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Evolució de les obres gener-juny 2017 
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Evolució de les obres gener-juny 2017 
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Cronograma obres Parc Central 
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Xarxa Transeuropea - Horitzó 2030 





Demanda a Catalunya 

Destinació dels passatgers que inicien el seu viatge als aeroports catalans, 2016 

Region Barcelona Girona Lleida Reus Total 
Pax % Pax % Pax % Pax % Pax % 

Africa: Central/Western Africa 59,869  0.3 1  0.0 59,870  0.3 
Africa: Eastern Africa 21,301  0.1 21,301  0.1 
Africa: North Africa 421,555  2.3 25,035  3.2 446,590  2.3 
Africa: Southern Africa 24,712  0.1 24,712  0.1 
Asia: Central Asia 13,259  0.1 13,259  0.1 
Asia: North East Asia 381,408  2.1 14  0 381,422  2.0 
Asia: South Asia 113,256  0.6 113,256  0.6 
Asia: South East Asia 138,584  0.8 10  0 138,594  0.7 
Europe: Eastern/Central Europe 1,101,649  6.0 88,801  11.4 1,190,450  6.1 
Europe: Western Europe 14,472,432  78.7 668,189  85.4 6,201  99.9 270,001  100 15,416,823  79.2 
Latin America: Caribbean 77,404  0.4 5  0 77,409  0.4 
Latin America: Central America 104,108  0.6 181  0 5  0.1 104,294  0.5 
Latin America: Lower South 
America 284,286  1.5 5  0 284,291  1.5 

Latin America: Upper South 
America 169,093  0.9 25  0 169,118  0.9 

Middle East 325,678  1.8 325,678  1.7 
North America 641,241  3.5 10  0 641,251  3.3 
Southwest Pacific 45,680  0.2 45,680  0.2 
Total 18,395,515  100  782,276  100 6,206  100 270,001  100 19,453,998  100 Fo
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Evolució de l’oferta a Catalunya (I) 

Evolució de l’oferta de places al Sistema Aeroportuari de Catalunya 
Gener 2010 – abril 2017 



Evolució de l’oferta a Catalunya (II) 

Percentatge d’oferta de places per tipus de línia aèria 
Gener 2010 – abril 2017 

GRO BCN 



Evolució de l’oferta a Girona 

Evolució del nombre de passatgers 
a l’Aeroport de Girona 
2004-2016 

Evolució mensual del nombre de passatgers a 
l’Aeroport de Girona 
Gener 2004-2016 



Oferta a Girona: freqüències 

Freqüències mitjanes per ruta i nombre de destinacions úniques de Ryanair a 
l’Aeroport de Girona, gener 2003 – abril 2017 

Fo
nt

: A
nà

lis
i C

ra
nf

ie
ld

-E
di

nb
ur

gh
, O

AG
. 

A BCN: menor estacionalitat / més freqüències i destinacions 



Capacitat dels aeroports d’AENA 

Font: DORA 2017 

Passatgers, previsió i capacitat segons el DORA, 2017-2021 

  Passatgers 
2016 

Previsió DORA 
2021  

Capacitat declarada 
2016 

Capacitat disponible 
2016 

Barcelona 44.154.693 47.216.864 55.000.000 14% 

Girona 1.664.763 1.658.686 7.200.000 77% 

Reus 817.611 778.278 1.600.000 51% 

Total 46.637.067 49.653.828 63.800.000 22% 



Àrees de servei per a l’aeroport de Girona 
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Escenari base (30, 60 i 90 minuts) Escenari TAV (30, 60 i 90 minuts) 



Resum dels resultats pel turnaround d’un Boeing 737-800 
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Taxes 
Comparativa de taxes de l’aeroport secundari respecte el principal 



Conclusions 

 La realitat és que a Catalunya el trànsit aeri és de curt radi, vols a 
destinacions europees, i en companyies de baix cost. Augmenta el viatger 
amb finalitats turístiques 
 

 L’aeroport de Barcelona, de mantenir el creixement d’aquests últims anys, 
col·lapsarà abans del previst. De fet, ja hi ha hores on està al màxim 
 

 S’està obrint el debat sobre què fer quan això passi: una opció és fer una 
pista sobre el mar, perquè no hi ha més lloc per créixer al voltant del Prat. 
Això té uns altíssims costos ambientals, econòmics i socials 
 

 L’altra opció és aprofitar una infraestructura existent com l’aeroport de 
Girona, amb molta capacitat de creixement, i amb una experiència 
demostrada en la gestió de milions de viatgers i del tipus de vol que opera 
en el mercat català 
 

 L’estudi ens demostra que aquesta opció és factible i viable. Només cal fer 
el baixador del TAV, ja previst, perquè sigui una realitat 
 



Conclusions 

 Amb el baixador del TAV, l’aeroport passa a duplicar la seva àrea 
d’influència i abarca un mercat de 5,2 milions de persones que el 
tindrien a una hora de desplaçament, i 6,2 milions de persones a 
una hora i mitja de desplaçament 
 

 A efectes pràctics, Barcelona passa a disposar de dos aeroports a 
la seva àrea d’influència, per tant té més opcions d’escollir entre 
dos aeroports el que més li convingui 
 

Hem de posar l’aeroport de Girona en la ment de la gent de 
Barcelona, a través de campanyes i polítiques de promoció i 
comunicació 
 

 La construcció del baixador, amb la futura liberalització del mercat 
ferroviari, generarà més trànsit de trens entre Barcelona, 
l’aeroport i Girona, fet que augmentarà l’oferta i també ajudarà a 
rendibilitzar socialment i econòmicament la construcció de la línia 
de l’AVE 
 
 



Conclusions 

 
 L’altre gran repte és tenir unes taxes més diferenciades entre els 

aeroports de Girona i Barcelona, com passa en bona part dels 
sistemes aeroportuaris europeus entre els aeroports principals i 
secundaris 
 

 Així hi hauria una millora de la competència, que beneficiaria el 
viatger, que tindrà més oferta i més bons preus 
 

 Posant l’aeroport de Girona com a complementari del de 
Barcelona, podrem aconseguir més vols i freqüències des de 
Girona, i potenciar l’activitat a l’aeroport 

 Això beneficiarà l’economia gironina, que disposarà d’una major 
oferta i més propera  

 
 

 



Conclusions 

• Finalment: aquest és un PROJECTE DE PAÍS. El sistema 
aeroportuari català té prou volum per tenir un aeroport 
principal i un altre de secundari potents, com tenen la 
majoria de grans ciutats europees. L’aeroport de Girona pot 
assumir aquest repte, ha demostrat que està preparat. I de 
retruc, beneficiarà l’economia gironina, perquè l’aeroport és 
una de les grans empreses del nostre territori. Davant el 
futur que tenim al davant, aquest estudi ens posiciona com 
la millor opció per cobrir la demanda aeroportuària del país 
tan bon punt el Prat arribi als llindars màxims de 
creixement. 



www.girona.cat 
Segueix-nos! 

Gràcies per la vostra atenció 
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