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A. Glossari ampliat 

ADIF és l’acrònim de Administrador De Infraestructuras Ferroviarias. Com a conseqüència 
de l’aplicació de la Llei 39/2003, de 17 de Novembre, del sector ferroviari i el seu 
corresponent Reglament 2837/2004, el 31 de Desembre de 2004 l’antiga empresa pública 
RENFE es separa en dos empreses independents RENFE-Operadora i ADIF per tal de 
separar comptablement l’operació-explotació del servei, de la gestió de la infraestructura i 
acomplir així les directives europees en política comunitària de transport ferroviari sobre 
l’obertura de mercats i la introducció de la competència en el transport internacional de 
mercaderies.  

Les directives comunitàries i la seva posterior transposició a lleis estatals o autonòmiques es 
fonamenten en els següents principis bàsics: 

• Foment de la competència en el sector de l’operació ferroviària com a eina bàsica de 
la millora de l’eficiència i l’eficàcia. 

• Administració eficient de la infraestructura maximitzant l’ús de les capacitats. 

• Garantir l’accés a la infraestructura “nacional” a operadors dels altres estats membre, 
primer en mercaderies i posteriorment en passatgers. 

• Sanejament financer de les empreses ferroviàries públiques en conformitat amb el 
que es va establir en el Tractat de la UE.  

ADIF està considerada per l’Eurostat com a societat no financera, és a dir: 

• És una entitat pública empresarial comercial. 

• És productora de mercat, els seus ingressos comercials superen el 50% de les 
despeses d’operació i de les amortitzacions. Els ingressos inclouen les aportacions 
de les administracions públiques i de la UE. 

• És viable econòmicament a llarg termini.  

• El Cash-Flow és sempre positiu, i per tant no necessita subvencions. 

• No consolida en la Comptabilitat Nacional doncs pertany al Sector públic però no a 
les administracions públiques. 
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Les aportacions públiques de l’Estat constitueixen actius financers i per tant, no computen 
com a  dèficit públic, sí ho fan però com a deute públic. Els actius financers consoliden en el 
capítol VIII de la Comptabilitat Nacional.  

Cal fer notar que aquesta és la finalitat de la creació de les societats no financeres, 
aconseguir invertir en infraestructures i pagar-les contra partida financera per tal que no 
computin en el dèficit públic. Així es compleix el Pacte d’Estabilitat i Creixement de la UE i a 
la Llei d’estabilitat pressupostària espanyola sense disminuir el ritme d’inversions en 
infraestructures. 

Les compensacions de l’Estat per a la gestió i manteniment de la xarxa de titularitat estatal, 
és a dir, la convencional i part de l’alta velocitat, constitueixen transferències de capital i per 
tant, sí computen com a dèficit públic. Les transferències de capital consoliden en el capítol 
VII de la Comptabilitat Nacional.  

Per més informació complementària consultar les entrades Comptabilitat Nacional i EPE a 
les pàgines 9 i 10 respectivament d’aquest annex. 

Figura A.1: Esquema de les fonts de finançament d’ADIF i dels seus principals objectius 
empresarials com a administrador d’infraestructures ferroviàries. 

Font: Elaboració pròpia. 
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AMB: És l’acrònim de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Les ciutats tendeixen a relacionar-se, a establir xarxes potents per compartir interessos, 
multiplicar oportunitats, donar serveis i afrontar els diferents reptes i problemes. La 
racionalitat moderna ha portat a optimitzar i potenciar aquests lligams a través del 
reconeixement polític de les àrees metropolitanes. Això permet la gestió coordinada de les 
realitats d’interès supramunicipal com són el transport públic, el medi ambient, la política 
d’habitatge, la planificació estratègica, la gestió del territori, les noves economies, etc. 

Sota la denominació d’Àrea Metropolitana de Barcelona es reconeix un conjunt institucional 
que, partint de l’àmbit d’actuació i de les competències de cadascun dels seus components, 
es proposa uns objectius de gran abast, que van més enllà de l’estricta prestació de serveis. 
Aquests objectius són tant de caràcter estructural; la vertebració del territori metropolità, 
l’articulació sostenible de la metròpoli en una complexa xarxa de pobles i ciutats, etc., com 
de caràcter social; la cohesió, el benestar, la gestió de les oportunitats, la millora dels 
serveis, etc. 

 

 

 

 

 

 

Figura A.2: Ortofoto de l’àmbit territorial de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
Font: Elaboració pròpia a partir de les imatges del ICC a l’any 2006. 
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L´Àrea Metropolitana de Barcelona és l’àmbit territorial que comparteixen la ciutat de Barcelona i 
els 36 municipis que l’envolten; un espai geogràfic de 635,84 km2 on viuen 3.161.081 persones, 
conformant així una densitat a la AMB de 4.972 hab/km2.  

 

 

 

Municipi Superfície Total (km2) Població (hab) 

Badalona 21,18 221.520 

Badia del Vallès 0,93 14.123 

Barberà del Vallès 8,31 28.633 

Barcelona 101,35 1.605.602 

Begues 50,44 5.699 

Castellbisbal 31,03 11.272 

Castelldefels 12,87 58.663 

Cerdanyola del Vallès 30,56 57.959 

Cervelló 24,10 7.674 

Corbera de Llobregat 18,41 12.805 

Cornellà de Llobregat 6,99 84.289 

Esplugues de Llobregat 4,60 46.808 

Gavà 30,75 44.531 

L’Hospitalet de Llobregat 12,40 248.150 

Molins de Rei 15,94 23.374 

Montcada i Reixac 23,47 32.153 

Montgat 2,91 9.427 

Pallejà 8,30 10.535 

La Palma de Cervelló 5,46 2.988 

El Papiol 8,95 3.733 

El Prat de Llobregat 31,41 63.069 

Ripollet 4,33 35.427 

Sant Adrià de Besòs 3,82 32.585 

Sant Andreu de la Barca 5,50 25.383 

Sant Boi de Llobregat 21,47 81.368 

Sant Climent de Llobregat 10,81 3.516 

Sant Cugat del Vallès 48,23 73.774 

Sant Feliu de Llobregat 11,82 42.486 
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Sant Joan Despí 6,17 31.485 

Sant Just Desvern 7,81 15.327 

Sant Vicenç dels Horts 9,12 27.019 

Santa Coloma de Cervelló 7,49 7.305 

Santa Coloma de Gramenet 7,00 119.056 

Tiana 7,95 7.305 

Torrelles de Llobregat 13,56 4.861 

Viladecans 20,40 61.168 

Total AMB 635,84 3.161.081 

Taula A.1: Principals dades de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT). Dades del 2006. 

Figura A.3: Municipis compresos en l’àmbit territorial de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia de la MMAMB a l’any 2004. 
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ATM: L’Autoritat del Transport Metropolità és un consorci interadministratiu de caràcter 
voluntari, creat el 1997, al qual es poden adherir totes les administracions titulars de serveis 
públics de transport col·lectiu, que pertanyin a l’àmbit format per les comarques que configuren 
la regió metropolitana de Barcelona (RMB) i que són; l’Alt Penedès, el Baix Llobregat, el 
Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. 

L’ATM té com a finalitat articular la cooperació entre les Administracions Públiques titulars 
dels serveis i de les infraestructures del transport públic col·lectiu de l’àrea de Barcelona que 
en formen part, així com la col·laboració amb aquelles altres que, com l'Administració de 
l'Estat, hi estan compromeses financerament o són titulars de serveis propis o encara no 
traspassats. 

Entre les principals funcions que corresponen a la ATM, destaquen: 

• La planificació d’infraestructures i serveis. Planificació d’infraestructures de 
transport públic col·lectiu i la programació d’aquelles que s’hagin d’executar en 
l’horitzó temporal de deu anys, definint-ne les característiques, la programació de 
les inversions i la supervisió dels corresponents projectes i l’elaboració dels 
instruments de planificació per a la coordinació del Sistema Metropolità de 
Transport Públic Col·lectiu. 

• Les relacions amb tots els operadors de transport col·lectiu. Seguiment dels convenis i 
contractes de gestió de totes les empreses privades i públiques del Sistema 
Metropolità de Transport Públic Col·lectiu. 

• El finançament del sistema per part de les administracions. Elaboració de les propostes 
de convenis de finançament amb les diferents Administracions Públiques responsables 
del finançament del transport públic amb definició de les aportacions de recursos 
pressupostaris al sistema. 

• L’ordenació de les tarifes. Elaboració i aprovació d’un marc de tarifes comú dins 
d’una política de finançament que defineixi el grau de cobertura dels costos per 
ingressos de tarifes i la definició del sistema de tarifes integrat. 

Les principals actuacions i projectes en l’àmbit del transport públic col·lectiu a la regió 
metropolitana de Barcelona es troben recollits en el Pla Director d’Infraestructures (PDI) 
2001-2010. 

BAIE: Són les sigles de Barcelona Aeronàutica i de l’Espai. BAIE és una associació sense 
ànim de lucre creada a finals de l’any 2000 a Catalunya per promoure la RMB com a àmbit 
competitiu en la implantació d’activitats aeronàutiques i de l’espai. Els principals objectius 
d’aquesta iniciativa público-privada són: 



Pàg. 8   Annex 

 

• Desenvolupar un clúster aeroespacial competitiu per consolidar i potenciar la 
presència del sector aeronàutic de l’espai a la regió metropolitana de Barcelona i a 
Catalunya. 

• Captar més activitats econòmiques relacionades amb el sector aeronàutic i de 
l’espai per aconseguir que Barcelona aparegui en el mapa aeroespacial europeu 
com a nou pol de desenvolupament del sector. 

• Potenciar l’oferta formativa, tant a l’àmbit universitari com no universitari. 

• Establir relacions estratègiques i acords de cooperació amb altres regions 
capdavanteres en el sector aeroespacial. 

BAIE compta actualment amb 93 membres que pertanyen tant al sector públic com al privat. 
Institucions fundadores (3); Organismes col·laboradors (3); Administracions locals (5); 
Empreses Privades (61); Universitats, Centres de formació i Centres de R+D+I (12); 
Associacions, Fundacions i altres entitats (7) i finalment Bancs i Entitats financeres (3). 

BEI: És l’acrònim del Banc Europeu d’Inversions. El BEI va ser creat al Tractat de Roma de 
1957 i és la institució financera de la UE. La seva missió consisteix a contribuir a la cohesió 
econòmica, social i territorial mitjançant un desenvolupament equilibrat del territori.  

El BEI té com a accionistes als 27 Estats integrants de la UE. Està dotat de personalitat 
jurídica i autonomia financera, i finança a llarg termini la realització de projectes concrets on 
la viabilitat econòmica, tècnica, mediambiental i financera està garantitzada.  

CLÚSTER: És una paraula d’origen anglès que no té traducció literal, però sintetitza el 
concepte d’agrupació d’empreses i institucions complementàries i interconnectades entre sí 
que configuren un pol d’activitat. És a dir, s’entén per clúster, el districte industrial o sistema 
productiu local, la concentració geogràfica de companyies interconnectades, que 
comparteixen reptes estratègics, proveïdors especialitzats, empreses de serveis i 
institucions associades. 

COMISSIÓ EUROPEA: Institució col·legiada i políticament independent, la Comissió 
Europea representa i defensa l’interès general de la Unió Europea. En virtut del seu dret 
d’iniciativa casi exclusiu en matèria legislativa, es considera que la Comissió és el motor de 
la integració europea. En el marc de les polítiques comunitàries prepara i executa també els 
actes legislatius adoptats pel Consell i el Parlament Europeu. 

La Comissió té, d’altra banda, poders d’execució, gestió i control. S’encarrega de la 
programació i l’aplicació de les polítiques comunes, executa el pressupost i administra els 
programes comunitaris. Vetlla també per la correcta aplicació de la legislació europea. 
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COMPTABILITAT NACIONAL: És la comptabilitat basada en el principi de meritament, és a 
dir, en criteris financers. La Comptabilitat Nacional està subjecta a la norma SEC 95 de la 
Unió Europea. La Comptabilitat Nacional només afecta a les administracions públiques, però 
no a tot el sector públic. Per més informació consultar l’entrada EPE a la pàgina 10 d’aquest 
annex.  

El seu capítol de despeses pressupostàries s’estructura de la següent manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPTOP: És l’acrònim de Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya. Les seves funcions bàsiques d’acord amb el Decret 421/2006, de 
28 de novembre, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels 
Departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, són:  

• La política i la planificació territorial i d’urbanisme, 

• les polítiques de sòl, 

• les obres públiques i infraestructures, 

• les carreteres, els ferrocarrils, els ports i els aeroports; i els transports. 

 

OPERACIONS CORRENTS 
I. Despeses de Personal. 
II. Despeses corrents en béns i serveis. 
III. Despeses financeres. 
IV. Transferències corrents. 

OPERACIONS DE CAPITAL 
VI. Inversions reals. 
VII. Transferències de capital. 

TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES 

VIII. Actius Financers. 
IX. Passius financers. 

TOTAL OPERACIONS FINANCERES 

DESPESES TOTAL 

DESPESES TOTALS 
Despeses Financeres+ No Financeres 

DÈFICIT PRESSUPOSTARI 
Ingressos - Despeses totals  

DÈFICIT PÚBLIC 
Ingressos - Despeses No Financeres 
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Figura A.4: Classificació d’entitats incloses dins del concepte d’administracions públiques i 
dins del concepte més ampli de sector públic. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la documentació del IV curs avançat de 
Gestió Privada d’Infraestructures. 

EPE: És l’acrònim d’Entitat Pública Empresarial. El concepte d’entitat pública empresarial es 
defineix a la Llei general pressupostària de 2003, i fa referència a entitats de dret públic que 
realitzen activitats o serveis comercials que generen ingressos i que es regeixen pel dret 
privat.   

 Si ingressos > 50% (de despeses d’explotació + amortitzacions) es consideren 
EPE’s comercials (Societats no financeres). Es consideren sector públic però no 
administració pública. 

• Si són rentables durant tota la vida del projecte, és a dir, a llarg termini, 
aleshores les aportacions de l’Administració, es consideren transferències 
financeres i per tant no computen com a dèficit públic. 

• Si no són rentables, les aportacions de l’Administració es consideren 
subvencions i per tant sí computen com a dèficit públic. 

 Si ingressos < 50% (de despeses d’explotació + amortitzacions) es consideren 
EPE’s instrumentals (Societats financeres). Es consideren Administració 
Pública.  

• Les aportacions de l’Administració, es consideren operacions no financeres i 
per tant sí computen com a dèficit públic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es pot consultar l’entrada ADIF a la pàgina 2 d’aquest annex com a exemple real d’una EPE 
comercial operativa a Espanya. 



Annex      Pàg. 11 

 

ESPON:  The European Spatial Planning Observation Network, és a dir, la xarxa europea de 
Planificació i Observació Territorial. És un programa d’investigació de cinc anys que compila i 
compara les dades sobre les tendències del desenvolupament a tota Europa. Entre les seves 
àrees d’interès destaquen l’impacte territorial de les polítiques per sectors tals com agricultura, 
transport i I+D. El seu principal objectiu és contribuir al coneixement sobre les estructures 
territorials, els impactes i les tendències i efectes de les polítiques a la Unió Europea, així com 
l’avaluació dels impactes dels Fons Estructurals en les àrees urbanes. 

ESTATUT DE CATALUNYA: L'Estatut d’Autonomia de Catalunya és la norma institucional 
bàsica. Defineix els drets i deures de la ciutadania de Catalunya, les institucions polítiques 
de la nacionalitat catalana, les seves competències i relacions amb l'Estat i el finançament 
de la Generalitat de Catalunya.  

Aquesta llei va ser referendada per la ciutadania el 18 de juny de 2006 i substitueix l'Estatut 
de Sau, que datava de l’any 1979. 

EUROREGIÓ PIRINEUS MEDITERRÀNIA: L’Euroregió Pirineus Mediterrània és una iniciativa 
conjunta dels Governs d'Aragó, Catalunya, Illes Balears i dels Consells Regionals de 
Languedoc-Roussillon i Midi-Pyrénées, que varen subscriure la Declaració constitutiva de 
l’Euroregió l’octubre de 2004.  

Malgrat tractar-se de territoris contigus, les cinc regions mai han estat objecte d’una perspectiva 
integrada de desenvolupament i planificació. L’Euroregió pretén superar aquesta herència dels 
plantejaments estatals de desenvolupament i avançar en l’articulació d’un espai orientat al 
desenvolupament socioeconòmic. De fet, la frontera franco-espanyola segueix representant una 
fractura pendent de superació. Li és atribuïble el retard acumulat en la millora de la comunicació 
interior i en la connexió transeuropea del territori euroregional, una situació que frena les 
possibilitats de desenvolupament i que ha propiciat un model de transport insostenible. 
L’adequada connexió amb el centre d'Europa és una prioritat per a les regions sòcies. 

Les regions que integren l’Euroregió comparteixen aquesta visió d’impuls a les infraestructures, 
de major innovació i d’organització en xarxa de les seves capacitats en un espai policèntric i 
divers que tendeixi cap a una major integració econòmica i territorial.  

El desenvolupament d’un territori, ja sigui una regió, un estat o una comunitat de regions, com 
ara l’Euroregió, respon en bona mesura a la importància –quantitativa i qualitativa- de les 
activitats econòmiques que s’hi duen a terme, a la presència de mercats que les posen en joc i 
les activen, però també al grau de connectivitat existent entre els pols d’activitat dispersos en el 
territori i la capacitat d’aquests de interrelacionar-se amb centres d’activitat econòmica d’altres 
regions o nacions europees i del món en un entorn globalitzat i competitiu.  
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EUROSTAT: The Statistical Office of the European Communities, és a dir, l’Oficina 
d’Estadística de les Comunitats Europees. És l’oficina estadística de la Comissió Europea 
que elabora i analitza dades sobre la Unió Europea i promou l’harmonització dels mètodes 
estadístics de tots els estats membres. 

