dels desenvolupaments del sistemes de 

ferrocarrils i carreteres tenen un origen militar. I a mesura que anàvem posant països nous dins del 

quadre de la Unió Europea s’estenia el model de gestió integrada. I seguirem, perquè ara estem analitzant 

l’època dels nazis no exactament pels aeroports, i arribem a la postguerra mundial entrarem a analitzar 

els post.  

Per tant, l’essencial és veure que gestionar un aeroport com una unitat productiva és el que és 

corrent, el que passa. I no només a la Unió Europea, sinó també als països anglosaxons de gran dimensió 

i de petita. Nova Zelanda no, però cal tenir en compte que només té 4 milions d’habitants i no tenen un 

volum aeroportuari com Espanya. Hi ha Romania i Polònia que també estan canviant. Va més avançada 

Polònia que Romania. Darrerament, hi ha hagut un seminari molt interessant a Polònia per donar una 

darrera empenta al procés de canvi. Romania és un mercat més petit i està en procés de canvi via 

bàsicament privatització de Bucarest. Privatitzar no és necessari per canviar, privatitzar és una de les 

formes de canviar. Però quan hi ha privatització individualitzada s’individualitza, si hagués privatització de 

tot el monopoli no s’individualitzaria. Els voldria cridar l’atenció sobre Estats Units, Canadà i Austràlia. Tots 

tenen sistema de gestió individualitzada. És molt interessant veure que Estats Units i Canadà tenen gestió 

absolutament pública, amb algunes excepcions com 4 aeroports comercials als Estats Units i alguna 

terminal com la d’Atlanta que està gestionada per Abertis. Comencen a experimentar a Estats Units, estan 

experimentant fort ja en carreteres, pot ser que experimentin més endavant en aeroports. I en canvi, 

Austràlia tots els aeroports rellevants tenen gestió individualitzada i de propietat privada.  

Podria ser una hipòtesi pensar que el sistema espanyol és únic, i que és una innovació cap a on 

tendiran els aeroports en el futur, perquè és una gestió més eficient ja que és capaç de captar les inèrcies 

de la xarxa. Per captar la dinàmica mirem des dels principis dels 90 quins països dins la Unió Europea i 

de la OCEDE anglosaxons han tingut processos de reforma  de la gestió aeroportuària, i trobem 7 països 

que han tingut una reforma des d’un model centralitzat de gestió integrada cap a un model individualitzat. 

Aquests països són: Austràlia, Canadà, Eslovènia, Grècia, Hongria, Irlanda i Txèquia. Els països que 

estan en procés de canvi a un model individualitzat són: Bulgària, Polònia, Portugal i Romania, en tots els 

casos via privatització d’aeroports individuals. I la resta, han fet una reforma des d’un model individualitzat 

a un model centralitzat i integrat.  

La qüestió és intentar veure alguns dels efectes econòmics del sistema espanyol. Per això 

només tenim una única dada econòmica reconeguda com a pública que és les inversions per regió. Fins 

al 98 teníem les inversions per província, des del 98 es publiquen només com a regió. Amb això intentem 

analitzar la retòrica que sosté el sistema actual i és que els aeroports nacionals constitueixen una xarxa i 

que cal gestionar-los en conjunt i no és bo que hi hagi competència, i que és necessari aquest sistema 

perquè els nois rics puguin finançar als nois pobres. Perquè un sistema integrat té uns efectes 

redistributius potents. En aquest estudi tenim només un argument que és l’anàlisi de com es distribueix la 

inversió territorialitzada per Comunitats Autònomes. I també podem usar dades de demandes d’AENA, ja 

que és una de les agències gestores més eficaç suministrant dades de demanda ─les dades d’operacions 

de la pàgina d’AENA està molt bé. El període 1985-2005, la distribució regional de les inversions 

liquidades en euros constants d’aeroports no diu gaire cosa perquè la majoria del tràfic aeri passa pel 

Madrid, per tant, pot ser una concentració d’inversions normals. Perquè adquireixi algun sentit s’ha de 

mirar des del 92 la concentració de tràfic acumulat durant el període i veurem que el percentatge no és 
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gaire diferent, tot i que 13 anys és poc, però veiem que, contra el que es pensa, tot el trànsit no passa per 

Madrid, escassament un quart, i la comparació entre concentració d’inversions i concentració de tràfic és, 

per tant, diferent. Volem veure quins factors expliquen la distribució que s’ha fet de les inversions en 

aquests anys a Espanya. Per valorar-ho mirem si el sistema és solidari, és a dir, qui més PIB té menys 

inversió ha de tenir en termes relatius –si ets més ric has de tenir menys inversió-, si té més tràfic ha de 

tenir més perquè el sistema ha de tenir cura de l’eficiència, i si té més tràfic domèstic pot tenir alguna 

subvenció perquè el govern podria tenir la temptació de cobrar una mica més als estrangers i una mica 

menys als espanyols. Ara bé, quan veiem el quadre això no funciona, perquè qui és més ric té més 

inversió, cosa que va en contra de la hipòtesi de la solidaritat. O sigui, en el sistema espanyol, si ets més 

ric relativament tindràs més inversió aeroportuària relativament. Si mirem regió per regió trobem 

