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La meva intenció és fer una presentació de l’experiència d’Abertis en aeroports, estructurada en tres parts. 
La primera part consistiria a parlar de la nostra empresa, Abertis Infraestructures, per tal d’explicar quines 
actuacions duem a terme, quins objectius tenim i la nostra magnitud de treball. La segona, seria explicar 
quina és la nostra visió dels aeroports i què ens ha mogut a implicar-nos en aquest àmbit. Per últim, 
voldria comentar quins són els nostres actius en matèria aereoportuària i on es troben.                                                                                       
 
Quant a la primera qüestió, cal dir que Abertis infraestructures és una empresa que inverteix en 
infraestructures. Per tant, una empresa que inverteix en infraestructures de transport i de 
telecomunicacions, en un sentit ampli, en infraestructures de comunicacions. En aquest sector, som una 
de les empreses més grans d’Europa i, conseqüentment, del món. El principal actiu d’Abertis 
Infraestructures és el fet que gestionem 3.300 km d’autopista, especialment a Espanya i a França. A 
Espanya, els principals corredors espanyols i, a França, totes les autopistes que surten de París cap al 
nord, tant cap a Normandia com cap al Canal de la Mànega o cap a Bèlgica. Aquest és el principal actiu 
d’Abertis, però l’empresa també va decidir diversificar-se cap a aparcaments —en aquest àmbit, SABA és 
la nostra divisió d’aparcaments— i infraestructures de telecomunicacions, és a dir, les torres —en 
terminologia popular, els repetidors de televisió—, començant per Torre España a Madrid, i les 
plataformes logístiques, principalment a Catalunya, però també a Sevilla i Àlaba i segurament ben aviat a  
Portugal.      
                                                                   
En definitiva, som una empresa gran que, per la naturalesa dels seus actius, genera molta caixa. Les 
infraestructures són negocis on el primer dia s’inverteix molt i, a partir d’aquell dia, es comencen a recollir 
fluxos de caixa que els accionistes, com a norma general, no volen que se’ls retorni, sinó que prefereixen 
que s’inverteixin en altres actius, perquè el que volen és un flux de dividends a molt llarg termini i molt 
estable. Per això, en la nostra empresa, busquem constantment oportunitats d’inversió. Per tal que es 
facin una idea de la magnitud d’aquesta inversió, de l’any 2006, la quantitat que hem d’invertir supera els 
2 mil milions d’euros, i a aquesta quantitat, cal afegir-hi la capacitat d’endeutament de la companyia —en 
aquests moments, els mercats financers són molt atractius. Tot això ha fet que l’empresa s’hagi 
diversificat cap a altres sectors i cap a altres àmbits geogràfics. Som una empresa que va néixer arran 
dels concursos per la construcció d’autopistes a Espanya, principalment pel corredor mediterrani, dels 
anys 70, però, des d’aleshores, la companyia ha anat creixent i, actualment, som a 16 països del món. 
Aproximadament el 50% de la nostra facturació és a Espanya, mentre que fins no fa gaire, era el 90%. 
Això es deu, principalment, a dues diversificacions importants. La primera, és l’adquisició del paquet 
d’autopistes a França que he mencionat fa un moment. França representa avui dia el 40% de la nostra 
xifra de facturació. El segon lloc l’ocupa la Gran Bretanya, atès que s’ha adquirit una empresa d’aeroports 
que és el cor d’Abertis aeroports. Gran Bretanya representa el 6% de la nostra facturació. Després ja 
vénen àrees geogràfiques on tenim una petita presència, àrees de Sud Amèrica —Argentina, Colòmbia, 
Xile—; d’Estats Units, on tenim una presència en matèria aeroportuària; aparcaments al Marroc, Itàlia, 
Portugal i Andorra; i un aeroport a Suècia. Tot i que siguem una empresa diversificada, som encara una 
empresa d’autopistes. En concret, el 76% dels nostres ingressos provenen de les autopistes. El segon 
sector, amb un 11%, és el de les infraestructures de telecomunicacions, fins i tot abans de computar 
l’adquisició del paquet de control de l’empresa de satèl•lits Eutelsat que es va executar aquest any i que, 
per tant, no apareix a les dades del 2006. En tercer lloc, se situa aeroports amb un 8%. Aparcaments se 
situa al quart lloc, amb un 4% i, per últim, apareixen les plataformes logístiques amb un 1%,                                                        
encara que ens interessa fer pujar aquesta porció.           
 