FEDER: Fons Europeu pel Desenvolupament Regional. Els FEDER formen part dels fons 
estructurals de la UE juntament amb els FSE. La finalitat dels FEDER és afavorir la cohesió 
econòmica i social de la UE corregint els desequilibris entre les seves regions. En resum: 

• Finança ajudes directes a les inversions realitzades per empreses (en particular les 
PIME) per crear llocs de treball estables. 

• Finança infraestructures vinculades especialment a la investigació i la innovació, a les 
telecomunicacions, al medi ambient, a l’energia i al transport. 

• Instruments financers (fons de capital de risc, etc.) per recolzar el desenvolupament 
regional i local per afavorir la cooperació entre les ciutats i les regions. 

FEI: Fons Europeu d’Inversions. És un òrgan de la Unió Europea que facilita garanties i fons 
de capital de risc com ajuda a les petites i mitjanes empreses (PIME) de la UE. 

Figura A.5: Xarxa d’infraestructures en l’àmbit territorial que compren l’Euroregió Pirineus 
Mediterrània i l’arc mediterrani (EURAM). Catalunya forma part d’ambdues regions. 

Font: Consultora MCRIT. 



Annex      Pàg. 13 

 

Figura A.6: Distribució dels fons estructurals i  Fons de Cohesió en el període 2007-2010. 
 Font: European Comission. Regional Policy-Inforegion 

FONS DE COHESIÓ: El Fons de Cohesió (FC) ajuda als Estats membres amb un producte 
interior brut (PIB) per càpita inferior al 90% de la mitja comunitària a reduir el seu retard 
econòmic i social així com a estabilitzar la seva economia. Per més informació sobre la 
disponibilitat dels fons de cohesió a l’Estat espanyol consultar les pàgines 30-31 d’aquest 
annex. 

 El Fons de Cohesió finança accions que s’inscriuen en els següents àmbits: 

• Les xarxes transeuropees de transports, en particular, els projectes prioritaris d’interès 
europeu definits per la Unió Europea. 

• El medi ambient. En aquest sentit, el Fons de Cohesió també pot intervenir en 
projectes vinculats a l’energia o als transports, sempre que aquests presentin 
avantatges manifestos per al medi ambient; l’eficàcia energètica, l’ús de les energies 
renovables, el desenvolupament del transport ferroviari, suport a la intermodalitat, 
potenciar el transport públic, etc. 
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FSE: Fons Social Europeu. Els FSE formen part dels fons estructurals de la UE juntament amb 
els FEDER, i tenen per objectiu preveure i lluitar contra l’atur així com desenvolupar els recursos 
humans i fomentar la integració en el mercat laboral. 

IATA: Són les sigles de International Air Transport Association, associació internacional que 
representa els interessos de 260 aerolínies que transporten el 94% dels passatgers arreu del 
món. Les principals funcions de la IATA són promoure el transport aeri segur, regular i econòmic 
pel benefici de les persones de tot el món, fomentar el comerç aeri i analitzar els diversos 
problemes del sector. També promou la col·laboració entre les empreses de transport 
relacionades directament o indirecta amb els serveis del transport aeri.  

La IATA ofereix beneficis a totes les parts involucrades en el comerç aeri. Per als 
consumidors, simplifica els processos de viatge i transport, tot contenint els costos. La IATA 
permet que les aerolínies operin de manera segura, eficient i econòmica, sota unes regles.  

IDESCAT: L'Institut d'Estadística de Catalunya és l’organisme especialitzat en estadística de la 
Generalitat de Catalunya. La seva missió és la gestió del sistema estadístic de Catalunya 
mitjançant la planificació, la coordinació i la normalització de l’activitat estadística.  

L'Idescat produeix estadístiques oficials de caràcter econòmic, demogràfic i social com ara 
l’estimació del producte interior brut de l’economia catalana, les estadístiques d’estructura de la 
població, el cens lingüístic de Catalunya, i fa el seguiment d’altres activitats estadístiques que es 
porten a terme a Catalunya. És la institució responsable de la difusió de tots els resultats 
estadístics oficials que es realitzen a Catalunya. 

LLIBRE BLANC: Els llibres blancs publicats por la Comissió Europea són documents que 
contenen propostes d’acció comunitària en un camp específic. Normalment constitueixen una 
continuació dels llibres verds, i el seu objectiu és iniciar un procés de consulta a escala europea. 
Quan un llibre blanc es acollit favorablement pel Consell, pot derivar en un programa d’acció de 
la Unió en aquest àmbit en qüestió. 

LLIBRE VERD: Els llibres verds són documents publicats per la Comissió Europea, 
l’objectiu dels quals és estimular una reflexió a nivell europeu sobre un tema concret. Els 
llibres verds inviten a les parts interessades (organismes i particulars) a participar en un 
procés de consulta i debat sobre les propostes que es presenten, i posteriorment poden 
donar lloc a desenvolupaments legislatius que es reflecteixen en els llibres blancs. 

LOBBY: Un lobby és un grup de pressió que, per mitjà de diferents estratègies, intenta influir en 
els centres de poder executiu o legislatiu amb la finalitat d’afavorir els seus propis interessos o 
els de qui representen. Els lobbys no solen participar directament i activa en la política però sí 
que procuren aconseguir la complicitat d’algun grup polític que pugui acabar acceptant o 
defensant els objectius del grup. 
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LOW COST: Expressió amb la qual es designen les aerolínies de baix cost. Aerolínies amb un 
model de negoci basat generalment en oferir baixes tarifes als usuaris a canvi de suprimir 
diferents serveis comercials tradicionals i, en tenir una operativa molt característica. Aquest 
model empresarial, que està creixent molt en els últims anys a nivell mundial, té el seu mercat 
en el del viatger point to point de curta i mitja distància i no els que fan vols de connexió. Per la 
qual cosa, aquest model sovint és poc compatible amb els aeroports que operen en lògica hub 
quan la disponibilitat de slots i espai és reduïda. 

Principals característiques funcionals de les companyies aèries de baix cost: 

• Una única classe de passatgers i places no numerades. Els passatgers s’asseuen on 
escullen, agilitzant  l’embarcament. 

• Una flota composada d’avions d’un únic model estàndard, normalment l'Airbus A320 o 
el Boeing 737. Així es redueixen els costos d’adquisició, de formació i de manteniment.  

• Els empleats realitzen múltiples tasques. Per exemple, hi ha auxiliars de vol que també 
netegen l’avió o controlen l’entrada a la porta d’embarcament, reduint així els costos de 
personal. 

• Un únic tipus de tarifa (normalment el preu augmenta a mesura que es venen els 
bitllets, la qual cosa prima la reserva amb gran anticipació). 

• Vols a aeroports regionals secundaris, més barats i menys congestionats. D’aquesta 
manera s’eviten els retards deguts al trànsit i s’aprofiten les menors taxes per operar 
en aquests aeroports. 

• Vols curts i amb moltes freqüències, maximitzant el nombre de salts diaris.  

• Rutes simplificades, potenciant els viatges point to point enlloc dels transbordaments 
en els hubs de les companyies. Així s’eliminen molèsties per retards en l’arribada de 
passatgers o per pèrdua d’equipatges procedents dels vols de connexió. 

• Política comercial agressiva, i potenciació de la venda directa de bitllets, especialment 
a través d’Internet, evitant taxes i comissions de les agències de viatges i d’altres 
intermediaris. 

• El càtering "gratuït" a bord i altres serveis complementaris desapareixen o passen a ser 
de pagament. Això representa un benefici addicional per a l’aerolínia. 

• Baixos costos d’operació o menors que els de la competència tradicional. 
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A continuació es mostren dades comparatives dels passatgers, procedents de l’estranger, 
que van arribar a Espanya segons la comunitat autònoma (CA) de destí i l’aeroport utilitzat. 
Les dades són del 2006 i es diferencia entre aerolínies tradicionals i aerolínies de baix cost.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula A.2: Passatgers arribats a Espanya per via aèria segons tipus de companyia aèria 
utilitzada i per comunitat autònoma de destí l’any 2006. 

.Font : Elaboració pròpia a partir de les dades Instituto de Estudios Turísticos (IET). 

Low cost Tradicional Low cost Tradicional Low cost Tradicional Low cost Tradicional
Catalunya 4.229.925 6.092.047 24,3 16,2 41 59 12 10,4

Illes Balears 3.811.910 6.114.002 21,9 16,2 38,4 61,6 13,4 -0,2
Andalucía 3.034.789 3.033.471 17,4 8,1 50 50 12,1 -3,2

C.Valenciana 2.742.759 1.933.485 15,8 5,1 58,7 41,3 10,6 -9,9
Madrid 1.141.238 11.310.831 6,6 30,1 9,2 90,8 48,3 9,9

Canarias 1.101.787 8.493.681 6,3 22,6 11,5 88,5 18,2 0,9
Murcia 697.332 49.384 4 0,1 93,4 6,6 26,4 -49,6

País Vasco 142.878 404.780 0,8 1,1 26,1 73,9 -5 17
Cantabria 134.582 1.034 0,8 0 99,2 0,8 -12 -15,8

Reste de CCAA 355.871 204.237 2 0,5 63,5 36,5 29,6 4,2

TOTAL 17.393.071 37.636.952 100 100 31,6 68,4 14,7 3,8

Percentatge vertical Percentatge horitzontal Variació interanual
CCAA

Passatgers

Taula A.3: Passatgers arribats a Espanya per via aèria segons tipus de companyia aèria 
utilitzada i per aeroport de destí l’any 2006. 

.Font : Elaboració pròpia a partir de les dades Instituto de Estudios Turísticos (IET). 

Low cost Tradicional Low cost Tradicional Low cost Tradicional Low cost Tradicional
Palma de Mallorca 3.414.624 4.570.886 19,6 12,1 42,8 57,2 11,9 1

Málaga 2.404.699 2.412.530 13,8 6,4 49,9 50,1 11,4 -4,1
Barcelona 2.283.523 5.581.578 13,1 14,8 29 71 21,7 11,3
Alicante 1.972.104 1.491.778 11,3 4 56,9 43,1 9 -13,1

Girona-Costa Brava 1.622.223 162.375 9,3 0,4 90,9 9,1 2,3 -1,5
Madrid-Barajas 1.141.208 11.304.198 6,6 30 9,2 90,8 48,3 9,8

Valencia 770.655 441.707 4,4 1,2 63,6 36,4 15,1 2,8
Murcia-San Javier 697.332 49.384 4 0,1 93,4 6,6 26,4 -49,6

Tenerife Sur 414.526 3.037.087 2,4 8,1 12 88 48,3 -1,1
Ibiza 327.265 913.699 1,9 2,4 26,4 73,6 24,3 -1,4
Reus 324.179 348.094 1,9 0,9 48,2 51,8 2,9 2,8

Gran Canaria 320.784 2.449.825 1,8 6,5 11,6 88,4 -1,7 2,1
Sevilla 178.374 289.192 1 0,8 38,1 61,9 48,5 7,3

Lanzarote 164.203 1.517.759 0,9 4 9,8 90,2 17 -2,1
Fuerteventura 163.299 1.298.474 0,9 3,4 11,2 88,8 5,2 7,6

Jerez de la Frontera 162.455 155.141 0,9 0,4 51,2 48,8 -5,2 7,2
Almería 156.977 145.997 0,9 0,4 51,8 48,2 -4 -17,2

Santander 134.582 1.034 0,8 0 99,2 0,8 -12 -15,8
Granada 132.284 30.464 0,8 0,1 81,3 18,7 42,2 16

Santiago de Compostela 113.172 26.901 0,7 0,1 80,8 19,2 131,7 -63,7
Valladolid 105.208 31.615 0,6 0,1 76,9 23,1 -0,2 1,7
Zaragoza 102.090 24.997 0,6 0,1 80,3 19,7 13,4 42,2

Bilbao 101.428 400.358 0,6 1,1 20,2 79,8 -32,6 17,6
Menorca 70.021 629.417 0,4 1,7 10 90 47,6 -6,5

Altres aeroports 115.856 322.462 0,7 0,9 26,4 73,6 88,4 17,9

TOTAL 17.393.071 37.636.952 100 100 31,6 68,4 14,7 3,8

Variació interanual
AEROPORT

Passatgers Percentatge vertical Percentatge horitzontal
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Andalusia  Balears CanàriesCantabria Catalunya C. Valen. C. Madrid  Resta TOTAL
Alemanya 391.742 2.154.830 489.128 29.934 621.880 352.988 137.656 48.445 4.226.603
Austria 9.589 149.538 56.923 9.944 225.994
Bèlgica 126.543 23.338 343 297.623 107.427 86.111 66.656 708.041

Dinamarca 83.135 51.653 76.925 48.576 44.150 9.930 76 314.445
França 182 94 276.082 49.088 123.664 12.695 461.805

Holanda 205.448 153.914 257.263 327.876 225.767 92.203 152 1.262.623
Irlanda 75.902 3.163 131.697 15.391 4.303 54.169 284.625
Itàlia 106.718 46.917 101 52.966 619.260 174.442 195.106 85.439 1.280.949

Noruega 54.834 8.816 12.773 23.280 54.914 18.642 30.415 203.674
Portugal 171 135.160 65.471 37.747 238.549

Regne Unit 1.805.232 919.716 182.986 51.339 1.479.833 1.520.413 319.889 898.034 7.177.442
Suècia 77.780 15.939 13.567 101.138 60.793 4.648 273.865
Suïssa 88.978 133.269 8.958 143.018 118.101 97.146 589.470

Altres països 8.535 18.726 84.247 19.285 14.193 144.986

TOTAL 3.034.789 3.811.910 1.101.787 134.582 4.229.925 2.742.759 1.141.238 1.196.081 17.393.071

Taula A.4: Passatgers arribats a Espanya en aerolínies low cost, per país d’origen i        
comunitat autònoma de destí l’any 2006. 

.Font : Elaboració pròpia a partir de les dades Instituto de Estudios Turísticos (IET). 

Catalunya és la comunitat autònoma que rep més passatgers a través d’aerolínies low cost. 
Això és degut a què l’Aeroport de Barcelona, tot i ser dels aeroports més important d’Europa, té 
un alt percentatge de vols low cost. També juguen un paper molt important els aeroports de 
Reus i Girona que són aeroports regionals especialitzats pràcticament en aquest tipus de tràfic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com es pot observar en la següent taula, les companyies tradicionals són les úniques que 
actualment oferten vols intercontinentals, mentre que les low cost només ofereixen vols point to 
point de curt i mig recorregut. 

 

 

Taula A.5: Passatgers arribats a Espanya en aerolínies tradicionals, per país d’origen i   
comunitat autònoma de destí l’any 2006. 

.Font : Elaboració pròpia a partir de les dades Instituto de Estudios Turísticos (IET). 

Andalucia  Balears Canàries Catalunya C. Valen. Galícic C. Madrid  Resta TOTAL
Alemanya 399.303 1.995.820 2.214.754 691.149 123.453 387 892.504 118.264 6.435.634
Argentina 11.176 72.108 2.523 499.675 585.482
Bèlgica 124.886 91.643 248.396 146.865 99.570 253 242.220 55.750 1.009.583

Dinamarca 64.206 74.340 194.938 85.984 8.810 140.561 108 568.947
Estats Units 55 64 79 228.314 149 966 672.818 25 902.470

França 345.259 206.845 107.916 694.294 209.759 47.768 1.185.653 132.193 2.929.687
Holanda 24.780 28.778 185.969 396.800 242 7 413.568 235 1.050.379
Irlanda 249.169 166.275 412.569 202.607 100.154 211 120.858 12.327 1.264.170
Italia 121.379 387.421 238.136 894.981 108.365 2.167 1.195.006 48.101 2.995.556
Mèxic 49.837 51 448.957 498.849

Noruega 44.423 92.493 315.788 41.676 76.545 83 15.406 1.971 588.385
Portugal 11.953 62.744 56.909 216.554 26.278 2.656 491.688 31.930 900.712

Regne Unit 1.373.399 2.468.856 3.462.955 948.420 1.077.566 40.874 771.979 75.254 10.219.303
Suècia 10.696 141.238 324.288 44.347 2.691 120 89.228 241 612.849
Suïssa 74.932 162.084 110.949 313.557 581 6.547 333.406 175 1.002.231

Altres països 189.031 235.397 608.859 1.064.554 99.322 11.664 3.797.304 66.584 6.072.715
TOTAL 3.033.471 6.114.002 8.493.681 6.092.047 1.933.485 116.277 11.310.831 543.158 37.636.952
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Figura A.7: Nomenclatura NUTS sobre les àrees més rellevants per entendre aquest projecte. 
Font : Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Eurostat. 

NUTS: és l’acrònim de Nomenclature of Territorial Units for Statistics, nomenclatura definida per 
l’Eurostat i utilitzada per la Unió Europea per desglossar les unitats territorials a l’hora d’elaborar 
informació regional amb finalitats estadístiques.  

La NUTS té una estructura jeràrquica de tres nivells i fou creada l’any 1988 amb la finalitat de 
proporcionar una manera única, uniforme i comparable les dades estadístiques a nivell regional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUTS Nivell 1                NUTS  Nivell 2 NUTS Nivell 3 

Àrea Codi Àrea Codi Àrea Codi 

Barcelona ES511 
Girona ES512 
Lleida ES513 

Catalunya ES51 

Tarragona ES514 
Alacant ES521 
Castelló ES522 

Comunitat 
Valenciana ES52 

València ES523 

Mediterrani 
Est ES5 

Illes Balears ES53 Illes Balears ES530 
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PLA DIRECTOR: L’article 166 de la Llei 13/96, de 30 de desembre, sobre Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social, estableix d’acord amb el règim jurídic dels aeroports 
d’interès general de competència exclusiva de l’Estat, fixats per l’article 149.1.20 de la 
Constitució, la necessitat que els aeroports i la seves zones de servei estiguin ordenats 
mitjançant un nou instrument de planificació, de naturalesa estrictament aeroportuària i no 
urbanística, el denominat Pla Director. Aquest instrument permet donar resposta als 
problemes derivats de la gran complexitat de les modernes infraestructures aeroportuàries i 
del creixent desenvolupament del tràfic i transport aeri. D’altra banda, també se li assigna la 
funció de delimitació de la zona de servei dels aeroports d’interès general, tot incloent els 
espais de reserva que garanteixen el desenvolupament i l’expansió de l’aeroport, i la 
determinació de les activitats aeroportuàries o complementàries a potenciar en les diferents 
zones de dins el recinte de l’aeroport i la seva zona de servei. 