“guanyadors”, aquelles regions que tenen una inversió per sobre d’allò que seria d’esperar ateses les 

característiques econòmiques objectives i de tràfic, i “perdedors”, aquelles que tenen menys inversió de la 

que seria d’esperar. Els guanyadors serien: Madrid, Aragó, Navarra, Cantàbria, Extremadura, País Basc, 

Castella i Lleó. Catalunya és molt perdedora, té molt poca inversió, menys de la quota de tràfic. És més, 

en la inversió en marxa té una inversió autofinançable, però molt per sota del que seria d’esperar. Madrid 

és la regió aeroportuària més beneficiada en quantitat i en percentatge. I es veu com regions molt mal 

finançades des de tots els punt de vista com Navarra i el País Basc i a la cua de renda d’Espanya reben 

una sobreinversió d’AENA. També ho reben Extremadura, Castellà i Lleó i Múrcia, cosa que mostra que el 

sistema és random, és aleatori: la solidaritat no intervé en la presa de decisions. Per això, hi ha regions 

riques, que guanyen i perden, i regions pobres que guanyen i perden. Galícia no és una regió rica, o 

Andalusia, i perden. Així doncs, d’aquesta anàlisis es dedueix que el sistema és aleatori des del punt de 

vista de la solidaritat. Per tant, la solidaritat a Espanya es pot predicar molt, però està clar que el sistema 

no s’ha utilitzat per fer solidaritat. En el col·loqui podríem entrar en ells diferents sistemes que s’utilitzen 

als països individualitzats no només Canadà i Austràlia sinó a la Unió Europea per fer subsidis a qui ho 

necessiten. 

A través d’aquestes tres anàlisis traiem tres lliçons que seria bo per il·lustrar un eventual procés 

de reforma a Espanya.  

1. La primera proposició és: seria important una reforma amb un sistema de gestió 

individualitzada. Pensem que un model de gestió individualitzada promouria la competència entre els 

aeroports per captar companyies aèries que es consideren més adequades tant per l’aeroport com per al 

territori on s’ubica. Això és el que passa amb normalitat als països grans i mitjans. Els aeroports fan 

política comercial amb empreses públiques, privades o mixtes. Van a buscar valor afegit, fan política 

d’oferta. La política aeroportuària no és fer una inversió magnífica i dir que vinguin a demanar. Es fa 

gestió activa i es competeix amb els altres aeroports: Milà i Roma competeixen. La competència és bona. 

2. Un sistema de gestió individualitzada afavoreix la transferència en el finançament de les 

operacions corrents en els aeroports i de les operacions de capital: explotació i inversions. Per tant, es 

reduiria la magnitud, la dimensió i l’opacitat del sistema actual dels subsidis creuats, i tindríem la garantia 

que els subsidis creuats van a les regions pobres. Sistemes solidaris n’hi ha a tot al món independent de 

la forma de gestió, i sistemes individualitzats estan correlacionats no en sistemes perfectes de subsidis 

─que no existeixen─ sinó en sistemes transparents i avaluables que donen la garantia de qui paga el què  

i qui rep el què. 

3. La individualització permet fer una cosa molt més rica que la gestió integrada, que és 

l’experimentació de fórmules de gestió. Les necessitats de l’aeroport de Girona són diferents de les de 

l’aeroport de Barcelona o el de Màlaga. No és necessari que tots els aeroports tinguin la mateixa fórmula 
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de gestió. Això permet flexibilitat, innovació, comparació, permet una mica de mercat i, per tant, permet 

millorar l’eficiència dels aeroports en particular i del sistema en el conjunt. 

 
Debat 

Pregunta: ─En aquests moments s’està negociant el desplegament de l’Estatut, i una de les 

qüestions que es negociarà amb aquest desplegament serà la cessió d’una part de la gestió de l’aeroport 

del Prat. Des del seu punt de vista, i tenint en compte tot el que ha explicat, com creu que hauria de 

dissenyar-se aquest consorci o ens que hauria de gestionar l’aeroport del Prat? Quin seria el model ideal?  