Quant a l’estructura accionarial d’Abertis, es pot dir que és molt estable i es caracteritza per tenir dos 
accionistes de referència molt importants, La Caixa i ACS, tots dos situats molt a prop del 25% —la 
legsilació espanyola impedeix superar el 25%— i dos accionistes més, amb menor percentatge, però 
també molt importants, Caixa Catalunya i Bancaja. Hi ha altres accionistes i un tant per cent que cotitza a 
borsa. La nostra relació amb els accionistes es basa en un pacte no escrit i sòlid que és una retribució per 
a l’accionista, estable i coneguda per ell, que es basa en un dividend de mig euro per acció cada any, més 
una ampliació alliberada del 5%. Esmento això perquè considero que aquesta dada imprimeix un caràcter 
a la nostra companyia, atès que, malgrat que siguem una empresa molt inversora, alhora, som una 
empresa que necessita salvaguardar aquest pacte amb els nostres accionistes i això comporta  que 
siguem també una empresa molt conservadora. No volem posar en perill la nostra política de dividends. 
Entenem que els nostres accionistes ens identifiquen com una empresa conservadora, com una empresa 
que rumia les seves inversions abans de realitzar-les i que sap quins fluxos de caixa generaran aquestes 
inversions. Per tant, malgrat que els darrers anys hàgim protagonitzat una expansió d’una velocitat 
enorme, aquesta emmascara una política d’una gran anàlisi de cada inversió que impedeix que es posi en 
perill aquesta política retributiva.                                                                                                                  
 
Una altra característica de la nostra empresa és que ens considerem una empresa que gestiona 
infraesctructures, és a dir, no una empresa que únicament inverteix en aquest àmbit, simplement un 
fons ’inversió en infraestructures, com molts dels que actualment sorgeixen.  
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Per tant, a nosaltres no ens interessen únicament les inversions financeres, és a dir, inversions en les 
quals no podem participar directament en la gestió. Podem fer-ne alguna puntualment per raons 
estratègiques —per introduir-nos a un país, per exemple—, però sempre serà una excepció. Així doncs, 
ens definim com a gestors d’infraestructures. Poden anar acompanyats d’inversors financers per raons 
d’oportunitat política o prudència financera, però, com deia, sempre volem tenir una participació decisiva 
en la gestió. Invertim també a molt llarg termini. Quan comprem un actiu, una participació o anem a un 
concurs, és per quedar-nos fins al final de la concessió. Evidentment, no estem tancats al fet de poder 
vendre un actiu, però, en principi, no és el nostre propòsit. Aquesta característica ens diferencia molt 
d’altres agents com les empreses de capital de risc. Nosaltres no comprem per vendre, sinó per quedar-
nos-hi. De fet, fins ara, nosaltres només hem venut una companyia i va ser perquè el regulador, atès que 
volíem fer una altra adquisició en aquell mercat, ens va dir que el millor era vendre aquella altra                                                  
per evitar una situació d’un excessiu domini en aquell mercat.                                
 
Així doncs, ens defineix el fet que som bàsicament una empresa de concessions, només excepcionalment 
tenim propietat d’actius. Per això, som una empresa molt acostumada a negociar amb l’administració 
pública. De fet, nosaltres considerem que tenim dos : know how el de l’operació, del negoci, i el de saber 
interpretar què necessita el servei públic. Per últim, voldria dir que som una empresa també molt 
preocupada pel nostre prestigi: treballem en servei públic i ens interessa enormement l’opinió pública. Per 
això, ens sentim satisfets del fet que la nostra empresa es trobi al selectiu índex , que és un Dow Jones 
Sustainability Index índex que agrupa aquelles empreses que compleixen unes condicions molt estrictes 
de respecte al medi ambient i de les regles de la gestió corporativa.                                            
 
Anteriorment, he comentat que som una empresa que va néixer des de les autopistes i que es va 
diversificar. Els motius d’aquesta diversificació ja els he esmentat: generem molta caixa i cal invertir molt i, 
de fet, sempre hem pensat que seria molt difícil invertir només en autopistes. Per tant, vam considerar que 
era prudent obrir-se a altres camps; ara bé, sempre mantenint una coherència. Som una empresa 
d’infraestructures de transports i, a partir d’aquí, ens hem anat obrint a altres sectors: l’any 94, al sector 
d’apartaments; el 97, al sector de les plataformes logístiques; el 2000, al sector de les plataformes 
d’infraestructures de telecomunicacions amb la compra d’una empresa de la Generalitat, la que tenia la 
xarxa de repetidors de CCRTV i, posteriorment, amb l’adquisició de Retevisión; finalment, el 2004, ens  
vam obrir al sector dels aeroports amb la compra de TBI. No estem tancats a entrar a altres sectors, línies 
fèrries o ports, però és un requisit indispensable que puguem mantenir aquesta coherència que 
esmentava. No és res que busquem activament, però tampoc estem tancats a aquesta possibilitat.                                                          
 