El contingut dels plans directors ve definit per l’article 3 del Real Decret 2591/1998, que senyala 
que aquests han de contenir necessàriament les infraestructures per al moviment de les 
aeronaus, les zones d’activitats aeroportuàries amb les edificacions i les instal·lacions 
complementàries pel moviment i trànsit dels viatgers i de les mercaderies, les zones 
d’estacionament i accés de persones i vehicles, els accessos viaris i ferroviaris de l’aeroport, 
etc. 

PIB: El producte interior brut o producte intern brut (PIB) és el valor monetari total de la 
producció corrent de tots els béns i serveis finals produïts en un espai econòmic durant un 
període de temps determinat, normalment un any, excloent el consum intermedi utilitzat en la 
producció. El PIB és una mesura de flux, i la variació d’aquesta magnitud macroeconòmica sol 
utilitzar-se per mesurar el creixement econòmic d’un país o regió. 

PPC: Sigles de Paritat de Poder de Compra. És un terme econòmic introduït a principis de 
1990 pel Fons Monetari Internacional, per comparar d’una manera realista el nivell de vida 
entre diferents països, atenent al producte interior brut (PIB) per càpita considerant el cost 
de la vida a cada país. 

RENFE: Són les sigles de Red Nacional de Ferrocarriles Españoles. Organisme estatal 
espanyol creat l’any 1941 per la Ley de Ordenación Ferroviaria y del Transporte por 
Carretera. La seva creació representa l’estatalització de totes les vies fèrries d’ample ibèric i 
responia a la necessitat de reconstruir les línies destruïdes durant la Guerra Civil. A Espanya 
tradicionalment, s’havia considerat que l’explotació de ferrocarril incloïa l’estructura i els 
serveis de transport ferroviari. Així amb la Llei 16/1987 de 30 de Juliol, de Ordenación de los 
Transportes Terrestres, es va considerar que en el transport per ferrocarril, el conjunt via-
vehicle constituïa una unitat d’explotació, atribuint l’explotació unitària de les línies i dels 
serveis a  RENFE. Aquestes condicions van perdurar fins el 31 de Desembre de 2004. Per a 
més informació consultar RENFE-Operadora en aquest mateix annex. 
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RENFE-Operadora: Entitat pública empresarial que resulta de l’aplicació de la Llei 39/2003 
de 17 de Novembre 2003 del sector ferroviari i el seu corresponent Reglament 2837/2004. El 
31 de Desembre de 2004 l’antiga empresa pública RENFE es separa en dues empreses 
independents RENFE-Operadora i ADIF, per tal de separar comptablement operació 
d’infraestructura i acomplir així les directives europees en política comunitària de transport 
ferroviari sobre l’obertura de mercats i la introducció de la competència en el transport 
internacional de mercaderies. 

Els seus principals objectius són: 

• l’explotació del servei del transport ferroviari (passatgers i/o mercaderies) en un 
entorn cada vegada més liberalitzat, sobre les infraestructures d’ADIF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest calendari fixat per la UE és de màxims, és a dir que si algun estat membre vol 
avançar en el procés de liberalització pot fer-ho (en són un exemple Alemanya, UK, Àustria); 
no obstant la UE blinda a aquells estats membres que vulguin seguir mantenint una posició 
de monopoli públic fins al límit màxim de l’any 2010 (a Espanya serà l’any 2017 per què va 
sol·licitar una pròrroga). 

RMB: És l’acrònim de la Regió Metropolitana de Barcelona. La RMB abasta una extensió 
geogràfica de 3.241,6 Km2, compta amb 164 municipis, on hi viuen 4.841.365 habitants 
definint així una densitat de 1.494 hab/Km2. La RMB va quedar definida l’any 1987 en les 
lleis d'Ordenació Territorial, aprovades pel Parlament de Catalunya. Segons el Pla Territorial 
de Catalunya, la RMB està integrada per set comarques: l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, el 
Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental, és a dir, el 
conjunt format per Barcelona i la seva àrea d’influència més amplia en termes 
socioeconòmics. 

Figura A.8: Calendari previst per la Unió Europea per la liberalització del sector 
ferroviari en els seus estats membres. 

Font: Elaboració pròpia. 
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La RMB és actualment una de les 10 majors aglomeracions metropolitanes europees. La 
regió metropolitana de Barcelona ocupa el 10,1% de tot el territori de Catalunya i en 
concentra el 67,85% de la seva població (Dades referents a Catalunya l’any 2006 segons 
IDESCAT, 32.114 Km2 i 7.134.697 hab). 

Figura A.9: Imatge corresponen a l’ocupació del sòl de les comarques de la RMB. 
Font: Imatge de l’any 2004 facilitada per la MMAMB. 

Taula A.6: Principals dades de la Regió Metropolitana de Barcelona. 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT). Dades del 2006. 

Comarca Superfície Total (km2) Població (hab)

Alt Penedès 592,8 96.779

Baix Llobregat 485,7 767.967

Barcelonès 144,7 2.226.913

Garraf 185,3 133.117

Maresme 398,9 409.125

Vallès Occidental 583,2 836.077

Vallès Oriental 851 371.387

Total RMB 3.241,60 4.841.365
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SEC 95: Les sigles es refereixen al Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals.  Es 
correspon al Reglament (CE) nº 2223/96 del Consell aprovat el 25 de Juny de 1996. Aquest 
reglament té per objecte disposar d’informació comparable, actual i fiable sobre l’estructura i 
l’evolució de la situació econòmica dels estats membres de la Unió Europea (UE) i les seves 
regions. Aquest sistema de comptabilitat nacional respon a les necessitats de la política 
econòmica i social de la UE, i contribueix també a la gestió de la Unió Econòmica i 
Monetària (UEM). El SEC 95 és d’aplicació obligatòria en l’elaboració de la comptabilitat 
nacional dels Estats membres i marca els conceptes, les definicions, les classificacions i les 
regles comptables que s’utilitzen en les estimacions dels fluxos de l’activitat econòmica. 

TIC: És l’acrònim de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions. Són les tecnologies que 
es necessiten per la gestió i transformació de la informació, i que tenen una component virtual 
molt forta doncs estan totalment vinculades al món de la comunicació i la informàtica. 

Les TIC són un element fonamental de la Societat del Coneixement, estadi de 
desenvolupament social caracteritzat per la capacitat dels seus membres (ciutadans, empreses 
i administracions) per obtenir i compartir qualsevol informació, instantàneament, des de 
qualsevol lloc i en el moment desitjat. Les TIC possibiliten la capacitat universal d’accedir i 
gestionar la informació, les idees, el coneixement, etc. i han possibilitat el sorgiment de noves 
pautes socials i de nous models de negoci. 

TEU: És una unitat de mesura de capacitat en el transport de càrrega aèria o marítima. 
Originàriament TEU és l’acrònim de l’expressió anglesa Twenty-foot Equivalent Unit. És la mida 
que s’ha establert com a referència prenent com unitat la capacitat d’un container de 20 peus. 

Les dimensions d’aquest container referència són: 20 peus de llarg x 8 peus d’ample x 8’5 peus 
d’altura, que equivalen a 5,90 m de llarg, 2, 352 m d’ample i 2,392 m d’alçada. El seu volum és 
de 33 m3 i el pes màxim de la càrrega del seu interior és de 28.230 kg. Així un container de 20 
peus es computa com a una unitat TEU.  
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UE: La Unió Europea (UE) va ser instituïda pel Tractat de la Unió Europea (Maastricht, 
1992).La Unió és tant un projecte polític com una organització jurídica. És un projecte polític 
en la mesura que té per missió «organitzar de forma coherent i solidària les relacions entre 
els Estats membres i entre els seus pobles» (article 1 del Tractat de la Unió Europea). 

La Unió Europea agrupa actualment a 27 Estats membres. Des dels sis Estats membres 
inicials que van subscriure el Tractat de Roma al 1957 (Alemanya, Bèlgica, França, Itàlia, 
Luxemburg i els Països Baixos), s’han anat adherint a la Unió vint-i-un països, que són: 

• Primera ampliació:1973: Dinamarca, Irlanda i el Regne Unit. 

• Segona ampliació: 1981: Grècia. 

• Tercera ampliació: 1986: Espanya i Portugal. 

• Quarta ampliació: 1995: Àustria, Finlàndia i Suècia. 

• Cinquena ampliació: 2004: Xipre, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, 
Lituània, Malta, Polònia i República Txeca. 

• I per últim des de 1 de Gener de 2007, Bulgària i Romania.  

 

 

 

 

 

 

 

UEM: És l’acrònim de Unió Econòmica i Monetària (UEM) fa referència a la zona de moneda 
única situada dins del mercat únic de la UE, on les persones, les mercaderies, els serveis i 
els capitals circulen sense restriccions.  

L’entrada a la UEM va suposar importants condicionants a nivell econòmic, doncs la UEM 
limita el dèficit i el deute públic dels estats membres al 3% i 60% del PIB, respectivament. En 
el cas de l’Estat espanyol, addicionalment hi ha una limitació afegida, ja que la Llei 
d’estabilitat pressupostària estableix l’obligació de no incórrer en dèficit. 

Superfície UE-27 4.632.318 km² (1 de Gener de 2007)

Població UE-27 494.655.462 (Estimació 1 Gener 2007)

Densitat 110 habitants./km²

PIB nominal US$ 15.334.456 milions (2006)

PIB per càpita US$ 29.345 (2006)

Taula A.7: Principals dades de la Unió Europea després de la ampliació a UE-27. 
Font: Eurostat. 
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B. PIB per càpita a les regions de UE-27 
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El gràfic de la pàgina 24 d’aquest annex, correspon a l’ampliació de la Figura 3.5 de la 
pàgina 17 de la memòria d’aquest projecte. En ella es representa el PIB per càpita de les 
diferents regions dels Estats membres de la Unió Europea (UE-27) en PPC l’any 2004 
considerant de referència EU-27=100. Totes les dades tabulades de les pàgines 25-29 han 
estat obtingudes de la pàgina web de l’Eurostat. 
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C. Fons europeus per a Espanya en el període 2000-
2006 i en el període 2007-2013 

Informació obtinguda de l’informe Inforegio: Cohesion Policy 2007-2013 • Spain  publicat pel 
Departament de Política Regional de la Comissió Europea a l’octubre de l’any 2006. En el 
citat document, es descriuen els fons disposats per Espanya en el passat període 2000-
2006 i els fons disponibles per a l’actual període 2007-2013. 
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D. Principals plans de transport  

D.1. A nivell europeu 

D.1.1. Llibre Blanc. La política europea de Transports de cara al 2010 

[...] El transporte, elemento fundamental del funcionamiento de las economías modernas, se 
halla ante una contradicción permanente, entre una sociedad que siempre solicita mayor 
movilidad y una opinión pública que soporta cada vez menos la congestión de algunas redes, el 
deterioro del medio ambiente y la calidad mediocre de las prestaciones que ofrecen algunos 
servicios de transporte. Frente a una demanda de transporte cuyo aumento supera el 
crecimiento de la economía, la respuesta de la Comunidad no puede ser tan sólo la 
construcción de nuevas infraestructuras y la apertura de los mercados. El doble imperativo que 
representan la ampliación y el desarrollo sostenible, inscrito en las conclusiones del Consejo 
Europeo de Gotemburgo, impone una mejora del sector de los transportes. Un sistema de 
transporte moderno debe ser sostenible desde un punto de vista económico, social y 
medioambiental […]. 

LIBRO BLANCO.  

La política europea de Transportes de cara al 2010: la hora de la verdad. 

L’obertura de les fronteres, l’increment de l’oferta i la competència, que s’han traduït en un 
transport assequible, han donat als europeus uns nivells sense precedents de mobilitat 
personal. Les mercaderies s’envien ràpidament i eficient des de les indústries als clients 
finals, sovint entre diferents països. La Unió Europea ha contribuït obrint els mercats 
nacionals a la competència i eliminant barreres físiques i tècniques per la lliure circulació. 
Però els models de transport i els nivells de creixement actuals són insostenibles.   

La capacitat i possibilitat de desplaçar persones i mercaderies de manera ràpida, eficient i 
econòmica és un element central dels objectius de la UE per tal de potenciar una economia 
dinàmica, un territori interconnectat i una societat cohesionada.  

La supressió de les barreres al comerç internacional i als viatges transfronterers ha augmentat 
el volum de les mercaderies de llarga distància i el transport de passatgers. Aquest fenomen es 
repeteix sistemàticament després de cada ampliació de la UE a l’augmentar considerablement 
el transport, sobre tot per carretera, entre els nous estats membres i la resta de la Unió.  

El creixement constant de la mobilitat imposa una gran pressió als diversos sistemes de 
transport, i és per això que la política de transports és una de les primeres polítiques comunes 
de la UE.  
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Des de l’entrada en vigor del Tractat de Roma de l’any 1957, aquesta política s’ha concentrat en 
l’objectiu d’eliminar els obstacles a les fronteres entre els estats membres per contribuir a la 
lliure circulació de les persones i de les mercaderies. Els seus grans eixos d’acció són els 
següents: realització del mercat interior, garantia d’un desenvolupament sostenible, 
desplegament de les grans xarxes a Europa, control de l’espai, reforç de la seguretat i foment 
de la cooperació internacional.  

Cal remarcar també que la indústria del transport ocupa un lloc important dins la Unió 
Europea. Aquest sector l’any 2005, va representar un 7% del seu producte nacional brut 
(PNB), un 7 % dels llocs de treball de la UE-25, un 40 % de la inversió dels estats membres i 
un 30% del consum energètic comunitari. La demanda de transports i, en particular, el tràfic 
intracomunitari, ha experimentat durant els últims 20 anys un creixement casi ininterromput a 
un ritme i modalitat que actualment són insostenibles. 

L’últim Llibre Blanc sobre política de transports de la UE constitueix un veritable pla d’acció 
que pretén millorar la qualitat i l’eficàcia dels transportes europeus. L’objectiu final és 
adaptar els diferents modes de transport de cara al 2010, gràcies a una política activa de 
revitalització del ferrocarril, el foment dels transports marítims i fluvials i sobretot el 
desenvolupament de la intermodalitat per tal d’incrementar l’eficàcia i la sostenibilitat. 

El Llibre blanc considera que el transport de mercaderies creixerà globalment els propers anys a 
un ritme similar al dels darrers dotze anys, i que continuarà essent el sistema viari el mode 
preferit pel seu transport. Davant la preocupació de col·lapsar un sistema que presenta ja 
elevats nivells de congestió entorn dels principals mercat i pols d’activitat socioeconòmica, la UE 
proposa revertir el repartiment modal a favor del ferrocarril. Un objectiu central de la política de 
transports de la Comissió Europea és, doncs, fer possible que la quota ferroviària actual del 
8,5% passi al 15% el 2020. En relació amb els trànsits de passatgers, el Llibre blanc també 
proposa mesures a favor del canvi modal en favor del ferrocarril, de manera que el creixement 
dels trànsits per carretera es moderi per sota del 21% d’augment en deu anys. 

Aquests objectius requereixen inversions en nova infraestructura per augmentar la capacitat en 
alguns corredors específics que presenten importants punts d’estrangulament, però també una 
millora extraordinària, i molt difícil d’assolir a curt i mitjà termini, en la capacitat de gestió del 
transport ferroviari de mercaderies a Europa. En aquest sentit, s’ha aprovat la Llei del sector 
ferroviari per liberalitzar el transport de mercaderies en aquest mode, fomentar-ne l’eficiència, el 
desenvolupament i sobretot l’eficàcia. 

Una altra mesura a destacar en aquesta direcció és el desenvolupament del programa 
Marco Polo, un instrument financer que pretén reduir la saturació de la xarxa viària, millorar i 
minimitzar l’impacte mediambiental del sistema de transport de mercaderies i sobretot 
reforçar el transport intermodal, per tal d’aconseguir un sistema de transport eficaç i 
sostenible a llarg termini.  
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El programa dóna suport a les mesures comercials que, en el mercat dels serveis de 
transport de mercaderies, tenen com a resultat transferir part del transport de mercaderies 
per carretera cap a altres modes de transport més respectuosos amb medi ambient, com el 
ferroviari, el marítim de curta distància (short sea shipping) i les vies navegables interiors.  

L’estructura del mercat ferroviari europeu, més que la tecnologia ferroviària existent, explica que 
la participació del ferrocarril en el transport a Europa sigui molt inferior a la dels Estats Units, on 
la quota modal arriba al 38%. Mentre les principals companyies ferroviàries nord-americanes 
són privades i operen sobre xarxes ferroviàries continentals que són majoritàriament de la seva 
propietat, l’oferta de serveis ferroviaris a Europa està dominada per companyies públiques que 
operen a escala nacional, amb greus problemes d’interoperabilitat. I aquesta és la principal 
limitació del desenvolupament ferroviari a la UE, la limitada interoperabilitat de les xarxes 
transeuropees. El cas espanyol és especialment exemplificant, doncs per tradició l’ample de via 
i l’electrificació de les línies ferroviàries a la península són incompatibles amb les de la UE, així 
com les senyalitzacions, els paràmetres de seguretat, les llicències de conducció, etc. 