Sr. Bel: ─L’Estatut no prefigura res respecte l’aeroport del Prat. Hi ha una qüestió genèrica que fa 

referència als aeroports que deixin de ser qualificat d’interès general. Però, què és això de l’interès 

general? És un adjectiu, una qualificació que habilita l’autorització de la gestió centralitzada dels 

aeroports. El que es desprendria de l’Estatut és que els aeroports de Girona i Reus estaven tocats de 

traspàs, però referent a Prat no hi ha res. S’ha parlat darrerament de fer un consorci. Atesa la història 

d’Espanya en els processos de reforma política, el que seria normal és tenir un consorci on les 

administracions territorials amb molt més pes de les locals tinguessin majoria ─si féssim cas als alemanys 

els locals serien la part majoritària─ i amb una combinació pública o privada. Això és el que seria obvi, el 

que passa al món. És el que passa als països que per història i estructura administrativa territorial ens són 

més propers. Si anem als països que no ens són tan propers, com Estats Units, Canadà, França, Gran 

Bretanya, la solució encara va més enllà. El que em sembla normal és això. Però el detall importa poc: 

perquè un aeroport és una unitat productiva i la gestió individualitzada amb la fórmula que sigui és 

fonamental. En aquest sentit, si hi ha un ens que té objectius en diferents aeroports no hi ha gestió 

centralitzada. Pensi en una empresa i filials. És aquest el quid de la qüestió: és la columna gestió, no la 

columna propietat.  

Pregunta: ─Jo penso que aquest treball que feu amb el Xavier Fageda que encara està amb una 

fase de diagnòstic, provablement, si es demostra que finalment hi ha voluntat política de trobar una 

solució al problema i es fa un treball conjunt, aquest treball pot ser un eix important en aquesta solució. 

Ens queda clar, a partir de les teves conferències, que l’objectiu general del sistema aeroportuari com a 

infraestructura de servei pública no és exactament que l’aeroport sigui un bon negoci, sinó que l’aeroport 

sigui per la societat a la qual serveix un bon negoci, que doni aquest valor afegit de la connectivitat. Però 

també és lògic pensar que s’haurà de buscar una fórmula patrimonial, mercantil, viable econòmicament. 

Recordo a la teva presentació al Cercle d’Economia que d’una manera tangencial es va dir que a causa 

d’aquesta mena de distribució random de les inversions que s’han efectuat a l’Estat Espanyol pot arribar a 

passar que les transmissions patrimonials que s’haurien de produir en el cas que hi hagués un canvi de 

l’administració tutelar acabés fent que no hi haguessin interessats en l’aeroport de Madrid per la quantitat 

d’inversió efectuada o la quantitat d’endeutament que porta associat aquell patrimoni de mobilitat i estètic. 

En el seu conjunt podria donar-se un problema com aquest. En aquesta fase de solució, creus tu que 

podem arribar a trobar una manera de resoldre aquesta problemàtica? Des d’AENA es pensa que una 

cosa són els grans aeroports i l’altre el que tu anomenes nois pobres. Com ens podem arribar a imaginar 

la solució pràctica d’aquesta segregació patrimonial o mercantil, a causa que fins ara les decisions no han 

estat regides per criteris estrictament econòmics individualitzats sinó com a concepte de xarxa? 

Sr. Bel: ─Mai menyspreen un pobre noi. Fixeu-vos en l’aeroport de Girona. Pobre no és, però en 

termes aeroportuaris és un pobre noi, igual com Jerez de la Frontera. Les companyies low cost ho han 

revolucionat tot. Pot ser patètic que Girona encara no tingui sistemes per aterrar quan hi ha boira. Les 

decisions d’inversió a Girona es prenen a Madrid. Els directors d’aeroports d’AENA acaben sent relacions 

públiques. És patètic que un aeroport amb els milions de passatgers que té Girona no tingui un sistema 
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antiboira tècnicament instal·lat. Els pobres nois, si els deixem jugar, aprofiten les oportunitats millor que 

quan se’ls tutela paternalment. Per altra part, el sistema d’inversions és random en quant a la solidaritat, 

però té unes regularitats molt marcades. Efectivament, com que la història condiciona el futur, molt més 

encara en la proposta que en el diagnòstic, la individualització de la gestió dels aeroports, comporta un 

problema que és com es gestiona la recuperació de les inversions fetes des d’un punt de vista 

empresarial sigui empresa pública, privada o mixta, que entenc que és l’eix central de la pregunta. Es pot 

fer com es va fer a Canadà o a Austràlia i després introduir la particularitat espanyola. A Austràlia, al llarg 

dels anys 90, la federació va transferir a les províncies la propietat i la gestió de tots els aeroports per sota 

del número 26 en quant a volum de tràfic, i alguns aeroports petits se’ls va quedar la federació. I va 

transferir la gestió i no la propietat de les instal·lacions dels 26 aeroports principals a les províncies, que al 

seu torn han transferit la gestió a organismes sense ànim de lucre. Incidentalment els hi cobren un lloguer: 

hi ha un leasing a llarg termini i aquesta és una fórmula d’anar finançant les inversions que s’han fet. Els 