Un cop definit aquest marc, ens podem preguntar ara quina és la nostra visió del sector aeroportuari. 
Aquest sector és molt atractiu per a una empresa com nosaltres per una sèrie de factors. D’entrada, 
perquè el trànsit aeri experimenta, des de fa trenta anys, un creixement molt estable i molt important. Fins 
i tot quan hi ha episodis de crisi, històricament, s’ha vist que la recuperació és molt ràpida i la tendència 
de creixement és pràcticament insensible a aquests episodis. Per a nosaltres, que busquem inversions 
molt estables i a llarg termini, aquest perfil de demanda ens resulta molt atractiu. En segon lloc, per allò 
que es denomina, desregularització, que potser no és un nom massa correcte, però que essencialment el 
que vol dir és que, cada cop més, les línies aèries tenen més llibertat per obrir una ruta entre un aeroport i 
un altre. Avui dia, a Europa, la llibertat de vols és molt gran i s’està avançant molt en la llibertat de vols 
entre Estats Units i Europa. Encara que sembli estrany, si una companyia aèria decideix obrir una ruta 
entre Barcelona i Santiago de Compostel•la té llibertat per fer-ho, però si una companyia de transports de 
viatgers per carretera ho vol fer, no podrà, atès que aquest últim està regulat i sotmès al règim 
concessional. Amb això vull dir que el transport aeri a Europa està molt liberalitzat i la tendència mundial 
va cap a la liberalització. Les companyies de baix cost han contribuït molt a canviar aquest paisatge, han 
popularitzat enormement el transport aeri i amb això el model de passatger, el per què vola i com vola.  
 
Alhora, quant a les infraestructures, cal dir que estan molt protegides. És a dir, un aeroport competeix amb 
altres aeroports, amb el tren —a França, per exemple, hem vist com l’expansió del Tren d’Alta Velocitat ha 
comportat una caiguda de l’activitat dels aeroports de la perifèria francesa—, però, deixant de banda 
aquest fet, un aeroport és un actiu del qual pots imaginar fàcilment d’aquí a vint anys quina serà la seva 
posició competitiva: no apareixeran altres aeroports a 20 km d’aquest aeroport, entre altres coses, perquè 
és molt complicat construir un aeroport. Una empresa com nosaltres, per tant, que busca invertir en allò 
que pot saber com estarà d’aquí a vint anys, veu, en un aeroport, una bona i sòlida oportunitat. Un altre 
dels atractius dels aeroports, per a nosaltres, és que requereix una gran inversió i això, per a una empresa 
que genera molta caixa, és molt important. El nombre d’empreses que puguin plantejar-se entrar al  
sector dels aeroports és molt reduït.                                                                                 
 
Ara bé, d’aeroports n’hi ha de moltes menes. D’entrada, cal diferenciar-los pel seu volum d’activitat. Els 
aeroports són, com gairebé totes les infraestructures, empreses que operen en l’economia d’escala, és a 
dir, necessiten una inversió mínima per poder operar: necessites una pista, un equip de bombers, una 
terminal... Una inversió mínima que és molt gran tant si l’aeroport té molta activitat com si no. Això fa que 
els aeroports amb molt poca activitat, per sota d’un milió i mig de passatgers, no siguin rendibles. Per tant, 
per a un inversor com nosaltres, en principi, un aeroport d’aquestes característiques no ofereix cap 
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atractiu. Excepte, és clar, si les administracions públiques decideixen privatitzar un aeroport i crear les 
condicions perquè aquest aeroport sigui atractiu.                                                                                           
 
En segon lloc, cal tenir en compte que, independentment del volum d’activitat, per les mateixes 
característiques de l’aeroport, hi ha diversos tipus d’aeroport: el  o aeroport de hub transferència, 
l’aeroport punt a punt i el turístic. Des del punt de vista dels nostres interessos, hi hauria aquestes tres 
tipologies d’aeroport. L’aeroport de transferència és un aeroport molt complicat, atès que, essencialment, 
ha de garantir que algú que ha comprat un bitllet en una ciutat i duu el seu equipatge en un avió, arribi a 
l’aeroport de transferència i, sense que ell hi intervingui, pugi a un altre avió i el seu equipatge se’l trobi a 
l’aeroport de destí. Aquesta operació és molt complicada i requereix unes instal•lacions específiques. 
Cada vegada aquesta possibilitat està més restringida a un nombre determinat d’aeroports i els  
competeixen hubentre ells, els passatgers trien segons l’oferta de vols que ofereixen. Quant als aeroports 
de punt a punt, simplement ofereixen vols des d’un ciutat a una altra de destí directament, amb molta o 
poca freqüència, però senzillament allò que ofereix és volar d’un punt a un altre.  
 