El Llibre blanc qualifica de canvi cultural el procés que cal a Europa per dur a terme el canvi en 
favor del ferrocarril que es proposa, perquè tampoc no és clar que la liberalització total del 
sector, suposant que sigui factible, comporti una millora substancial de la competitivitat del 
ferrocarril a curt i a mitjà termini.  

L’evolució recent de la mobilitat a Europa i el nivell de compliments dels objectius marcats pel 
Llibre blanc del transport, van ser avaluats per l'Agència Ambiental Europea a Term 2005: 
indicators tracking transport and environment in the European Union.  

Les principals conclusions són les següents: 

• Els volums de transport de mercaderies creixen a un ritme superior al del PIB i no hi ha 
cap indici de canvi a curt termini. 

• Els volums de transport de PAX també tenen un creixement econòmic paral·lel al PIB. 

• Les emissions de gasos hivernacle procedents del transport continuen creixent, tot i que 
hi ha una disminució de les emissions nocives, degut als avanços tecnològics i al control 
d’emissions. 

• El transport de mercaderies per carretera continua guanyant posicions a la quota de 
mercat davant dels altres modes de transport. 

• Creix en percentatge el transport aeri de passatgers, mentre que el percentatge per 
carretera i ferrocarril roman constant. 

• El desenvolupament de nous combustibles contribueix a la reducció de les emissions. 
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De tots els modes de transport, el transport aeri és el que ha registrat, amb diferència, el 
creixement més impressionant de la UE en els últims 20 anys. Ara bé, per a la vitalitat i bon 
funcionament d’aquest mode de transport, resulta imprescindible resoldre els problemes 
relacionats amb la saturació dels aeroports o la congestió dels sistemes de control aeri. 

La política comunitària de liberalització en la matèria actua sobre quatre grans àmbits: 
l’accés al mercat, el control de les capacitats, les tarifes i l’expedició de les llicències 
d’explotació de les companyies. Es va iniciar al 1980 i es va desenvolupar plenament en tres 
etapes, la tercera de les quals, el «tercer paquet aeri», va entrar en vigor el primer  de gener 
de 1993. La plena entrada en vigor del cabotatge aeri es va produir el primer d’abril de 1997, 
una vegada transcorregut el període de transició previst per aquest fi. 

Aquest procés es va basar en: 

• la introducció d’una llicència única de transport aeri expedida a les companyies 
aèries establertes a la UE;  

• regular i controlar les condicions d’accés dels transportistes a les connexions 
intracomunitàries;  

• les tarifes dels passatgers, fet que implica, en especial, mitjans d’intervenció 
immediata de la Comissió en cas de tarifes deslleials;  

 

Donat que la liberalització crea un autèntic mercat únic del transport aeri, la Comunitat ha 
harmonitzat un gran número de regles i normes per situar a totes les companyies aèries en 
un mateix pla d’estricta igualtat competitiva. En especial, ha legislat en l’àmbit de les normes 
tècniques i dels procediments administratius, amb la finalitat d’establir normes comunes de 
navegabilitat de les aeronaus o en el de la mútua acceptació de llicències del personal per 
exercir funcions en l’aviació civil, tot permetent la contractació directa de pilots nacionals de 
qualsevol estat membre de la Unió Europea. La Comunitat, també ha regulat les modalitats 
d’aplicació de les normes de competència per a les empreses de transport aeri, etc. 
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Referent a l’espai aeri europeu, la Comissió Europea va adoptar un conjunt de propostes 
sobre la gestió del tràfic aeri per realitzar el Cel Únic Europeu. Es tracta d’una iniciativa 
ambiciosa que s’està implantant progressivament per reformar l’arquitectura del control del 
tràfic aeri europeu, amb la finalitat de satisfer les necessitats futures de capacitat i seguretat. 
La CE es va proposar definir els objectius i principis de funcionament al voltant de sis eixos 
d’acció principals: la gestió comuna de l’espai aeri, la creació d’una autoritat reguladora 
comunitària forta, la integració progressiva de la gestió civil i militar, la definició de la sinergia 
institucional entre la Unió Europea i diversos organismes de control, l’aplicació d’una tècnica 
adaptada i renovada i una millor coordinació de la política de recursos humans en el sector 
del control aeri. 

En matèria de drets dels passatgers, diverses legislacions, que van entrar en vigor a partir 
del passat any 2005, augmenten el nivell de les indemnitzacions que les companyies aèries 
han d’abonar  als passatgers en cas de denegar l’embarcament per tal d’evitar pràctiques 
que es poden traduir en overbooking. Aquesta legislació crea nous drets d’indemnització i 
assistència pels passatgers que pateixin anul·lacions o retards importants, per tal de millorar 
la qualitat del servei en el transport aeri de passatgers. 

A nivell intercontinental, la progressiva implantació dels acords de “cels oberts” entre diferents 
països de diferents continents, suposarà un canvi en la regulació dels acords bilaterals entre 
estats, més o menys restrictius, que tendirà cap a un marc general de liberalització.  

En aquesta direcció el passat 22 de març de 2007 es va ratificar l’acord per liberalitzar el 
transport aeri entre els EEUU i la UE. El desplegament d’aquest document permetrà una major 
integració entre les companyies europees i les dels Estats Units. L’acord entrarà en vigor el 
proper 30 de Març de 2008, i els principals punts d’aquest primer text acordat i firmat són: 

• Cels Oberts: les aerolínies europees i dels Estats Units podran transportar 
passatgers, càrrega i correu entre qualsevol ciutat dels EEUU i de la UE-27, així com 
els procedents o destinats a tercers països. 

• Preus: s’eliminen les restriccions per fixar preus conjunts en rutes transatlàntiques. 
Però les companyies dels EEUU no ho podran fer en les rutes intraeuropees. 

• Franquícies i codis compartits. Les companyies podran assolir acords sobre 
franquícies i usos de marca entre elles. També podran utilitzar codis compartits entre 
companyies de  EEUU, la UE i tercers països. 

L’augment general del tràfic a l’Atlàntic Nord vindrà acompanyat d’un augment general de la 
competència entre aeroports, donat que s’eliminaran les restriccions presents en alguns acords 
bilaterals que exigien operar el tràfic en aquest espai geogràfic des d’uns aeroports origen 
determinats a un altres aeroports destí fixats. 
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D.2. A nivell estatal 

D.2.1. Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte 2005-2020 

El Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) elaborat pel Ministeri de Foment, va 
ser aprovat per acord del Consell de Ministres el 15 de juliol de 2005, i representa l’expressió 
d’una nova política d’infraestructures i transports, concebuda com a un instrument al servei dels 
grans objectius en matèria de política econòmica i social. Els objectius del PEIT s’estructuren 
principalment en quatre àmbits: l’eficiència del sistema en termes de qualitat per satisfer les 
necessitats de mobilitat de les persones ; la cohesió social i territorial tot garantint l’accessibilitat 
 universal i equitativa als serveis públics; la compatibilitat ambiental i finalment, el 
desenvolupament econòmic i de la competitivitat. A partir d’aquests objectius qualitatius, es 
desenvolupen una sèrie d’objectius quantificats en la Taula D.1 de la pàgina 40 d’aquest annex, 
que cal realitzar en l’horitzó temporal del PEIT. 

El PEIT suposa un esforç per part del Ministeri de Foment per recuperar la planificació com a 
element bàsic per a una correcta i racional actuació en temes d’infraestructures a Espanya en el 
mig i llarg termini, i intenta definir un marc global unitari i delimitat per evitar la falta d’objectius 
estratègics i prioritats a llarg termini. El PEIT, com el Llibre blanc del Transport de la UE, també 
aposta pel ferrocarril com a eix central de la seva proposta infraestructural, d’acord amb una 
visió estratègica a mitjà i llarg termini, i basant-se en criteris tant econòmics, com territorials i 
mediambientals. Amb un pressupost de 248.892 M€, les majors inversions es destinen al 
ferrocarril, prop del 50% (incloent les actuacions urbanes), i és per tant, la gran aposta del 
govern per a la política d’infraestructures en els propers anys. Les carreteres són el segon gran 
destí de les inversions, captant el 25,2% dels recursos totals del Pla. 

El PEIT, amb una visió intermodal i sostenible, aposta per potenciar el transport ferroviari i el 
marítim per ser aquests els més eficients i els més respectuosos amb el medi ambient, d’altra 
banda també vol incrementar la seguretat en tots els modes de transport. El PEIT aposta per 
una gestió integrada del sistema en base a criteris de seguretat, qualitat i eficiència. 

El Pla Estratègic converteix el ferrocarril en l’element central del sistema intermodal de transport 
de viatgers i mercaderies. Per aconseguir aquest objectiu, el Pla defineix una ambiciosa i 
centralitzada Red de Altas Prestaciones que cobreix tot el territori amb les característiques que 
fixa la Directiva Europea sobre interoperabilitat del sistema ferroviari europeu d’alta velocitat. 
Per "Altas prestaciones" s’entén alta velocitat, doble via electrificada, senyalització ERTMS i  
sobretot ample de via internacional (UIC) per evitar ruptures de càrrega amb la UE. 

El PEIT té caràcter de pla estratègic, i marca les directrius d’actuació en el període 2005-2020. 
A nivell sectorial, l’aplicació del PEIT suposaria a l’any 2020: 
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Escenari després de realitzades les actuacions del PEIT en els ferrocarrils: 

• Es passarà dels 1.031 km  de infraestructura lineal d’altes prestacions de l’any 2005 a  
     10.000 km per tal de superar les diferències de dotació entre territoris i millorar la          
      connectivitat, així com la interoperabilitat amb la UE. 

• El 90% de la població estarà a menys de 50 km d’una estació d’alta velocitat.  

• Totes les  capitals de província tindran accés directe a una estació d’alta velocitat. 

 

 

 

 

 

 

 

Escenari després de realitzades les actuacions del PEIT en les carreteres: 

• Millorar la seguretat i la conservació per contribuir a l’objectiu comunitari de reduir 
l’accidentalitat. Millorar també els nivells de qualitat de les infraestructures. 

• Estructuració i desenvolupament de la xarxa d’altes prestacions, passar dels 9.000 km 
actuals a 15.000 km de vies d’alta capacitat (autovia o autopista).  

• Més del 94% de la població estarà situada a menys de 30 km d’una via d’alta capacitat, 
i totes les capitals de província tindran accés directe a vies d’alta capacitat. 

Figura D.1: Mapa ferroviari previst a Espanya l’any 2020. 
Font: PEIT 2005-2020 del Ministeri de Foment. 
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Figura D.2: Mapa aeroportuari previst a Espanya l’any 2020. 
Font: PEIT 2005-2020 del Ministeri de Foment. 

Escenari després de realitzades les actuacions del PEIT en el transport aeri: 

S’augmentarà la capacitat de les instal·lacions aeroportuàries, duplicant la capacitat d’absorció 
de tràfic de l’actual xarxa aeroportuària (dels 166 milions de passatgers anuals l’any 2004 es vol 
passar a 311 milions de passatgers anuals l’any 2020). 

• Potenciar les funcions econòmiques de la xarxa d’aeroports espanyols, sobretot els 
troncals (hub), els turístics i els metropolitans. 

• Potenciar els aeroports no peninsulars per la seva funció de accessibilitat i 
connectivitat del seu respectiu territori. 

• Integració dels altres modes de transport seguint el model europeu. Potenciar la 
intermodalitat com a element necessari per a la sostenibilitat i la eficiència. 

• Augmentar l’operativitat dels aeroports, millorant els sistemes d’ajuda a la navegació, 
augmentant l’eficiència dels diversos serveis com el handling, etc. 

• Millorar la seguretat de l’aviació civil i del aeroports. 

• Integrar el sistema de Navegació Aèria espanyol en el Cel Únic Europeu.  
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Taula D.1: Estimació econòmica de les principals actuacions del PEIT per sectors. 
Font: PEIT2005-2020 del Ministeri de Foment. 

A continuació es resumeixen les principals actuacions del PEIT a nivell sectorial, sense 
territorialitzar, i els recursos que es preveu destinar-hi el Ministeri de Foment. 
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El finançament del PEIT 

En el PEIT, el 20% del total dels 248.892 milions d’euros previstos en inversió fins l’any 2020, 
uns 49.700 milions, han de ser aportats per la iniciativa privada. El Ministeri de Foment calcula 
finançar-ne el 60% amb pressupost públic i que el 20% restant l’autofinancin les entitats 
públiques empresarials dependents (AENA, ADIF i Puertos del Estado). També es va crear la 
Sociedad Estatal de Transportes Terrestres, amb una dotació inicial de 500 milions d’euros, per 
atraure i canalitzar la inversió privada en la construcció d’obres de carreteres i ferrocarril d’alta 
velocitat (AVE) que inclou el PEIT, i per evitar la inestabilitat financera que podria derivar-se de 
la disminució dels fons europeus. 

De la inversió inclosa al PEIT, el 60% hauria de finançar-se directament a càrrec dels 
pressupostos de l'Estat, i un 20% per aportacions privades, ja que les empreses públiques com 
AENA i Puertos del Estado podrien en gran part autofinançar-se. 

 

 

 

 

 

El finançament procedent de la Unió Europea, que representà fins a un 20% del total entre 
2001-2006, tendirà a disminuir dràsticament en el futur com ja s’ha vist anteriorment. En 
definitiva, el 75% del finançament de les carreteres i el 81,4% de la inversió ferroviària serà a 
càrrec pressupostari. Però l’atracció del capital privat per inversions tant a mitjà com a llarg 
termini com les infraestructures depèn de la rendibilitat econòmica que puguin tenir al llarg del 
temps, en termes de garantir un nombre suficient d’usuaris i unes tarifes ajustades als costos de 
mercat del proveïment del servei. En el futur, i seguint les directives europees en polítiques de 
transport, s’intentarà que, siguin bàsicament els usuaris, i no pas els contribuents en general, 
els qui acabin finançant les infraestructures. 

Taula D.2: Fonts de finançament de les inversions previstes en el PEIT. 
Font: PEIT 2005-2020 del Ministeri de Foment. 
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D.3. A nivell autonòmic 

D.3.1. Pla Director d’Infraestructures 2001-2010 

L’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) és una entitat jurídico-pública de caràcter consorcial 
que es va crear el 19 de març de 1997 amb la finalitat de constituir l’organisme mitjançant el 
qual les diferents administracions poguessin exercir de manera mancomunada les seves 
competències en matèria de transport públic de viatgers. L’ATM marca el començament del 
planejament d’infraestructures de transport públic col·lectiu (TPC) per a la regió metropolitana 
de Barcelona (RMB). Aquest consorci està integrat per la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament 
de Barcelona, l’Entitat Metropolitana del Transport, i l’Estat com a observador, el que representa 
una cessió de part de les seves competències en transports a favor de l’ATM.  

Així doncs l’ATM com a organisme coordinador del transport públic col·lectiu a la RMB, és el 
responsable de la planificació i programació d’infraestructures. Aquesta competència es 
materialitza en el Pla Director d’Infraestructures 2001-2010 (PDI) que recull les necessitats en 
aquest àmbit territorial a curt i mig termini. La versió definitiva del PDI es va aprovar el 25 d’abril 
de 2002 per part del  Consell d’Administració de la ATM. 

En els propis Estatuts de l’ATM ja es menciona com a funció a exercir des de l’inici de la seva 
activitat la planificació de les infraestructures de TPC en l’horitzó temporal de 10 anys, i 
específicament l’elaboració dels instruments de planificació necessaris a tal efecte. 

Així doncs, el PDI 2001-2010 va néixer com a resposta consensuada de les diverses 
administracions responsables del transport a les necessitats d’infraestructures de transport 
públic col·lectiu a curt i mitjà termini a l’àmbit de la RMB. La formulació de la diagnosi dels 
problemes i de la proposta de programes d’actuació que hi volen donar resposta, es fonamenta 
en la voluntat d’entesa de les administracions presents a l’ATM. Aquest Pla és el document més 
important que s’ha aprovat mai en matèria de transport públic col·lectiu a l’AMB. 

El PDI inclou totes les actuacions d’infraestructures de transport públic col·lectiu a realitzar a 
l’àrea d’influència de la ciutat de Barcelona per al decenni 2001-2010, independentment de 
l’Administració responsable i l’operador que l’explota. 

Tot seguit, es  comenten breument  les característiques bàsiques del  PDI 2001-2010: 

• El PDI constitueix un pla integral, en el sentit que considera, tant en la diagnosi dels 
problemes com en les actuacions proposades, totes les xarxes ferroviàries existents i 
previstes a la RMB (Metro, FGC, xarxa ferroviària estatal, TAV-AVE) i fins i tot n’introdueix 
una de nova, la del tramvia, però també és un pla integrador, de manera que potencia la  
integració física de les diferents xarxes de TPC entre elles i amb el vehicle privat. 
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• El PDI és un pla d’infraestructures de transport públic col·lectiu i es refereix fonamentalment 
a les infraestructures ferroviàries (tot i que també s’hi contemplen les grans infraestructures 
associades al transport de viatgers per carretera: estacions d’autobusos i aparcaments de 
dissuasió). Per tant, per la característica de gran capacitat que presenten les 
infraestructures ferroviàries, el PDI se centra en donar resposta a la mobilitat quotidiana 
d’elevat volum. 

• El PDI 2001-2010 es complementa amb el Pla de Serveis, que és qui fixa les 
característiques (freqüència, amplitud horària, itinerari, etc.) del servei de TPC ofert per cada 
mode de transport i, molt especialment en el cas dels autobusos interurbans, la seva 
complementarietat amb els serveis ferroviaris i la seva adequació als fluxos de mobilitat de 
volum inferior. 

• A nivell de territori, el PDI tracta globalment tota l’RMB amb uns mateixos criteris de disseny 
de TPC per als fluxos de mobilitat, però afronta realitats territorials molt diverses. La 
desigual densitat residencial i d’activitat existent entre l’àrea metropolitana central i la resta 
de la regió, amb els diferents fluxos que se’n deriven, contribueix a la concentració de 
propostes del Pla en l’àmbit central de l’RMB. 