26 aeroports posen diners en un fons i aquests diners són repartits en els aeroports més petits. Tothom 

sap què fica, quan fica, què rep i qui rep. Al maig del 2006, el nou govern canadenc va fer una oferta a les 

províncies que estiguessin interessades a comprar la propietat de l’aeroport. Aquest seria un sistema. A 

Espanya, però, hi ha un problema, i és que per la quota de tràfic que té l’aeroport de Barajas i per 

l’evolució previsible del tràfic en el futur, és pràcticament impossible que la inversió a Barajas 

s’autofinancïi, a no ser que hi hagi un creixement descomunal de la quota de tràfic sobretot en els vols de 

l’alt valor afegit que també ho són de taxa pagada. I això és un problema objectiu per una possible 

reforma. Perquè les reformes han de tractar amb problemes que existeixen. I segurament ningú vol tornar 

a un sistema ─que a mi em sembla inevitable per fer la reforma─ d’assignació pressupostària pels 

aeroports. Jo crec que s’hi arribarà igualment, perquè ara que estic més en l’opinió, penso que el volum 

d’inversions d’AENA no és finançable encara que sigui en unes expectatives moderades del tipus 

d’interès. Jo crec que una proposta raonable per Espanya seria fer una individualització de la gestió, fer 

una assignació ben fet de les amortitzacions, fer neta la comptabilitat i consignar al pressupost de l’Estat 

una subvenció a Barajas en concepte –li podrien dir per no ferir- costos de capitalitat. És un problema que 

s’ha de lidiar, és un obstacle a la reforma, i que si la solució és finançar la inversió que es va programar 

─que va ser demencial, i cal dir-ho amb la paraula que és, demencial─, doncs ens hauríem de posar 

d’acord perquè hi hagués una subvenció per Barajas, a la vegada que hi podria haver del pressupost de 

l’Estat o de la resta d’aeroports importants per als aeroports com el de León o el de la Rioja. No caldria 

dir-li fons de solidaritat amb Barajas ni res de tot això. Perquè això és un problema, però és un problema 

que és solucionable d’una manera més eficient que l’actual, que és un subsidi creuat que bàsicament 

finança la sobreinversió a Barajas, i és més  eficient en termes econòmics, i a més, es pot solventar fent 

possible una reforma que milloraria l’eficiència del sistema en el seu conjunt. I aquest és un cascavell que 

no hauria de ser tan difícil de posar-li al gat, perquè és una solució pràctica. Jo crec que si és un procés 

seriós, amb totes les administracions parlant-ne, ningú s’oposaria gaire a allò que s’hagi de fer per fer la 

reforma viable.  

Pregunta: -Aquest estudi que han fet, han pogut asseure’s amb AENA i el ministeri de Foment 

per presentar-li i, si és així, que li han dit?  

Sr. Bel: -Nosaltres no tenim constància directa de l’interès, que ens consta que ha existit. Però no 

hem tingut constància directa.  

Pregunta: -La intervenció m’ha semblat molt clara. Jo voldria introduir un tema que és col·lateral, 

em refereixo a això que està previst fer a Barcelona: una ciutat aeroportuària. Com a urbanista hi estic 

totalment en contra. El que passa és que entre les fonts de finançament o d’ingressos dels aeroports, 

sigui amb una gestió individualitzada o centralitzada, s’està utilitzant aquest tipus de coses per augmentar 
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els ingressos. Crec que la visió urbanística ha de ser més global que la que és simplement econòmica, 

encara que ha de tenir molt en compte l’economia, evidentment. Per tant, aquests ingressos extres o 

atípics comporten intervencions urbanístiques gens bones per la ciutat. En fi, poso sobre la taula aquest 

tema. 

Sr. Bel: -No sóc un expert en urbanisme, ni tampoc entre les relacions interaccions entre 

aeroports i urbanisme, però alguna vegada que he sentit parlar de ciutats aeroportuàries, el que em venia 

al cap o el que jo veia quan viatjava, no era tant el concepte de ciutat en termes urbanístics com a mi que 

sóc un profà entenc, un centre d’activitat, d’interacció social, quotidiana, sinó que em venia la noció d’uns 

directius d’una companyia anant a un aeroport buscant una sala de reunió en un hotel, reunint-se i 

tornant-se a les seves ciutats. És a dir, és una metàfora. Si el concepte de ciutat aeroportuària és una 

metàfora per facilitar els que necessiten arribar aviat a un lloc, veure i tornar cap a casa, té un valor afegit 

importantíssim, i no és substitutiu de cap altra activitat que facin els centres urbans, simplement ho fan en 

un lloc o un fan en un altre. I si és un sentit més ampli, se m’escapa i ja no sóc capaç de dimensionar-ho. 

                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                               

 
 

                                                              

                                                                      

 