Finalment, existeixen els aeroports turístics, que són aeroports punt a punt, però que es caracteritzen per 
una estacionalitat enorme. Aquest fet, evidentment, per a un inversor, planteja problemes seriosos, atès 
que l’aeroport s’ha de dimensionar, per exemple, a l’agost, però, en canvi, durant la resta de mesos, 
aquest aeroport estarà buit. L’amortització dels actius que has dimensionat pel període punta és 
problemàtic durant aquests mesos. Nosaltres no ens tanquem a cap d’aquestes possibilitats, ara bé, cada 
tipologia d’aeroport planteja un model de negoci diferent.                                                                                                                
 
La gestió de l’aeroport és una gestió complexa, més que la de l’autopista. Els aeroports competeixen, 
sobretot els , però també la resta.  Per exemple, nosaltres tenim un aeroport hub a Londres i aquesta 
ciutat té, com a mínim, 4 grans aeroports, després té l’aeroport de London City, que té unes 
característiques diferents, està destinat a avions petits. Lògicament, competim amb ells. Una situació 
similar es produeix amb l’aeroport que tenim a Belfast. A ambdós llocs, competim amb una empresa 
coneguda, Ferrovial. Per a nosaltres, és un motiu d’orgull ser a un mercat com el britànic. Fa uns anys, 
una fita com aquesta semblava inimaginable. Ara bé, com deia, la gestió aeroportuària és molt complicada 
pel nombre de negocis involucrats: un aeroport és una autopista molt curta on passen avions i paguen un 
peatge per utilitzar-lo, és també un gran aparcament i un munt d’oficines i botigues que paguen un lloguer.  
 
Els ingressos aeronàutics que provenen del que paguen les aerolínies representa gairebé un 50% dels 
nostres ingressos totals; l’aparcament, un 20%; les botigues, un altre 20%, i el lloguer d’oficines pot 
representar un 10%. Per tant, hi ha molts negocis i són negocis coherents —són sempre negocis 
organitzats al voltant una infraestructura que s’utilitza durant molt de temps. Són, en definitiva, molts 
negocis en un. Això té dificultats de gestió, però també té atractiu, atès que, quan hi ha problemes en un 
d’aquests negocis, són problemes que només l’afecten a ell i els altres poden compensar aquesta 
davallada dels ingressos. Els costos també és un aspecte important i complicat de la gestió de l’aeroport: 
la depreciació, el cànon concessional, la seguretat —les normes de seguretat són cada cop més 
complicades i, per tant, més cares—, el manteniment de les instal•lacions... Tot això constitueix una 
estructura de costos complexa.               
         
Abans feia referència al fet que un dels atractius d’aquest sector és que el nombre d’actors és limitat. 
Efectivament, és així. De fet, aquesta va ser una de les motivacions que ens va dur a entrar en aquest 
sector. Encara hi ha pocs operadors privats, el més important és Ferrovial que, juntament amb AENA, 
formen la parella d’operadors més grans dels món. Després, hi hauria el fons d’inversions australià, que 
controla tres grans aeroports: Sídney, Copenhague i Brussel•les. A continuació, ja vindríem els que ja no 
som tan grans, entre ells, evidentment, Abertis. Parlem, així doncs, d’un operador molt gran, de dos o tres 
de mitjans i d’uns quants de petits. La gran majoria d’operadors són encara públics. De fet, la privatització  
dels aeroports és un procés que va començar el 1987 amb la privatització de BAA, l’equivalent a AENA al 
Regne Unit. Aquestes són unes sigles que avui dia no volen dir res, però que, en aquell moment, era 
l’operador públic d’aeroports a Gran Bretanya. El procés de privatització el va protagonitzar M. Thatcher i 
va comportar, primer, que altres aeroports que no estaven controlats per BAA també es privatitzessin —
per exemple, el de Belfast— i, segon, que es produís un procés similar a Oceania. Aquest procés va anar 
guanyant impuls per raons ideològiques i per raons de crisi financera de les administracions públiques, 
molt clares en aeroports en vies de desenvolupament on hi ha un trànsit que creix i una administració 
pública que no pot invertir. El procés, però, es va interrompre amb la tragèdia de les Torres Bessones.  
 