Els objectius principals que es volen aconseguir amb l’execució del PDI són: 

• Augmentar significativament el volum de desplaçaments en TPC i aconseguir que el 
transport públic guanyi quota en detriment del vehicle privat en tots els àmbits de l’RMB. 
Principalment dins de la ciutat central, en els seus accessos, a les connexions entre les 
polaritats metropolitanes, i en els accessos a les grans infraestructures de la RMB (Aeroport 
de Barcelona, Port de Barcelona i principals estacions ferroviàries) a través d’una política 
d’oferta de gran volum. 

• Aconseguir que la disponibilitat de TPC amb infraestructura fixa no sigui un factor limitatiu 
del funcionament metropolità, de la implantació d’activitats a l’RMB, ni de la competitivitat 
internacional de Barcelona i la seva àrea metropolitana, l’AMB. 

• Garantir la major eficàcia econòmica i social de les inversions públiques destinades al 
sistema metropolità de transport, mitjançant principalment la planificació integral i 
l’adequació del mode de transport al volum previst de demanda. 
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D.3.2. Pla d’Infraestructures de Transport de Catalunya 2005-2026 

La Secretaria per a la Mobilitat ha elaborat el Pla d’infraestructures de transport de Catalunya 
(PITC) amb l’objectiu de definir i integrar la xarxa d’infraestructures viàries, ferroviàries i 
logístiques necessàries per a Catalunya en l’horitzó temporal de l’any 2026, en coherència amb 
les directrius del planejament territorial vigent i amb una visió sostenible de la mobilitat.  

D’altra banda, cal destacar també que té el propòsit d’ampliar-lo amb la resta d’infraestructures, 
portuàries i aeroportuàries a curt termini, per tal de constituir un pla complet d’infraestructures de 
Catalunya. 

El PITC coexisteix amb altres plans i programes d’infraestructures que tenen els seus propis 
àmbits geogràfics i sectorials d’actuació en funció del marc competencial propi de les 
institucions que els impulsen. En relació amb tots ells, el PITC vol ser l’instrument que permeti el 
desenvolupament coordinat de les xarxes viàries i ferroviàries a Catalunya, tant pel que fa al 
transport de viatgers com de mercaderies. I també té l’objectiu d’articular les xarxes de transport 
catalanes amb les transeuropees i contribueix a la vertebració de l’Euroregió i la 
permeabilització dels Pirineus. D’altra banda, les xarxes proposades pel PITC asseguren 
l’accessibilitat a les grans plataformes logístiques, als aeroports i als ports de Catalunya, essent 
totalment prioritaris millorar els accessos i la intermodalitat a les grans infraestructures de la 
RMB, és a dir, el Port i l’Aeroport de Barcelona. 

L’objectiu del PITC, en línia amb els plans d’infraestructures contemporanis, és desenvolupar un 
sistema de transport organitzat com a xarxa integrada i multimodal, segur i sostenible, 
ambientalment responsable, equilibrat socialment i viable econòmicament i que es basa 
principalment en potenciar el mode ferroviari. 

El PITC té caràcter de pla territorial sectorial, d’acord amb la Llei 23/1983, de 21 de novembre, 
de política territorial, i de pla específic a l’efecte d’allò que estableix la Llei sobre mobilitat 
9/2003, del 13 de juny de 2003. Les directrius nacionals de mobilitat estableixen una estratègia 
consistent a millorar l’accessibilitat dels diferents àmbits funcionals del territori, reduint els costos 
socials i ambientals que són imputables a la mobilitat atreta i generada., és a dir, que la Llei de 
la mobilitat 9/2003 bàsicament introdueix la necessitat de planificar les xarxes de transport amb 
criteris de sostenibilitat. 

 



Annex      Pàg. 45 

 

E. Pla Delta del Llobregat 

El Conveni de cooperació sobre el Pla d’Infraestructures i Medi Ambient al Delta del 
Llobregat es va signar el 16 d’abril de 1994 al Prat de Llobregat entre les diverses 
administracions implicades en aquest àmbit: l’aleshores anomenat Ministeri d'Obres 
Públiques, Transport i Medi Ambient (MOPTMA), la Generalitat de Catalunya, el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, la Mancomunitat de municipis de l’àrea metropolitana, 
l'Ajuntament del Prat de Llobregat i l'Ajuntament de Barcelona. Aquest pla es coneix amb el 
nom de Pla Delta. 

Aquest conveni contempla unitàriament tots els projectes territorials que tradicionalment 
s’han volgut satisfer al Delta, i estableix una relació de plans i actuacions a desenvolupar 
amb l’objectiu de convertir aquest àmbit geogràfic en el principal centre distribuïdor del sud 
d’Europa, mitjançant la construcció d’una plataforma logística que esdevindrà un element 
clau per al desenvolupament econòmic de Catalunya i una zona estratègica dins de la UE, i 
garantir i potenciar, alhora, els valors paisatgístics i mediambientals del territori deltaic. 
D’aquesta manera, el Pla pretén aprofitar les sinèrgies de les grans instal·lacions portuària i 
aeroportuària així com la potencialitat de les connexions amb la xarxa viària i ferroviària, i tot 
això ubicat dins l’àrea de Barcelona, que continua sent la zona industrial més potent de 
l'Estat espanyol, per tal de consolidar una polaritat de referència dins l’arc mediterrani i el 
sud d’Europa. 

En resum, el Pla del Delta del Llobregat constitueix un conjunt d’actuacions i inversions 
coordinades en infraestructures de transport, logística, mobilitat i medi ambient que es 
desenvoluparan fins aproximadament l’any 2010. La finalitat del Pla Delta és l’ordenació 
territorial del Delta del Llobregat tot desenvolupant les vies i els sistemes de comunicació 
alhora que es protegeix la plana deltaica. Cal remarcar que el Pla, per la seva complexitat i 
visió global, ha estat considerat com un pla pilot d’infraestructures per la Unió Europea i per 
tant, participa dels fons de cohesió comunitaris. 

 Les principals actuacions del Pla Delta es poden emmarcar en els següents àmbits:  

• L’ampliació del port de Barcelona: El mes de desembre de l’any 2001 es va iniciar 
l’ampliació del port de Barcelona. Un cop acabada, el port haurà doblat la seva superfície 
i les seves infraestructures, la qual cosa li permetrà duplicar, també, el seu volum de tràfic 
de mercaderies. Un dels principals actius del port serà la intermodalitat mitjançant els 
nous accessos viaris i ferroviaris, l’arribada de l’ample de via europeu i la proximitat de 
l’aeroport. 



Pàg. 46   Annex 

 

• L’ampliació de l’aeroport: El 22 d’octubre del 1999 es va aprovar el Pla director de 
l'Aeroport del Prat. Aquest Pla preveu l’ordenació de les activitats en el recinte 
aeroportuari i la concreció de les noves terminals de passatgers, de càrrega i del conjunt. 
L’objectiu és convertir l'Aeroport de Barcelona en un hub internacional preparat per donar 
a resposta a un trànsit mínim de 40 milions de passatgers/any, amb una capacitat de més 
de 90 operacions en hora punta i de 400.000 operacions/any.  

• Infraestructures viàries: l’objectiu d’aquestes actuacions és el relligament de la xarxa 
viària d’aquesta àrea per tal de facilitar la mobilitat entre els municipis de la zona i la 
conurbació barcelonina, d’una banda, i la consolidació d’una xarxa d’alta capacitat ben 
connectada amb el port i l’aeroport per una altra.  

• Xarxa ferroviària: En l’acord inicial, el Pla preveia la millora de les connexions de les 
principals infraestructures logístiques amb la xarxa ferroviària, mitjançant la construcció 
d’una línia ferroviària d’amplada europea des del Papiol fins al port i l’aeroport. 
Tanmateix, el projecte de la LAV Madrid-Barcelona-frontera francesa ha donat una nova 
dimensió al futur del sistema ferroviari. Aquest nou enfocament no només garanteix la 
intermodalitat del sistema de transport i l’enllaç amb el port i l’aeroport, sinó que inclou 
una nova estació intermodal al Prat sobre la línia principal del TAV, amb una clara 
voluntat de connectivitat urbana i la reestructuració de la xarxa de rodalies per a poder 
donar un millor nivell de servei.  

• Actuacions mediambientals: En la complexitat del Pla Delta, la preservació del medi 
ambient ha estat una de les prioritats que caracteritzen les diferents actuacions del Pla 
Delta, la gran majoria de les quals tenen gran relació amb el desviament del curs final del 
riu Llobregat. Aquestes actuacions mediambientals, comprenen un ampli conjunt de 
mesures, des de la protecció i conservació de les zones humides i la regeneració de la 
costa fins a la construcció d’una gran depuradora i d’una incineradora, passant per les 
mesures per a pal·liar els possibles impactes negatius de les infraestructures previstes. 
En concret cal destacar dues actuacions que ja estan realitzades: la construcció d’una 
EDAR al Prat de Llobregat per sanejar les aigües del riu Llobregat, abans de tornar-les al 
mar, i el desviament i endegament del riu Llobregat en el seu tram final, que permetrà 
l’ampliació del port cap al sud i, alhora, augmentarà la capacitat hidràulica d’aquest 
tram.   

En la següent imatge, Figura E.1, es mostren amb més detall i gràficament les principals 
actuacions que componen el Pla Delta i que s’acaben de comentar. Aquesta imatge està 
disponible en format A3 a la documentació gràfica, al final d’aquest mateix annex com a K.12. 
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AMPLIACIÓ DE L’AEROPORT 13 Desviament de la C-31 

1 Ampliació terminals actuals 14 Eix viari entre el port i l’Aeroport 

2 Ampliació camp de vols 15 Connexió entre Ronda litoral i C-32 

3 Nova terminal de passatgers INFRAESTRUCTURES FERROVIÀRIES 

4 Ciutat Aeroportuària i altres serveis 16 Nou accés ferroviari a l’aeroport 

5 Ampliació zona de mercaderies 17 Nou accés ferroviari al port 

AMPLIACIÓ DEL PORT 18 Ramal mercaderies Papiol-Port 

6 Noves terminals i molls 19 LAV passatgers 

7 Desenvolupament ZAL II ACTUACIONS MEDIAMBIENTALS 

8 Nous Dics de recer 20 Desviament del riu Llobregat 

9 Ampliació dics actuals 21 Endegament del tram desviat del riu 

INFRAESTRUCTURES VIÀRIES 22 EDAR del Prat de Llobregat 

10 Nou accés viari a l’ampliació de l’aeroport 23 Creació del Parc Litoral 

11 Nou accés viari a l’ampliació del port 24 Creació del Parc Fluvial 

12 Pota sud de la Ronda de Dalt 25 Actuacions mediambientals a la costa 

Xarxa ferroviària 

Xarxa viària 

Figura E.1: Principals actuacions i projectes contemplats en el Pla Delta del Llobregat. 
Font: Elaboració pròpia amb les dades de DPTOP. 

Disponible en format DIN A3 a l’annex K de documentació gràfica. 
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F. AENA 

És l’acrònim de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea. Entitat Pública Empresarial 
creada per l’aplicació de l’article 82 de la Llei 4/1990, de 29 de juny, dels Pressupostos 
Generals de l’Estat i que es regeix pel seu corresponent Reglament 905/1991, de 14 de 
juny, en el qual s’aprova l’Estatut d’AENA. 

Tal com fixa el primer article 1 del seu Estatut, AENA té per missió: 

 [, etc.] contribuir al desarrollo del transporte aéreo en España y garantizar el transito aéreo con 
seguridad, fluidez, eficacia y economía, ofreciendo una calidad de servicio acorde con la 
demanda de clientes y usuarios, en el marco de la política general de transportes del gobierno, 
sin perjuicio de las competencias que, en actividades relacionadas con el ejercicio de funciones 
soberanas, puedan corresponder a otros departamentos ministeriales. Su objeto será la gestión 
de los aeropuertos civiles de interés general y de las instalaciones y redes de ayudas a la 
navegación aérea, pudiendo realizar, además, cuantas actividades anejas o complementarias 
de aquellas permitan rentabilizar las inversiones efectuadas [, etc.].  

AENA té personalitat jurídica pròpia i independent de la de l’Estat, plena capacitat jurídica, 
pública i privada, i patrimoni propi. Tanmateix, està adscrita al Ministeri de Foment, el qual, 
d’acord amb el mandat que estableix el Govern, fixa les seves directrius d’actuació, aprova 
el seu pla anual d’objectius, efectua el seguiment de la seva activitat i exerceix els controls 
corresponents, d’acord sempre amb la normativa vigent. Atenent a la legislació vigent 
desenvolupa les següents funcions: 

• Ordenació, direcció, coordinació, explotació, conservació i administració dels aeroports 
públics de caràcter civil, aeròdroms, heliports i altres superfícies aptes pel transport 
aeri dels quals se li encarregui la gestió i dels serveis afectats pels mateixos; la 
coordinació, explotació, conservació i administració de les zones civils de les bases 
aèries obertes al tràfic civil.  

• Projecte, execució, direcció i control de les inversions en les infraestructures i 
instal·lacions a les que es refereix el paràgraf anterior.  

• Ordenació, direcció, coordinació, explotació, conservació i administració de les 
instal·lacions i xarxes de sistemes de telecomunicacions aeronàutiques, de suport a la 
navegació i de control de la circulació aèria.  

• Projecte, execució, direcció i control de les inversions en infraestructura, instal·lacions i 
xarxes de sistemes de telecomunicacions aeronàutiques, de suport a la navegació i 
control de la circulació aèria.  
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• Proposta de planificació de noves infraestructures aeronàutiques, així com de les 
modificacions de l’estructura de l’espai aeri.  

• Desenvolupament dels serveis d’ordre i seguretat en les instal·lacions que gestioni, així 
com la participació en les formacions específiques relacionades amb el transport aeri i 
subjectes a l’atorgament d’una llicència oficial.  

AENA gestiona 5 direccions regionals de navegació aèria, 1 heliport i 47 aeroports 
considerats d’interès general, situats en territori espanyol i pels quals l’any 2006 van circular 
més de 193 milions de passatgers, duplicant així el tràfic obtingut l’any 1995. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura F.1: Ubicació dels 47 aeroports d’interès general gestionats per AENA a Espanya. 
 Font: Elaboració pròpia a partir d’una imatge d’AENA. 

19
3.

55
3.

17
8

18
1.

27
7.

74
1

16
6.

14
6.

19
8

15
3.

82
6.

34
1

14
3.

09
2.

60
1

14
4.

60
0.

59
8

14
0.

99
7.

30
512

8.
89

1.
67

1

11
9.

02
4.

52
3

11
1.

33
1.

12
5

10
3.

55
4.

38
6

97
.9

33
.6

69

90.000.000
100.000.000
110.000.000
120.000.000
130.000.000
140.000.000
150.000.000
160.000.000
170.000.000
180.000.000
190.000.000
200.000.000

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

Figura F.2: Evolució del tràfic de passatgers en el aeroports d’AENA en el període 1995-2006. 
 Font: Elaboració pròpia a partir de les Memòries anuals d’AENA. 
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# Denominació de l'Aeroport Codi IATA Codi ICAO Emplaçament
1 Aeropuerto de Albacete-Los Llanos ABC LEAB Albacete
2 Aeropuerto de Lanzarote ACE GCRR Lanzarote (Las Palmas)

3 Aeropuerto de Málaga AGP LEMG Málaga
4 Aeropuerto de Alicante ALC LEAL Elche (Alicante)

5 Aeropuerto de Barcelona BCN LEBL El Prat de Llobregat (Barcelona)
6 Aeropuerto de Bilbao BIO LEBB Bilbao (Vizcaya)

7 Aeropuerto de Badajoz-Talavera la Real BJZ LEBZ Badajoz
8 Aeropuerto de San Sebastián EAS LESO San Sebastián (Guipúzcoa)

9 Aeropuerto de Fuerteventura FUE GCFV Fuerteventura (Las Palmas)

10 Aeropuerto de la Gomera GMZ GCGM La Gomera 
11 Aeropuerto de Girona-Costa Brava GRO LEGE Vilobí d'Onyar (Girona)
12 Aeropuerto de Granada-Jaén GRX LEGR Granada
13 Aeropuerto de Ibiza IBZ LEIB Ibiza (Islas Baleares)

14 Aeropuerto de La Coruña LCG LECO La Coruña
15 Aeropuerto de Almería LEI LEAM Almería
16 Aeropuerto de León LEN LELN León
17 Aeropuerto de Gran Canaria-Gando LPA GCLP Gran Canaria
18 Aeropuerto de Madrid-Barajas MAD LEMD Madrid
19 Aeropuerto de Mahón MAH LEMH Menorca (Illes Balears)

20 Aeropuerto de Madrid Cuatro-Vientos MCV LECU Madrid

21 Aeropuerto de Murcia-San Javier MJV LELC San Javier (Murcia)

22 Aeropuerto de Melilla MLN GEML Melilla
23 Aeropuerto de Córdoba ODB LEBA Córdoba
24 Aeropuerto de Asturias OVD LEAS Santiago del Monte (Asturias)

25 Aeropuerto de Son Sant Joan PMI LEPA Palma de Mallorca (Illes Balears)

26 Aeropuerto de Pamplona PNA LEPP Pamplona (Navarra)

27 Aeropuerto de Sabadell QSA LELL Sabadell (Barcelona)
28 Aeropuerto de Reus REU LERS Reus (Tarragona)
29 Aeropuerto de Burgos RGS LEBG Burgos
30 Aeropuerto de Logroño RJL LELO Logroño (La Rioja)

31 Aeropuerto de Santiago de Compostela SCQ LEST Santiago de Compostela (La Coruña)

32 Aeropuerto de Santander SDR LEXJ Maliaño (Cantabria)

33 Aeropuerto de Salamanca SLM LESA Salamanca
34 Aeropuerto de La Palma SPC GCLA Villa de Mazo (Santa Cruz de Tenerife)

35 Aeropuerto de Sevilla SVQ LEZL Sevilla
36 Aeropuerto de Tenerife Norte TFN GCXO Tenerife Norte (Santa Cruz de Tenerife)

37 Aeropuerto de Tenerife Sur TFS GCTS Tenerife Sur (Santa Cruz de Tenerife)

38 Aeropuerto de Torrejón TOJ LETO Torrejón de Ardoz (Madrid)

39 Aeropuerto del Hierro VDE GCHI El Hierro (Illes Canàries)
40 Aeropuerto de Vigo VGO LEVX Vigo (Pontevedra)

41 Aeropuerto de Vitoria VIT LEVT Vitoria (Álava)

42 Aeropuerto de Valencia VLC LEVC Valencia
43 Aeropuerto de Valladolid VLL LEVD Villanubla (Valladolid)

44 Aeropuerto de Jerez XRY LEJR Jerez de la Frontera (Cádiz)

45 Aeropuerto de Zaragoza ZAZ LEZG Zaragoza
46 Aeropuerto de Huesca-Pirineos - LEHC Huesca (Aragón)
47 Aeropuerto de Son Bonet - LESB Palma de Mallorca (Illes Balears)

Taula F.1: Nom, codificació i emplaçament del 47 aeroports gestionats per AENA l’any 2006. 
 Font: Elaboració pròpia. 
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Dels 47 aeroports que integren la xarxa aeroportuària d’AENA, el proppassat any 2006, 26 
aeroports van superar el milió de passatgers com es veu en el següent gràfic, tot i que el 72% 
del tràfic total de passatgers a Espanya depèn només dels 7 principals aeroports. Aquests 7 
aeroports figuren tots ells entre els 50 principals aeroports europeus, i de fet, els dos aeroports 
bandera d’AENA, el de Madrid-Barajas i el de Barcelona, figuren entre els 50 aeroports més 
importants del món segons la Airport Council International (ACI). El Top 50 d’UE-27 i el Top 50 
mundial es poden veure en les pàgines 51 i 52 d’aquest annex. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura F.3: Tràfic de passatgers en els principals aeroports d’AENA l’any 2006. 
 Font: Elaboració pròpia a partir de l’informe anual d’AENA 2006. 
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Figura F.4: Tràfic de passatgers en els principals 26 aeroports d’AENA l’any 2006. Nombre    
de passatgers, percentatge sobre el tràfic total i ubicació dels aeroports sobre el territori. 

 Font: Elaboració pròpia a partir de l’informe anual d’AENA 2006. 

1 MADRID-BARAJAS 45.799.983 23,66% 14 SEVILLA 3.871.785 2,00%
2 BARCELONA 30.008.302 15,50% 15 GIRONA-COSTA BRAVA 3.614.254 1,87%
3 P. DE MALLORCA 22.408.427 11,58% 16 MENORCA 2.690.992 1,39%
4 MALAGA 13.076.252 6,76% 17 SANTIAGO 1.994.519 1,03%
5 GRAN CANARIA 10.286.726 5,31% 18 MURCIA-SANJAVIER 1.646.129 0,85%
6 ALICANTE 8.893.720 4,59% 19 JEREZ DE LA FRONTERA 1.381.666 0,71%
7 TENERIFE SUR 8.845.668 4,57% 20 REUS 1.380.267 0,71%
8 LANZAROTE 5.626.087 2,91% 21 ASTURIAS 1.353.030 0,70%
9 VALENCIA 4.969.120 2,57% 22 VIGO 1.188.046 0,61%
10 IBIZA 4.460.143 2,30% 23 LA PALMA 1.175.328 0,61%
11 FUERTEVENTURA 4.458.711 2,30% 24 FGL GRANADA-JAEN 1.086.236 0,56%
12 TENERIFE NORD 4.025.601 2,08% 25 ALMERIA 1.055.545 0,55%
13 BILBAO 3.876.072 2,00% 26 A CORUÑA 1.014.839 0,52%
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F.1. Tràfic als 50 principals aeroports europeus el passat any 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula F.2: Els principals 50 aeroports europeus segons la ACI a l’any 2006. 
Font: Airport Council International Europe (ACI-Europe). 

TOP 50 ACI AEROPORTS EUROPEUS PASSATGERS 2006
1  London Heathrow 67.329.553
2  Paris Roissy Charles de Gaulle 56.849.567
3  Frankfurt 52.820.000
4  Amsterdam Schiphol 46.062.111
5  Madrid Barajas 45.799.983
6  London Gatwick 34.080.583
7  Munich 30.530.000
8  Rome Fiumicino 30.176.760
9  Barcelona El Prat 30.008.302

10  Paris Orly 25.622.152
11  London Stansted 23.680.487
12  Palma de Mallorca Son Sant Joan 22.408.427
13  Manchester 22.124.480
14  Milan Malpensa 21.767.267
15  Dublin International 21.000.000
16  Copenhagen Kastrup 20.877.000
17  Istanbul Atatürk 19.255.690
18  Zurich Kloten 19.200.000
19  Oslo Gardermoen 17.672.179
20  Stockholm Arlanda 17.539.000
21  Vienna Schwechat 16.900.000
22  Bruxelles Zaventem 16.700.000
23  Düsseldorf International 16.600.000
24  Moscow Domodedovo 15.370.000
25  Athens International 15.079.662
26  Malaga 13.076.252
27  Moscow Sheremetyevo 12.764.000
28  Helsinki Vantaa 12.109.000
29  Lisbon Portela de Sacavém 12.089.400
30  Hamburg 11.954.040
31  Berlin Tegel 11.812.625
32  Prague Ruzyně 11.581.511
33  Gran Canaria Gando 10.286.726
34  Stuttgart 10.100.000
35  Nice Côte d'Azur 9.948.035
36  Cologne/Bonn 9.900.000
37  Milan Linate 9.696.515
38  London Luton 9.414.831
39  Birmingham 9.056.130
40  Alicante 8.893.720
41  Tenerife Sur 8.845.668
42  Glasgow 8.820.797
43  Edinburgh 8.607.874
44  Budapest Ferihegy 8.266.700
45  Warsaw Okecie 8.101.000
46  Lyon Satolas 6.752.333
47  Venice Tessera 6.342.178
48  Marseille Provence 6.110.000
49  Berlin Schoenefeld 6.059.343
50  Toulouse Blagnac 5.956.552
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F.2. Tràfic als 50 principals aeroports del món el passat any 2006. 
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TOP 50 ACI CIUTAT CODI ISO PAÍS CODI IATA AEROPORT MPax 2006 ∆ 2006/05
1  ATLANTA GA ATL 84.8 (1.2)
2  CHICAGO IL ORD 76.2 (0.3)
3  LONDON GB LHR 67.5 (0.6)
4  TOKYO JP HND 65.2 (3.0)
5  LOS_ANGELES CA LAX 61.0 (0.7)
6  DALLAS/FW TX DFW 60.1 (1.3)
7  PARIS FR CDG 56.8 (5.6)
8  FRANKFURT DE FRA 52.8 (1.1)
9  BEIJING CN PEK 48.5 (18.3)
10  DENVER CO DEN 47.3 (9.1)
11  LAS VEGAS NV LAS 46.2 (4.3)
12  AMSTERDAM NL AMS 46.1 (4.4)
13  MADRID ES MAD 45.5 (8.1)
14  HONG KONG CN HKG 44.0 (9.1)
15  BANGKOK TH BKK 42.8 (9.8)
16  HOUSTON TX IAN 42.6 (7.4)
17  NEW YORK NY JFK 42.6 (4.2)
18  PHOENIX AZ PHX 41.4 (0.5)
19  DETROIT MI DTW 36.4 (0.0)
20  MINNEAPOLIS MN MSP 35.6 (3.9)
21  NEWARK NJ EWR 35.5 (7.4)
22  SINGAPORE SG SIN 35.0 (8.0)
23  ORLANDO FL MCO 34.8 (2.1)
24  LONDON GB LGW 34.2 (4.2)
25  SAN FRANCISCO CA SFO 33.5 (0.4)
26  MIAMI FL MIA 32.5 (4.9)
27  TOKYO JP NRT 31.8 (1.2)
28  PHILADELPHIA PA PHL 31.8 (0.9)
29  TORONTO CA YYZ 31.0 (3.5)
30  JAKARTA ID CGK 30.9 (10.4)
31  MUNICH DE MUC 30.8 (7.5)
32  ROME IT FCO 30.1 (5.2)
33  BARCELONA ES BCN 30.0 (10.5)
34  SYDNEY AU SYD 30.0 (1.4)
35  SEATTLE WA SEA 30.0 (2.4)
36  CHARLOTTE NC CLT 29.7 (5.3)
37  DUBAI AE DXB 28.8 (16.2)
38  SEOUL KR ICN 28.4 (8.2)
39  BOSTON MA BOS 27.7 (2.4)
40  SHANGHAI CN PVG 26.8 12.9
41  GUANGZHOU CN CAN 26.2 (11.3)
42  NEW YORK NY LGA 25.8 (0.3)
43  PARIS FR ORY 25.6 (3.1)
44  MEXICO CITY MEX MEX 24.7 (2.5)
45  KUALA LUMPUR MYS KUL 24.1 (4.8)
46  LONDON GB STN 23.7 (7.6)
47  ISTANBUL TR 1ST 23.3 (10.1)
48  TAIPEI TW TPE 22.9 (5.3)
49  WASHINGTON DC WA IAD 22.8 (15.0)
50  MANCHESTER GB MAN 22.8 (0.2)

Taula F.3: Els principals 50 aeroports mundials segons la ACI a l’any 2006. 
Font: Airport Council International (ACI). 
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F.3. Finançament d’AENA 

AENA, és una Entitat Pública Empresarial comercial, i per tant és productora de mercat, és a dir, 
que es finança majoritàriament a través dels ingressos derivats de la seva pròpia activitat, 
principalment a partit de drets i taxes per navegació aèria i per activitats aeronàutiques 
pròpiament dites; una altra font d’ingressos són els vinculats a diverses operacions de suport no 
estrictament aeronàutiques i finalment els ingressos de les concessions i de les activitats 
comercials. De tot el que s’acaba d’exposar, el handling i la gestió comercial dels aeroports  i 
altres serveis, corren a càrrec del sector privat mitjançant el model de concessions clàssica 
resumit a la pàgina 28 de la memòria d’aquest projecte.  
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Figura F.5: Distribució de l’import de la xifra de negocis d’AENA al 2005. (En milers d’euros). 
Font: Memòria anual d’AENA 2005. 
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Si s’observa la Figura F.5, podem entendre perquè els aeroports no poden considerar a les 
aerolínies com els seus únics clients, sinó que el passatge es consolida com a un client directe, 
i destacat, de l’aeroport, doncs la tercera font d’ingressos d’AENA ja són les activitats 
comercials orientades als passatgers. L’interès dels aeroports per la qualitat i la competitivitat 
dels serveis i la satisfacció dels seus clients –passatge, càrrega, aerolínies i concessionaris- és 
lògic, considerant que un aeroport, actualment, és un dispensador directe o mitjançant 
concessió, d’innumerables serveis com es pot observar en la Figura F.6. 

F.4. Taxes aeroportuàries 

Les taxes vinculades als aeroports no són responsabilitat d’AENA, sinó que les fixa el Ministeri 
de Foment a través de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, en particular, les taxes 
d’AENA vigents per l’any 2007 es van fixar a través de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2007. 

Així, en el cas espanyol, els aeroports tenen les tarifes intervingudes per l’administració, doncs 
aquestes es fixen des de fora l’organització aeroportuària, AENA, mitjançant procediments 
administratius sense necessitat d’aplicar criteris de política econòmica. 

En relació a les taxes aeronàutiques, els aeroports espanyols es classifiquen en tres categories 
en funció del seu volum de tràfic i de l’estacionalitat. Entre els aeroports d’una mateixa categoria 
no es possible aplicar cap tipus de política de preus diferenciats de forma que, per exemple, 
aeroports amb tipologies, funcions i volums de tràfics molt diferents, com per exemple Madrid-
Barajas i Lanzarote, cobren les mateixes taxes a les companyies aèries. 

A continuació es reprodueix textualment la classificació del aeroports  a efectes d’aplicació de 
diverses taxes de la Guia de Tarifas de Aeropuertos Espanyoles y Navegación Aérea 2007 
d’AENA. 

CLASIFICACIÓN A EFECTOS DE LA TASA DE ATERRIZAJE:  

• Primera categoría: Alicante, Barcelona, Bilbao, Fuerteventura, Gran Canaria, 
Lanzarote, Madrid-Barajas, Málaga, Palma de Mallorca, Sevilla, Tenerife Norte, 
Tenerife Sur y Valencia. Ibiza y Menorca durante el periodo comprendido entre el 1 de 
mayo al 31 de octubre, inclusive.   

• Segunda categoría: Almería, Asturias, Federico García Lorca Granada Jaen, Jerez, 
La Coruña, La Palma, Santiago y Vigo. Gerona y Reus durante el periodo comprendido 
entre el 1 de mayo al 31 de octubre. Ibiza y Menorca durante el periodo comprendido 
entre el 1 de noviembre al 30 de abril, inclusive. 
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• Tercera categoría: Albacete, Badajoz, Burgos, Ceuta, Córdoba, El Hierro, La Gomera, 
La Rioja-Logroño, León, Madrid-Cuatro Vientos, Melilla, Huesca Pirineos, Murcia-San 
Javier, Pamplona, Sabadell, Salamanca, San Sebastián, Santander, Son Bonet, 
Torrejón, Valladolid, Vitoria y Zaragoza. Gerona y Reus durante el periodo 
comprendido entre el 1 de noviembre al 30 de abril, inclusive. 

 

CLASIFICACIÓN A EFECTOS DE LA TASA DE APROXIMACIÓN:  

• Primera categoría: Alicante, Barcelona, Bilbao, Fuerteventura, Gran Canaria, Ibiza, 
Lanzarote, Madrid/Barajas, Málaga, Menorca, Palma de Mallorca, Sevilla, Tenerife 
Norte, Tenerife Sur y Valencia.  

• Segunda categoría: Almería, Asturias, Gerona, Federico García Lorca Granada Jaen, 
Jerez, La Coruña, La Palma, Reus, Santiago y Vigo.   

• Tercera categoría: Badajoz, El Hierro, La Gomera, Madrid/Cuatro-Vientos, Melilla, 
Murcia/San Javier, Pamplona, Sabadell, Salamanca, San Sebastián, Santander, 
Valladolid, Vitoria, Zaragoza y el resto de los aeropuertos gestionados por la entidad 
pública empresarial AENA no incluidos en los apartados anteriores.   

 

CLASIFICACIÓN A EFECTOS TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y UTILIZACIÓN 
DEL DOMINIO PÚBLICO AEROPORTUARIO:  

• Grupo A: Alicante, Barcelona, Gran Canaria, Ibiza, Lanzarote, Madrid-Barajas, 
Málaga, Palma de Mallorca, Tenerife Norte, Tenerife Sur.   

• Grupo B:  Bilbao, Fuerteventura, Menorca, Sevilla, Valencia.   

• Grupo C: Almería, Asturias, Federico García Lorca Granada Jaen, Jerez, La Coruña, 
La Palma, Santiago y Vigo.   

• Grupo D:  Albacete, Badajoz, Burgos, Ceuta, Córdoba, Gerona, Hierro, Huesca 
Pirineos, La Gomera, La Rioja, León, Madrid-Cuatro Vientos, Melilla, Pamplona, Reus, 
Sabadell, Salamanca, Murcia-San Javier, San Sebastián, Santander, Son Bonet, 
Torrejón, Valladolid, Vitoria, Zaragoza. 
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G. Tràfic als aeroports d’AENA  

G.1 PAX i operacions als aeroports d’AENA en el període 2000-2006 

Durant l’any 2006, el tràfic de passatgers als 47 aeroports gestionats per AENA a Espanya 
ha experimentat un creixement mig del 6,8%, repartit entre els diferents aeroports que 
configuren la xarxa fins assolir un total de 193,6 milions de passatgers. Les dades 
corresponen a passatgers comercials (sense incloure trànsits diversos com els vinculats a 
l’aviació privada o d’oci).  

Entre tots els aeroports de la xarxa, amb més d’un milió de passatgers destaquen els 
increments experimentats pels aeroports com Vitòria-Gazteiz 89,5%, Lleó 56,6%, Astúries 
32,6%, Logroño 41,7%, Salamanca 24,9% i Donostia 19,2%.  

El més destacable però, són els importants creixements dels grans aeroports com Madrid-
Barajas, Barcelona, Palma de Mallorca, Màlaga i Gran Canària que han mantingut durant 
l’any uns creixements del 8,7%, 10,5%, 5,5%, 3,2% i 4,7% respectivament. Remarcar, que 
d’aquests aeroports, només Madrid-Barajas ja ha finalitzat les principals actuacions del seu 
Pla Director, amb l’execució del Pla Barajas, i que per tant és l’únic aeroport amb 
infraestructura disponible per poder augmentar la capacitat operativa d’aeronaus i sobretot 
l’assignació de slots.  

La distribució del tràfic entre els diferents aeroports de la xarxa es manté en valors pròxims 
als dels darrers anys, i es pot resumir de la següent manera: 

• Els 7 aeroports amb major tràfic de passatgeres van gestionar el passat 2006 el 
72% del tràfic comercial a Espanya, destacant els aeroports de Madrid-Barajas amb 
45,8 milions de passatgers, Barcelona amb 30 milions, i Palma de Mallorca amb 
22,4 milions. Els altres dos grans aeroports espanyols són Màlaga i Gran Canària, 
que superen ambdós els 10 milions de passatgers. 

• Els 19 aeroports restants amb més d’ un milió de passatgers el passat 2006, 
concentren per la seva part el 26,3% del tràfic total. 