Ara, però, ha tornat a guanyar força i ens trobem amb què apareixen força ofertes d’aeroports per ser 
privatitzats, tant en forma de venda com en forma de concessió administrativa. El motor d’aquest procés 
és sobretot la crisi financera de les administracions públiques, tant si és perquè necessiten diners per 
eixugar deutes que han acumulat per altres motius i decideixen que necessiten vendre actius com si és 
perquè, sobretot en països en vies de desenvolupament, són administracions públiques que necessiten 
ampliar un aeroport o construir-lo i no tenen diners per fer-ho. La solució és la mateixa que va trobar 
Espanya en la concessió de les autopistes als anys 70. Aquesta és, doncs, una tendència molt viva, 
sobretot en tres regions:  
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Europa, Àsia i Llatinoamèrica. En canvi, a Oceania, el procés ja està acabat; a Estats Units, no es 
produeix per problemes legislatius i tampoc es produeix a l’Àfrica, desgraciadament, pel fet que es tracta 
d’una regió inestable i no ofereix prou seguretat per als inversors de cara a pensar en inversions a llarg 
termini.                                                                                                                              
 
Per últim, la tercera part de la meva conferència, com he anunciat, pretén ser una descripció dels nostres 
actius aeroportuaris. Nosaltres operem en vuit aeroports, sigui en règim de propietat, sigui en règim de 
concessió. L’aeroport més important on operem és el de Londres Luton, un aeroport del nord de Londres, 
que compta amb 10 milions de passatgers i està en règim de concessió administrativa, un règim molt 
excepcional als països anglosaxons. El segon aeroport en importància on operem, amb 5 milions de 
passatgers, és el de Belfast International, igual que l’anterior, era un antic aeroport militar. Era un aeroport 
de la Corona britànica i, en principi, s’hauria hagut de vendre, que era el que solia fer la Corona, però, per  
raons de seguretat, perquè era Belfast, l’Ulster, el que es va fer és una concessió administrativa a 999 
anys amb l’obligació de pagar una lliura a l’any. A efectes pràctics, tenim una concessió: hem de tornar-lo 
d’aquí a 999 anys, hem de pagar una lliura a l’any i, si ens el volem vendre, hem de demanar permís i ens 
poden vetar a qui el venem —controlar qui el comprava era, evidentment, el que perseguia la Corona. El 
tercer aeroport és el de Cardiff, que és un aeroport en propietat. Tenim també un aeroport a Suècia, 
podríem dir que és el segon aeroport d’Estocolm. Tot i que està a 100 km d’aquesta capital, el trànsit aeri 
és per viatjar a Estocolm. És un aeroport que ofereix un gran atractiu, atès que a Suècia es planteja la 
construcció del Tren d’Alta Velocitat entre Estocolm i la costa del sud i aquest tren tindrà dues parades als 
extrems i una de d’elles serà aquest aeroport. Això farà que sigui un aeroport molt competitiu. D’aquest 
aeroport, en som propietaris en un 90%, l’altre propietari és l’ajuntament. Pel que fa al continent americà, 
tenim un aeroport a Florida, el segon d’Orlando. És un aeroport que està creixent molt gràcies al de les 
companyies de . A Bolívia, hi tenim els boom low cost tres aeroports més importants d’aquell país. I, per 
últim, a Bogotà, hi tenim les dues pistes de l’aeroport d’aquesta ciutat, però no la terminal. Aquests són els 
aeroports en els quals operem directament. Caldria, però, també considerar aquells aeroports on 
nosaltres participem en forma de contractes de gestió, tot i que no hi hem invertit, no hi hem col•laborat 
amb actius físics. El més important és que, a l’aeroport més gran del món, el d’Atlanta, operem tota la part  
de terminals que és el trànsit internacional —als Estats Units, els aeroports no són gestionats per part 
d’un únic operador, sinó que cada aerolínia gestiona el tros que li correspon i, a l’aeroport d’Atlanta, hi ha 
una part que no és de cap aerolínia perquè és on operen les aerolínies internacionals. Per tal que es facin 
una idea de les dimensions de tots aquests aeroports, que podríem anomenar “mitjans”, l’aeroport més 
gran on operem, el de Luton, té una mida similar al de Gran Canària. L’aeroport de Belfast és similar al de 
Lanzarote o València, mentre que el de Cardiff té la mida del de Menorca aproximadament.                                                                             
 
La nostra inversió en aeroports és de 770 milions d’euros i la seva facturació, l’any passat, va ser de 257 
milions d’euros i van generar una EBIDTA de 73 milions d’euros. La nostra operació d’aeroports es va fer 
bàsicament a través de la compra d’una operadora britànica, amb seu a Luton, la TBI. Aquesta inversió, 
Abertis la va dur a terme conjuntament amb AENA. Vam optar per aquesta aliança per tal de poder 
desembarcar en el món dels aeroports, atès que permetia generar confiança al mercat respecte a la 
prudència amb la qual abordàvem aquesta operació. Ja he mencionat que, per a nosaltres, la nostra 
reputació empresarial és un valor primordial, per això, ens interessava enviar aquest senyal que, malgrat  
que abordàvem un mercat nou, ho fèiem acompanyats d’una empresa que opera a molts aeroports i que, 
per tant, tenia la capacitat tècnica per valorar correctament aquesta inversió i ens oferia el seu . Estem 
molt satisfets de la valoració que el mercat va fer d’aquesta know how aliança i d’aquesta inversió; en el 
moment en què es va anunciar aquesta adquisició, el preu de l’acció d’Abertis va pujar. Al nostre parer, 
aquest paquet d’actius és una plataforma de creixement. La nostra intenció és tenir opcions a 
desenvolupar-nos en el mercat aeroportuari, creiem que apareixeran noves oportunitats, creiem que el 
procés privatitzador és de llarga duració i, per això, volem ser dins d’aquest grup selecte d’empreses que 
poden dirigir-se a una administració pública i plantejar-li la possibilitat d’operar en un aeroport. Sempre, 
però, amb el mateix esperit amb què hem abordat totes les nostres operacions: amb vocació de 
permanència a llarg termini, buscant actius que ens despertin confiança —pel lloc on són, per les seves 
característiques...— i ens donin garanties de solidesa, sempre amb disposició a oferir un servei públic per 
encàrrec d’una administració pública i entenent que moltes oportunitats apareixeran a països on encara 
no hi som presents i on estem disposats a entrar-hi amb socis locals. En definitiva, considerem que la 
nostra política d’aliances i, en concret, la que he esmentat, ens dóna una solidesa que ens permet 
abordar el desenvolupament d’aquest mercat amb molt d’optimisme.  
 
 
 Debat  
   
Pregunta: —Ha dit, al llarg de la seva conferència, que hi ha moltes oportunitats de negoci a mercats que 
s’estan obrint i ha mencionat, per exemple, Llatinoamèrica, Àsia i Europa de l’Est. Voldria saber com veu 
Abertis aquest debat que s’ha obert a Espanya respecte a una nova gestió dels aeroports que s’està 
impulsant des de les Comunitats Autònomes i, especialment, des de Catalunya. Pel que sembla, AENA, 
que és soci seu, és força reticent a aquesta possibilitat. Quina és l’opinió d’Abertis pel que fa a aquest 
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debat? No seria un motiu d’orgull per a vostès, atès que ha afirmat que ho és a la Gran Bretanya, 
competir també per la gestió d’un aeroport a Espanya?                                                                                 
 
Sr. Puig: —Abertis és sobretot una empresa de concessions d’infraestructures públiques. Quan una 
administració pública decideix que una infraestructura pública sigui operada en règim privat, convoca un 
concurs i nosaltres decidim si ens hi presentem o no segons el grau d’atractiu que ofereix. Ara bé, 
nosaltres no participem en el debat sobre si una infraestructura pública ha de ser gestionada en règim 
privat o no. Nosaltres no opinem sobre si una autopista ha de ser lliure de peatge, tenir peatge a l’ombra o 
peatge dur. Ha de ser l’administració pública qui ha de decidir com vol gestionar una infraestructura i, si 
decideix que vol convidar a una empresa a participar en un concurs per aquesta gestió, aleshores, 
nosaltres decidim si hi participem o no. Evidentment, estem oberts a col•laborar amb l’administració  
pública si ens demana opinions sobre temes de gestió i d’inversió en el marc de comitès de cooperació 
amb les administracions públiques, però no participem en debats sobre com cal gestionar un servei públic.                                                                                                      
 
Pregunta: —Voldria fer una pregunta respecte a la seguretat, que considero que, cada cop més, 
representa un capítol més important. Voldria, per això, demanar qui és, als aeroports, el responsable 
primari de la seguretat i qui la paga.                                                                                                                                             
 
 Sr. Puig: —La seguretat la paga qui utilitza l’aeroport. Si hi ha una fallada en la seguretat, el responsable 
és l’aeroport. Els aeroports estan regulats i controlats per les administracions públiques. Hem de complir 
requeriments de seguretat establerts per l’Agència d’Aviació Civil que és qui diu quines mesures s’han de 
complir i com fer-ho. De vegades, rebem visites, anunciades o per sorpresa, d’agents que controlen fins a 
quin punt complim aquests requeriments, però la responsabilitat és nostra. En els aeroports britànics, la 
policia pública patrulla per la terminal igual que patrulla pels carrers. Pel que fa als filtres de seguretat,  
controlar que els passatgers no duen cap material prohibit, és responsabilitat nostra i es fa amb  
personal propi o subcontractat.                                                                                                          
 
 Pregunta: —Voldria plantejar-li una situació hipotètica i que em respongués quin seria el seu 
plantejament al respecte. Si gestionés l’aeroport del Prat, quins plans tindria per a aquest aeroport?            
 