• I la resta, 20 aeroports, representen només el 2,4% del tràfic de passatgers de la 
xarxa d’AENA. 

A continuació es tabulen a mode de resum els tràfics de passatgers obtinguts en tots els 
aeroports que configuren la xarxa integrada d’aeroports d’AENA en el període 2001-2006. 
També es mostren per a tots els aeroports el nombre d’operacions efectuades. 
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 Taula G.1: Tràfic de passatgers i operacions efectuades en els aeroports gestionats      
per AENA a Espanya l’any 2006 (considerant arribades i sortides). 

Font: Departament d’estadística operativa d’AENA. 

MADRID-BARAJAS 45.799.983 8,7% MADRID-BARAJAS 434.959 4,6%
BARCELONA 30.008.302 10,5% BARCELONA 327.650 6,4%
PALMA DE MALLORCA 22.408.427 5,5% PALMA DE MALLORCA 190.304 4,5%
MALAGA 13.076.252 3,2% MALAGA 127.776 3,1%
GRAN CANARIA 10.286.726 4,7% GRAN CANARIA 114.949 3,8%
ALICANTE 8.893.720 1,1% VALENCIA 87.920 1,0%
TENERIFE SUR 8.845.668 2,5% ALICANTE 76.813 0,9%
LANZAROTE 5.626.087 2,9% TENERIFE SUR 65.774 3,3%
VALENCIA 4.969.120 7,1% TENERIFE NORTE 65.297 8,4%
IBIZA 4.460.143 7,1% MADRID-CUATRO VIENTOS 61.505 -4,9%
FUERTEVENTURA 4.458.711 9,5% SEVILLA 58.576 5,7%
TENERIFE NORTE 4.025.601 7,2% BILBAO 58.574 4,1%
BILBAO 3.876.072 0,8% IBIZA 54.146 9,2%
SEVILLA 3.871.785 10,0% LANZAROTE 50.172 6,4%
GIRONA 3.614.254 2,3% SABADELL 48.695 11,1%
MENORCA 2.690.992 3,9% JEREZ DE LA FRONTERA 46.535 21,7%
SANTIAGO 1.994.519 8,2% FUERTEVENTURA 44.044 9,0%
MURCIA-SANJAVIER 1.646.129 16,2% GIRONA 33.439 4,1%
JEREZ DE LA FRONTERA 1.381.666 6,5% MENORCA 32.921 11,9%
REUS 1.380.267 -0,1% REUS 24.896 1,7%
ASTURIAS 1.353.030 8,1% SANTIAGO 24.719 -3,8%
VIGO 1.188.046 7,2% LA PALMA 21.364 2,8%
LA PALMA 1.175.328 2,6% VIGO 19.655 4,2%
FGL GRANADA-JAEN 1.086.236 24,0% ALMERIA 18.451 1,0%
ALMERIA 1.055.545 -1,7% MURCIA-SAN JAVIER 18.141 7,1%
A CORUÑA 1.014.839 19,1% ASTURIAS 17.987 2,6%
SANTANDER 649.447 0,7% FGL GRANADA-JAEN 17.583 11,7%
VALLADOLID 457.793 3,0% A CORUÑA 17.406 11,4%
ZARAGOZA 435.881 14,2% MADRID-TORREJON 15.246 16,7%
PAMPLONA 375.308 9,5% SANTANDER 15.195 -5,9%
SAN SEBASTIAN 368.002 19,2% SON BONET 14.466 -9,0%
MELILLA 313.543 15,4% VITORIA 12.351 6,7%
VITORIA 173.605 89,5% SAN SEBASTIAN 12.077 9,7%
EL HIERRO 171.444 8,5% VALLADOLID 11.586 -3,9%
LEON 126.650 56,6% PAMPLONA 11.419 8,9%
BADAJOZ 80.464 10,3% ZARAGOZA 11.408 15,2%
LOGROÑO 55.469 41,7% MELILLA 10.696 15,1%
LA GOMERA 38.852 12,6% CORDOBA 9.221 -1,8%
MADRID-TORREJON 30.587 8,5% SALAMANCA 8.658 -3,0%
SALAMANCA 29.308 24,9% LEON 6.305 19,4%
CEUTA/HELIPUERTO 22.125 9,4% EL HIERRO 4.550 5,8%
CORDOBA 19.557 -5,1% BADAJOZ 4.434 -0,4%
ALBACETE 17.516 9,5% LA GOMERA 3.385 -0,3%
MADRID-CUATRO VIENTOS 179 -33,7% LOGROÑO 3.334 8,8%
SABADELL 0 --- CEUTA/HELIPUERTO 2.596 -2,3%
SON BONET 0 --- ALBACETE 1.347 13,7%

TOTAL 193.553.178 6,8% TOTAL 2.318.525 4,9%

PASSATGERS OPERACIONS

Aeroports Total %∆ 06/05 Aeroports Total %∆ 06/05
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Taula G.2: Tràfic de passatgers i operacions efectuades en els aeroports gestionats      
per AENA a Espanya l’any 2005 (considerant arribades i sortides). 

Font: Departament d’estadística operativa d’AENA. 

MADRID-BARAJAS 42.146.784 8.9% MADRID-BARAJAS 415.704 3.5%
BARCELONA 27.152.745 10.6% BARCELONA 307.811 5.6%
PALMA DE MALLORCA 21.240.736 4.0% PALMA DE MALLORCA 182.028 2.3%
MALAGA 12.669.019 5.2% MALAGA 123.959 6.8%
GRAN CANARIA 9.827.157 3.8% GRAN CANARIA 110.748 5.8%
ALICANTE 8.795.705 2.6% ALICANTE 76.109 6.6%
TENERIFE SUR 8.631.923 0.0% TENERIFE SUR 63.649 1.3%
LANZAROTE 5.467.499 -0.9% LANZAROTE 47.158 -2.7%
VALENCIA 4.639.314 49.1% VALENCIA 87.045 19.8%
IBIZA 4.164.703 -0.2% IBIZA 49.603 1.6%
FUERTEVENTURA 4.071.875 4.0% FUERTEVENTURA 40.415 1.4%
BILBAO 3.843.953 13.2% BILBAO 56.285 11.8%
TENERIFE NORTE 3.754.513 11.4% TENERIFE NORTE 60.235 6.4%
GIRONA 3.533.564 19.3% GIRONA 32.126 12.1%
SEVILLA 3.521.112 31.5% SEVILLA 55.423 25.3%
MENORCA 2.590.733 -1.5% MENORCA 29.428 -0.4%
SANTIAGO 1.843.118 16.6% SANTIAGO 25.693 19.0%
MURCIA-SAN JAVIER 1.416.537 67.0% MURCIA-SAN JAVIER 16.937 41.1%
REUS 1.382.257 21.5% REUS 24.481 13.3%
JEREZ DE LA FRONTERA 1.297.134 16.1% JEREZ DE LA FRONTERA 38.235 43.7%
ASTURIAS 1.251.495 32.6% ASTURIAS 17.535 23.5%
LA PALMA 1.145.569 12.8% LA PALMA 20.792 9.0%
VIGO 1.108.720 21.6% VIGO 18.855 22.0%
ALMERIA 1.073.585 29.2% ALMERIA 18.269 21.4%
GRANADA 875.827 48.2% GRANADA 15.746 15.9%
A CORUÑA 852.322 45.4% A CORUÑA 15.625 20.7%
SANTANDER 644.662 88.2% SANTANDER 16.148 38.7%
VALLADOLID 444.520 0.5% VALLADOLID 12.056 5.9%
ZARAGOZA 381.849 77.4% ZARAGOZA 9.906 5.5%
PAMPLONA 342.614 6.6% PAMPLONA 10.482 1.2%
SAN SEBASTIAN 308.775 4.5% SAN SEBASTIAN 11.007 20.9%
MELILLA 271.589 10.8% MELILLA 9.296 2.2%
EL HIERRO 157.981 9.3% EL HIERRO 4.300 5.3%
VITORIA 91.594 -3.7% VITORIA 11.578 -10.4%
LEON 80.894 24.1% LEON 5.279 0.7%
BADAJOZ 72.966 -11.7% BADAJOZ 4.451 -45.9%
LOGROÑO 39.150 2.0% LOGROÑO 3.064 22.1%
LA GOMERA 34.496 12.1% LA GOMERA 3.396 1.5%
MADRID-TORREJON 28.197 8.5% MADRID-TORREJON 13.063 15.1%
SALAMANCA 23.456 8.8% SALAMANCA 8.930 -10.5%
CORDOBA 20.604 6.6% CORDOBA 9.390 6.8%
CEUTA /HELIPUERTO 20.233 28.3% CEUTA /HELIPUERTO 2.656 34.1%
ALBACETE 15.992 6.2% ALBACETE 1.185 -9.5%
MADRID-CUATRO VIENTOS 270 3.4% MADRID-CUATRO VIENTOS 64.657 -2.6%
SABADELL 0 --- SABADELL 43.814 2.1%
SON BONET 0 --- SON BONET 15.897 ---

TOTAL 181.277.741 9.1% TOTAL 2.210.449 7.5%

%∆ 05/04Aeroports Total %∆ 05/04 Aeroports Total

PASSATGERS OPERACIONS
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Taula G.3: Tràfic de passatgers i operacions efectuades en els aeroports gestionats      
per AENA a Espanya l’any 2004 (considerant arribades i sortides). 

Font: Departament d’estadística operativa d’AENA. 

MADRID-BARAJAS 38.718.614 8.0% MADRID-BARAJAS 401.503 4.6%
BARCELONA 24.558.138 7.9% BARCELONA 291.369 3.3%
PALMA DE MALLORCA 20.416.083 6.4% PALMA DE MALLORCA 177.859 5.2%
MALAGA 12.046.277 4.1% MALAGA 116.047 5.3%
GRAN CANARIA 9.467.494 3.1% GRAN CANARIA 104.659 5.0%
TENERIFE SUR 8.632.178 -2.5% VALENCIA 72.679 10.9%
ALICANTE 8.571.144 4.6% ALICANTE 71.387 7.2%
LANZAROTE 5.517.136 2.5% MADRID-CUATRO VIENTOS 66.404 -9.1%
IBIZA 4.171.580 0.3% TENERIFE SUR 62.824 0.5%
FUERTEVENTURA 3.917.109 -0.1% TENERIFE NORTE 56.592 5.4%
BILBAO 3.395.773 19.1% BILBAO 50.361 14.4%
TENERIFE NORTE 3.368.988 15.4% IBIZA 48.798 1.7%
VALENCIA 3.111.951 28.0% LANZAROTE 48.446 1.6%
GIRONA 2.962.988 104.5% SEVILLA 44.231 14.9%
SEVILLA 2.678.595 18.0% SABADELL 42.902 -17.3%
MENORCA 2.631.334 -2.7% FUERTEVENTURA 39.865 0.4%
SANTIAGO 1.580.675 14.4% MENORCA 29.538 -8.8%
REUS 1.138.009 34.4% GIRONA 28.668 42.4%
JEREZ DE LA FRONTERA 1.117.447 32.0% JEREZ DE LA FRONTERA 26.599 6.6%
LA PALMA 1.015.667 7.9% REUS 21.608 9.9%
ASTURIAS 943.992 12.4% SANTIAGO 21.593 17.0%
VIGO 911.974 8.6% LA PALMA 19.067 8.7%
MURCIA-SAN JAVIER 848.427 52.3% VIGO 15.458 14.9%
ALMERIA 830.930 -1.1% ALMERIA 15.046 0.9%
GRANADA 590.931 12.4% ASTURIAS 14.198 10.3%
A CORUÑA 586.239 6.6% GRANADA 13.584 6.1%
VALLADOLID 442.218 90.4% A CORUÑA 12.945 2.6%
SANTANDER 342.559 35.0% VITORIA 12.927 -2.7%
PAMPLONA 321.418 2.8% MURCIA-SAN JAVIER 12.003 21.3%
SAN SEBASTIAN 295.533 4.1% SANTANDER 11.643 2.8%
MELILLA 245.102 9.7% VALLADOLID 11.386 27.8%
ZARAGOZA 215.213 -5.6% MADRID-TORREJON 11.350 23.2%
EL HIERRO 144.498 7.6% PAMPLONA 10.361 6.3%
VITORIA 95.094 -7.1% SALAMANCA 9.979 -12.6%
BADAJOZ 82.596 24.2% ZARAGOZA 9.386 -12.7%
LEON 65.187 106.2% SAN SEBASTIAN 9.107 2.6%
LOGROÑO 38.385 89.8% MELILLA 9.098 0.9%
LA GOMERA 30.774 7.6% CORDOBA 8.792 8.6%
MADRID-TORREJON 25.979 22.2% BADAJOZ 8.230 -20.7%
SALAMANCA 21.553 -4.8% LEON 5.241 66.5%
CORDOBA 19.332 15.1% EL HIERRO 4.082 7.1%
CEUTA /HELIPUERTO 15.772 --- LA GOMERA 3.346 -0.8%
ALBACETE 15.055 222.7% LOGROÑO 2.509 54.5%
MADRID-CUATRO VIENTOS 261 569.2% CEUTA /HELIPUERTO 1.981 ---
SABADELL 0 --- ALBACETE 1.309 409.3%

TOTAL 166.146.202 8.0% TOTAL 2.056.960 4.5%

%∆ 04/03 Aeroports Total %∆ 04/03Aeroports Total

PASSATGERS OPERACIONS
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Taula G.4: Tràfic de passatgers i operacions efectuades en els aeroports gestionats      
per AENA a Espanya l’any 2003 (considerant arribades i sortides). 

Font: Departament d’estadística operativa d’AENA. 

MADRID-BARAJAS 35.855.861 5.7% MADRID-BARAJAS 383.804  4.3%
BARCELONA 22.752.667 6.6% BARCELONA 282.021  4.1%
PALMA DE MALLORCA 19.185.919 7.6% PALMA DE MALLORCA 168.988  5.4%
MALAGA 11.566.616 10.9% MALAGA 110.220  8.6%
GRAN CANARIA 9.181.229 1.9% GRAN CANARIA 99.712  6.3%
TENERIFE SUR 8.852.878 -1.4% MADRID-CUATRO VIENTOS 73.086  -7.4%
ALICANTE 8.195.453 16.9% ALICANTE 66.571  12.3%
LANZAROTE 5.383.426 5.1% VALENCIA 65.548  -2.5%
IBIZA 4.157.291 1.5% TENERIFE SUR 62.506  -1.6%
FUERTEVENTURA 3.919.224 8.2% TENERIFE NORTE 53.718  10.1%
TENERIFE NORTE 2.919.087 17.4% SABADELL 51.901  -12.9%
BILBAO 2.850.524 15.7% IBIZA 47.990  -0.7%
MENORCA 2.704.038 -1.1% LANZAROTE 47.667  5.8%
VALENCIA 2.432.126 13.7% BILBAO 44.009  10.5%
SEVILLA 2.269.565 11.1% FUERTEVENTURA 39.695  22.1%
GIRONA 1.448.796 160.0% SEVILLA 38.483  6.5%
SANTIAGO 1.381.826 11.4% MENORCA 32.388  0.4%
LA PALMA 941.118 4.3% JEREZ DE LA FRONTERA 24.946  -23.7%
REUS 846.731 10.7% GIRONA 20.138  35.1%
JEREZ DE LA FRONTERA 846.452 9.8% REUS 19.654  25.9%
VIGO 840.013 7.9% SANTIAGO 18.454  6.3%
ALMERIA 839.859 -0.8% LA PALMA 17.542  26.0%
ASTURIAS 839.814 8.5% ALMERIA 14.918  -1.5%
MURCIA-SAN JAVIER 556.927 77.8% VIGO 13.453  3.8%
A CORUÑA 549.871 3.3% VITORIA 13.291  -2.0%
GRANADA 525.869 8.0% ASTURIAS 12.867  6.9%
PAMPLONA 312.787 -2.3% GRANADA 12.804  14.4%
SAN SEBASTIAN 283.843 4.7% A CORUÑA 12.621  9.9%
SANTANDER 253.756 -3.2% SALAMANCA 11.417  -17.2%
VALLADOLID 232.254 13.4% SANTANDER 11.326  0.7%
ZARAGOZA 228.069 -0.2% ZARAGOZA 10.748  0.9%
MELILLA 223.437 5.4% BADAJOZ 10.374  2.5%
EL HIERRO 134.352 3.4% MURCIA-SAN JAVIER 9.892  28.8%
VITORIA 102.328 3.4% PAMPLONA 9.746  -11.1%
BADAJOZ 66.522 22.9% MADRID-TORREJON 9.210  1.5%
LEON 31.607 31.8% MELILLA 9.017  12.5%
LA GOMERA 28.588 16.2% VALLADOLID 8.912  9.1%
SALAMANCA 22.650 -1.7% SAN SEBASTIAN 8.879  7.4%
MADRID-TORREJON 21.253 -11.2% CORDOBA 8.097  -10.9%
LOGROÑO 20.222 --- EL HIERRO 3.810  -2.2%
CORDOBA 16.789 -7.3% LA GOMERA 3.372  13.9%
ALBACETE 4.666 --- LEON 3.148  6.7%
MADRID-CUATRO VIENTOS 39 --- LOGROÑO 1.624  ---
SABADELL 0 --- ALBACETE 257  ---

TOTAL 153.826.342 7.5% TOTAL 1.968.824  4.0%

OPERACIONS

Aeroports Total %∆ 03/02 Aeroports

PASSATGERS

Total %∆ 03/02
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Taula G.5: Tràfic de passatgers i operacions efectuades en els aeroports gestionats      
per AENA a Espanya l’any 2002 (considerant arribades i sortides). 

Font: Departament d’estadística operativa d’AENA. 