 Sr. Puig: —No puc fer plantejaments a títol personal, vinc en representació d’Abertis aeroports i no és 
que, per principi, no puguem opinar sobre com cal gestionar els serveis públics, però, en aquest cas 
concret, tan clarament polititzat, estaria fora de lloc que un representat d’Abertis participés en aquest 
debat.                                                                             
 
 Pregunta: —Voldria plantejar una pregunta encaminada cap al mateix sentit que una d’anterior i és 
demanar-li si no és una mica incòmode tenir una participació del 10% en els aeroports britànics juntament 
amb AENA quan, justament ara, AENA és al centre d’un debat important a Espanya. Si AENA es 
privatitzés, això no seria una font de problemes per continuar, en els aeroports britànics, amb un soci que 
no se sap qui acabarà essent? En el futur, considero que, a Espanya, s’haurà d’anar cap a la privatització 
d’aeroports i això no pot ser contraproduent per a vostès pel fet de tenir a AENA com un dels socis allà 
quan aquí es voldria ser un dels principals candidats a gestionar els aeroports espanyols?                                                             
 
 Sr. Puig: —La resposta seria que no. A França, es va produir un cas similar en què l’empresa va triar 
Aeroports de París per a expandir-se, tot i saber que es privatitzaria, encara que, finalment, aquesta 
privatització s’hagi fet d’una manera molt conservadora, atès que l’Estat francès controla encara Aeroports 
de París i ha fet una privatització amb una sortida a borsa d’un paquet minoritari. Nosaltres sabem on 
serem nosaltres d’aquí a vint anys, però no podem respondre pels nostres socis. Som el que podríem 
anomenar, reflexivament oportunistes, les oportunitats surten quan surten i, per entrar en un mercat exòtic, 
estem disposats a aliar-nos amb un soci local perquè ens sembla que això ens aporta moltes coses, però 
no podem saber què serà aquest soci d’aquí a uns anys. Malgrat tot, si alguna vegada es produeix la 
privatització d’AENA, es produirà d’una manera molt ordenada i, aleshores, podrem prendre les mesures 
adequades o bé serem ja un operador d’aeroports i, que un 10% estigui en mans d’un altre soci, penso 
que no representarà cap problema. En definitiva, tot i que és imaginable que es donin situacions com la 
que descriu, crec que són molt improbables.                            
              
 Pregunta: —Volia preguntar-li, en primer lloc, si Abertis es planteja tenir una participació minoritària en 
empreses de gestió d’aeroports. En segon lloc, si em pot valorar quin futur pot tenir l’aeroport de Lleida.      
                                                                                                                                    
 Sr. Puig: —D’entrada, no estem tancats, si es donen les circumstàncies adients, a la possibilitat de 
participar en empreses de gestió d’aeroports. Ara bé, aquest no és el nostre interès primordial. Abans que 
res, el que ens interessa són participacions de control o de participació decisiva en la gestió. Per tant, en 
principi, una participació minoritària no és el que ens interessa. Tampoc ens interessen les empreses de 
gestió, perquè nosaltres som una empresa inversora, malgrat que, actualment, gestionem, per exemple, 
una part important de l’aeroport d’Atlanta. Així doncs, aquest escenari que vostè dibuixa no és el nostre 
escenari òptim. Ara bé, si es donen les circumstàncies que ho aconsellessin —per entrar a un mercat nou, 
per exemple—, ho podríem tenir en compte. Quant a l’aeroport de Lleida, és un aeroport que deu estar 
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determinat per criteris de servei públic, perquè difícilment tindrà aquesta dimensió que el pugui fer 
rendible i atractiu com a inversió purament financera. Sóc incapaç de dir què és el que fa aconsellable o 
no tenir un aeroport a Lleida. És veritat que, en països del nostre entorn geogràfic, l’oferta d’aedrònoms és 
més gran que la que hi ha a Espanya. Si calen més aeroports corporatius, escoles de vol, aviació 
esportiva... és un tema que no és el que ens ocupa a nosaltres.                                                                                                                        
 
 Pregunta: —Tenint en compte la classificació que ha fet abans dels aeroports segons el seu abast,  on 
situaria les possibilitats de negoci i de desenvolupament futur de les mercaderies? I també tenint en 
compte aquesta classificació, encara una altra qüestió: atès que, a Catalunya, tenim aeroports 
especialitzats, com el de Reus o Girona, preveu, en funció de la seva experiència, que el futur d’aquests 
aeroports ha de continuar essent el d’una altra especialització en aquest nivell d’aeroports turístics? Creu 
que poden arribar a ser un bon negoci per a les institucions?                                                                          
 
 Sr. Puig: —No tenim gaire experiència en càrrega. Els aeroports més importants en aquesta matèria són 
els grans aeroports, però no perquè ells fomentin la càrrega, sinó perquè una part molt important de la 
càrrega va en avions de passatgers i, pel fet que allà es concentren tants avions de passatgers, també 
s’arriba a concentrar molta càrrega. També hi ha els aeroports especialitzats en càrrega, però nosaltres 
no tenim aeroports d’aquesta naturalesa, tot i que en qualsevol aeroport hi ha activitat de càrrega. No 
tenim, doncs, gaire experiència en aquesta matèria. Quant als aeroports de Girona i de Reus, diria que, 
fins fa poc, eren aeroports turístics i estacionals, però ara ja no ho són. Des del moment en què hi ha 
companyies regulars a Girona i Reus, sobretot Ryanair, aquests aeroports tenen una activitat regular, a 
l’hivern també tenen una activitat important. Sense conèixer-los per dins, diria que el volum de trànsit és 
suficient perquè siguin rendibles, atès que han superat de llarg la barrera del milió i mig de passatgers i 
l’experiència internacional diu que a partir d’aquesta quantitat de passatgers és possible recuperar la 
inversió.                                                                                                                   
          
 Pregunta: —Seguint amb el tema de l’aeroport de Girona, el president de la Cambra em comentava que, 
a Girona, van estar al voltant dels 3,7 milions de passatgers l’any passat i, aquest any, a prop dels 4,5. 
Per tant, són les xifres de massa crítica de negoci que comenteu. Arran de les declaracions de la Ministra, 
segons les quals es plantejaria fer trens llançadora d’Alta Velocitat entre les capitals, és imaginable un 
escenari de competitivitat entre l’aeroport del Prat i el de Girona, ampliat amb una segona pista, en el qual 
Girona s’hagi pogut privatitzar i Barcelona, no?                                                                    
 
 Sr. Puig: —Aquesta és una decisió estrictament política. Una segona pista a Girona em sembla fora de 
lloc. Una pista dóna per a molts passatgers. No cal, per tant, una altra pista.    
                             
 Pregunta: —Voldria que fes un repàs als projectes immediats d’Abertis. També voldria demanar-li com 
pot afectar la situació política a Bolívia al tema dels aeroports.                                          
                   
 Sr. Puig: —Nosaltres a Bolívia estem molt tranquils perquè sabem que, en el supòsit de conflicte amb el 
govern bolivià, tenim dret a un arbitratge neutral a Londres. La veritat, però, és que no estem 
especialment inquiets per un possible rescat de la concessió i no ho estem perquè el govern bolivià no vol 
nacionalitzar les companyies de serveis, ho volen fer amb altres actius com la terra o el petroli, però no 
amb els serveis i tenim la sensació que a Bolívia ens necessiten. Fins i tot, públicament, el govern bolivià 
ha confessat que confia molt més en la nostra gestió que no pas en l’organisme públic que gestiona la 
resta d’aeroports bolivians.  
   
Quant a les perspectives a curt termini, vam fer una oferta per l’aeroport de Bratislava, però aquest procés 
va provocar una crisi governamental, van haver-hi eleccions anticipades i el nou govern va congelar el 
procés de privatització. De moment, doncs, ignorem si es tornarà a reprendre. Actualment, no hi ha cap 
concurs on tinguem una presència. Sabem, però, que s’estan anunciant privatitzacions de l’operador 
públic d’aeroports de Portugal; dels aeroports de la perifèria francesa; periòdicament, es parla de la 
privatització de l’aeroport de Praga, tot i que de moment no hi ha calendari; el mateix passa a Bucarest, a 
Estats Units —amb el segon aeroport de Chicago o altres del mateix país—, a l’Índia... De moment, ens 
interessen aquests projectes, però sabem per experiència que són projectes que triguen molt de temps a 
dur-se a terme, que s’ha d’estar a l’aguait, però que no són immediats.                                              
 