MADRID-BARAJAS 33.915.302 -0.4% MADRID-BARAJAS 368.029 -2.0%
BARCELONA 21.348.211 2.9% BARCELONA 271.023 -0.8%
PALMA DE MALLORCA 17.832.558 -7.2% PALMA DE MALLORCA 160.329 -5.5%
MALAGA 10.429.439 5.0% MALAGA 101.519 3.4%
GRAN CANARIA 9.009.756 -3.5% GRAN CANARIA 93.803 0.5%
TENERIFE SUR 8.980.465 -1.4% MADRID-CUATRO VIENTOS 78.902 -1.9%
ALICANTE 7.010.326 7.2% VALENCIA 67.213 -3.4%
LANZAROTE 5.123.574 0.9% TENERIFE SUR 63.527 4.0%
IBIZA 4.094.446 -7.5% SABADELL 59.591 -5.4%
FUERTEVENTURA 3.620.576 1.2% ALICANTE 59.268 4.8%
MENORCA 2.733.733 -3.2% TENERIFE NORTE 48.785 -0.7%
TENERIFE NORTE 2.486.227 -1.0% IBIZA 48.344 -7.2%
BILBAO 2.463.698 -1.1% LANZAROTE 45.050 3.9%
VALENCIA 2.138.926 -7.1% BILBAO 39.832 -9.8%
SEVILLA 2.042.068 -7.4% SEVILLA 36.124 -7.0%
SANTIAGO 1.240.730 -3.2% JEREZ DE LA FRONTERA 32.687 21.1%
LA PALMA 902.490 -4.4% FUERTEVENTURA 32.520 6.7%
ALMERIA 846.467 -5.1% MENORCA 32.259 -1.6%
VIGO 778.861 -1.5% SANTIAGO 17.362 -9.0%
ASTURIAS 774.317 -5.1% REUS 15.612 16.5%
JEREZ DE LA FRONTERA 770.614 -3.9% ALMERIA 15.142 10.1%
REUS 764.742 2.8% GIRONA 14.907 10.3%
GIRONA 557.187 -10.5% LA PALMA 13.925 -5.1%
A CORUÑA 532.298 -18.6% SALAMANCA 13.781 25.3%
GRANADA 486.756 -5.5% VITORIA 13.568 -8.8%
PAMPLONA 320.245 -6.0% VIGO 12.958 -4.3%
MURCIA-SAN JAVIER 313.311 44.2% ASTURIAS 12.036 -3.9%
SAN SEBASTIAN 271.224 -3.5% A CORUÑA 11.488 -20.1%
SANTANDER 262.070 -3.8% SANTANDER 11.243 13.9%
ZARAGOZA 228.557 2.9% GRANADA 11.188 7.1%
MELILLA 211.966 -7.8% PAMPLONA 10.968 9.4%
VALLADOLID 204.732 4.9% ZARAGOZA 10.655 1.9%
EL HIERRO 129.982 -3.6% BADAJOZ 10.119 222.0%
VITORIA 98.962 -23.3% CORDOBA 9.085 3.3%
BADAJOZ 54.124 -0.2% MADRID-TORREJON 9.076 -1.0%
LA GOMERA 24.612 5.2% SAN SEBASTIAN 8.265 3.6%
LEON 23.972 -3.4% VALLADOLID 8.169 -4.0%
MADRID-TORREJON 23.927 3.9% MELILLA 8.013 -8.0%
SALAMANCA 23.045 -28.1% MURCIA-SAN JAVIER 7.678 18.8%
CORDOBA 18.109 0.2% EL HIERRO 3.894 6.0%
MADRID-CUATRO VIENTOS 0 --- LA GOMERA 2.966 13.5%
SABADELL 0 --- LEON 2.951 5.7%

TOTAL 143.092.605 -1.0% TOTAL 1.893.848 -0.4%

%∆ 02/01Aeroports Aeroports Total %∆ 02/01

PASSATGERS OPERACIONS

Total
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Taula G.6: Tràfic de passatgers i operacions efectuades en els aeroports gestionats      

per AENA a Espanya l’any 2001 (considerant arribades i sortides). 
Font: Departament d’estadística operativa d’AENA. 

MADRID-BARAJAS 34.050.215 3.5% MADRID-BARAJAS 375.558  4.8%
BARCELONA 20.745.536 4.7% BARCELONA 273.119  6.3%
PALMA DE MALLORCA 19.206.964 -1.1% PALMA DE MALLORCA 169.603  -4.2%
MALAGA 9.934.899 5.2% MALAGA 98.174  5.6%
GRAN CANARIA 9.332.132 -0.5% GRAN CANARIA 93.291  -4.9%
TENERIFE SUR 9.111.065 3.0% MADRID-CUATRO VIENTOS 80.440  12.2%
ALICANTE 6.541.962 8.3% VALENCIA 69.597  8.6%
LANZAROTE 5.079.790 1.5% SABADELL 62.963  12.6%
IBIZA 4.426.505 -1.1% TENERIFE SUR 61.055  -1.7%
FUERTEVENTURA 3.577.638 3.2% ALICANTE 56.550  0.2%
MENORCA 2.825.147 1.9% IBIZA 52.079  -0.9%
TENERIFE NORTE 2.511.277 4.2% TENERIFE NORTE 49.132  0.5%
BILBAO 2.491.770 -2.5% BILBAO 44.166  -2.9%
VALENCIA 2.301.191 1.7% LANZAROTE 43.368  -3.2%
SEVILLA 2.205.117 4.2% SEVILLA 38.848  2.0%
SANTIAGO 1.281.334 -3.9% MENORCA 32.787  1.4%
LA PALMA 943.536 5.3% FUERTEVENTURA 30.471  -3.8%
ALMERIA 892.311 -2.4% JEREZ DE LA FRONTERA 26.988  8.1%
ASTURIAS 816.087 -0.2% SANTIAGO 19.084  -2.9%
JEREZ DE LA FRONTERA 802.067 13.7% VITORIA 14.873  -6.5%
VIGO 790.540 9.6% LA PALMA 14.673  -1.9%
REUS 744.096 2.2% A CORUÑA 14.380  15.5%
A CORUÑA 654.092 11.1% ALMERIA 13.757  2.4%
GIRONA 622.410 -4.5% VIGO 13.546  -6.6%
GRANADA 514.966 1.1% GIRONA 13.513  -1.7%
PAMPLONA 340.513 -1.4% REUS 13.399  1.5%
SAN SEBASTIAN 281.059 -1.0% ASTURIAS 12.526  -4.6%
SANTANDER 272.383 4.5% SALAMANCA 11.002  -4.2%
MELILLA 229.806 -12.9% ZARAGOZA 10.454  -4.4%
ZARAGOZA 222.167 -10.0% GRANADA 10.444  5.4%
MURCIA-SAN JAVIER 217.306 38.8% PAMPLONA 10.028  -2.1%
VALLADOLID 195.172 -5.9% SANTANDER 9.868  2.7%
EL HIERRO 134.851 9.6% MADRID-TORREJON 9.172  -4.0%
VITORIA 129.102 3.3% CORDOBA 8.794  21.8%
BADAJOZ 54.229 72.0% MELILLA 8.707  -2.3%
SALAMANCA 32.056 -22.1% VALLADOLID 8.510  -2.1%
LEON 24.816 17.0% SAN SEBASTIAN 7.975  2.1%
LA GOMERA 23.404 51.0% MURCIA-SAN JAVIER 6.463  13.8%
MADRID-TORREJON 23.022 -5.1% EL HIERRO 3.672  2.9%
CORDOBA 18.070 22.5% BADAJOZ 3.143  75.4%
MADRID-CUATRO VIENTOS 0 -100.0% LEON 2.793  7.2%
SABADELL 0 -100.0% LA GOMERA 2.609  19.7%

TOTAL 144.600.603 2.6% TOTAL 1.901.574  2.6 %

Total %∆ 01/00Aeroports Total %∆ 01/00 Aeroports

PASSATGERS OPERACIONS
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G.2 Distribució geogràfica del tràfic de PAX en el període 2003-2005 

A continuació es mostra la distribució geogràfica dels moviments dels passatgers en els 7 
principals aeroports de AENA en el període 2003-2005. Aquest 7 aeroports figuren al Top 50 
d’aeroports europeus segons la ACI. En la categoria d’Aeroports internacionals:  Madrid-Barajas 
i Barcelona, i en la categoria de Destinacions turístiques de primer nivell:  Palma Mallorca, 
Màlaga, Alacant, Gran Canària i Tenerife sud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUROPA 

Figura G.1: Distribució geogràfica del tràfic de passatgers en els                      
principals aeroports d’AENA l’any 2005. 

Font: l’Anuario Estadístico del Transporte Aéreo 2005 de la DGAC. 
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Taula G.7: Distribució geogràfica del tràfic de passatgers en els aeroports d’AENA al 2005.  
Font: Direcció General d’Aviació Civil.

MADRID-BARAJAS 19.585.867 25,78% 13.912.079 14,98% 8.037.793 86,16% 41.535.739 23,31%
BARCELONA 13.372.032 17,60% 12.639.027 13,61% 951.390 10,20% 26.962.449 15,13%

P. MALLORCA 5.999.625 7,90% 15.205.515 16,37% 9.192 0,10% 21.214.332 11,91%
MÁLAGA 2.829.371 3,72% 8.940.541 9,62% 43.289 0,46% 11.813.201 6,63%

GRAN CANARIA 4.104.018 5,40% 5.401.405 5,81% 92.302 0,99% 9.597.725 5,39%
ALICANTE 1.727.045 2,27% 7.012.334 7,55% 28.304 0,30% 8.767.683 4,92%

TENERFIE SUD 1.631.075 2,15% 6.720.388 7,23% 4.731 0,05% 8.356.194 4,69%
RESTA AEROPORTS 26.717.527 35,17% 23.067.960 24,83% 161.461 1,73% 49.946.948 28,03%

75.966.560 100,00% 92.899.249 100,00% 9.328.462 100,00% 178.194.271 100,00%

AEROPORT ESPANYA EUROPA INTERCONTINENTAL TOTAL

 TOTAL AENA
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Figura G.2: Distribució geogràfica del tràfic de passatgers en els principals aeroports 
d’AENA l’any 2004. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Anuario Estadístico del          
Transporte Aéreo 2004 de la Direcció General d’Aviació Civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADRID-BARAJAS 18.490.271 27,05% 12.560.436 14,42% 7.221.143 86,35% 42.925.260 23,36%
BARCELONA 11.751.651 17,19% 11.680.840 13,41% 779.183 9,32% 38.271.850 14,78%

P. MALLORCA 5.712.486 8,36% 14.606.628 16,77% 43.943 0,53% 24.211.674 12,43%
MÁLAGA 2.866.300 4,19% 8.995.552 10,33% 66.330 0,79% 20.363.057 7,28%

GRAN CANARIA 3.648.262 5,34% 5.465.414 6,28% 86.594 1,04% 11.928.182 5,62%
ALICANTE 1.621.160 2,37% 6.880.171 7,90% 25.451 0,30% 9.200.270 5,21%

TENERFIE SUD 1.600.092 2,34% 6.775.125 7,78% 1.534 0,02% 8.526.782 5,11%
RESTA AEROPORTS 22.674.648 33,17% 20.111.699 23,10% 138.913 1,66% 8.376.751 26,21%

68.364.870 100,00% 87.075.865 100,00% 8.363.091 100,00% 163.803.826 100,00%

INTERCONTINENTAL TOTALAEROPORT

 TOTAL AENA

ESPANYA EUROPA

Taula G.8: Distribució geogràfica del tràfic de passatgers en els aeroports d’AENA al 2004. 
Font: Direcció General d’Aviació Civil.
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MADRID-BARAJAS 17.607.770 28,06% 11.797.959 14,37% 5.993.045 86,52% 35.398.774 23,32%
BARCELONA 11.004.153 17,54% 10.854.183 13,22% 623.847 9,01% 22.482.183 14,81%

P. MALLORCA 5.300.709 8,45% 13.863.280 16,88% 20.704 0,30% 19.184.693 12,64%
MÁLAGA 2.644.128 4,21% 8.751.066 10,66% 72.388 1,05% 11.467.582 7,55%

GRAN CANARIA 3.189.255 5,08% 5.724.044 6,97% 73.016 1,05% 8.986.315 5,92%
ALICANTE 1.620.800 2,58% 7.062.273 8,60% 18.369 0,27% 8.701.442 5,73%

TENERFIE SUD 1.510.893 2,41% 6.605.212 8,04% 31.460 0,45% 8.147.565 5,37%
RESTA AEROPORTS 19.874.276 31,67% 17.464.641 21,27% 93.594 1,35% 37.432.511 24,66%

62.751.984 100,00% 82.122.658 100,00% 6.926.423 100,00% 151.801.065 100,00%

INTERCONTINENTAL TOTALAEROPORT

 TOTAL AENA

ESPANYA EUROPA

Taula G.9: Distribució geogràfica del tràfic de passatgers en els aeroports d’AENA al 2003. 
Font: Direcció General d’Aviació Civil.

Figura G.3: Distribució geogràfica del tràfic de passatgers en els principals aeroports 
d’AENA l’any 2003. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Anuario Estadístico del          
Transporte Aéreo 2003 de la Direcció General d’Aviació Civil. 
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H. Espanya com a receptor de turisme estranger 

 

 

País d'origen 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Alemania 10.783.029 10.211.494 9.303.290 9.536.621 9.917.619 10.146.354
Austria 421.013 461.000 415.281 413.119 481.852 533.050
Bélgica 1.716.924 1.774.970 1.761.869 1.736.388 1.821.667 1.902.812

Dinamarca 670.401 639.071 633.560 693.116 726.899 805.731
Finlandia 436.569 431.491 381.435 417.618 435.747 475.147
Francia 6.712.905 8.143.463 7.959.196 7.735.764 8.874.747 9.152.087
Grecia 67.071 154.654 104.114 86.032 91.291 85.499
Irlanda 791.493 1.129.239 1.289.081 1.409.060 1.365.078 1.510.317
Italia 2.412.126 2.532.055 2.433.979 2.800.709 2.956.891 3.358.735

Luxemburgo 105.695 185.308 135.939 128.485 131.276 127.118
Noruega 747.264 771.160 752.724 743.054 786.763 822.115

Países Bajos 2.148.486 2.415.193 2.347.875 2.301.252 2.434.990 2.528.244
Portugal 1.632.488 1.761.550 1.624.452 1.924.154 1.991.916 2.199.680

Reino Unido 14.011.225 14.697.387 15.224.026 15.629.225 16.090.030 16.178.653
Rusia 298.863 270.039 203.964 251.631 297.794 346.244
Suecia 1.183.741 1.138.488 952.667 892.101 916.625 996.470
Suiza 1.233.503 1.223.203 1.021.533 1.053.696 1.155.491 1.390.061

Otros Europa 1.454.591 1.363.817 1.290.360 1.486.580 1.713.192 1.914.087
TOTAL EUROPA 46.829.388 49.305.584 47.837.348 49.240.609 52.191.873 54.474.410

Estados Unidos de América 1.136.267 940.054 905.041 894.357 883.523 930.491
Argentina 178.803 166.496 176.366 198.328 244.701 201.840

Brasil 164.592 145.582 97.392 183.749 221.646 269.026
Canada 144.412 154.989 141.824 125.824 111.854 131.534

Chile 66.117 61.750 56.613 53.352 57.556 75.220
Mexico 172.947 213.266 184.359 193.246 244.471 240.438

Venezuela 137.339 133.480 91.596 107.466 123.604 120.861
Otros América 173.867 264.026 240.759 322.743 345.495 436.330

Japón 265.047 240.637 237.392 150.583 181.052 261.034
Resto del Mundo 826.779 702.904 887.135 961.583 1.310.006 1.311.963

TOTAL INTERCONTINENTAL 3.266.170 3.023.184 3.018.477 3.191.231 3.723.908 3.978.737

TOTAL MUNDIAL 50.093.555 52.326.767 50.853.815 52.429.832 55.913.778 58.451.141

Taula H.1: Entrada de turistes estrangers per país de procedència i any en el període 2001-06.  
Font: Instituto Nacional de Estadística (INE). Turismo receptor 2006.           

Figura H.1: Distribució geogràfica dels turistes estrangers segons procedència l’any 2006. 
Font: Instituto Nacional de Estadística (INE). Turismo receptor 2006.           

3.978.737 turistes; 
6,81%

54.474.410 turistes; 
93,19%

Procedència 
Intercontinental 

Procedència Europea 
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Cal comentar que Espanya, l’any 2006, va rebre 96.075.842 visitants: 58.451.141 turistes i 
37.624.702 excursionistes. Es considera visitant tota persona que es desplaça a un lloc diferent 
del seu entorn habitual per un període de temps inferior als 12 mesos i sense objectiu d’exercir 
activitat remunerada. Segons el criteri del INE, turista és aquell visitant que realitza almenys una 
pernoctació en el lloc de visita, per contra es considera excursionista qui no en fa cap. 

La següent taula mostra per comunitats autònomes la destinació del turistes estrangers que 
venen a l’Estat espanyol, és a dir, on van els turistes estrangers quan venen a Espanya.  
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Figura H.2: Milions de turistes estrangers segons CCAA de destinació a l’any 2006. 
Font: Instituto Nacional de Estadística (INE). Turismo receptor 2006.           

Comunitat de Destí 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Andalucía 7.219.781 7.499.839 7.908.400 7.943.253 8.351.628 8.547.466

Aragón 252.776 267.397 227.890 272.144 424.424 401.137
Principado de Asturias 134.773 168.960 139.940 167.936 228.331 206.264

Illes Balears 10.402.162 9.654.920 9.329.218 9.546.218 9.657.516 10.107.291
Canarias 10.841.733 10.759.156 9.972.237 9.593.785 9.441.572 9.608.180
Cantabria 181.297 200.053 238.126 293.009 397.866 392.615

Castilla - La Mancha 143.482 160.478 144.474 177.368 233.290 226.486
Castilla y León 902.150 1.300.216 1.197.640 1.215.846 1.210.601 1.246.269

Catalunya 10.048.736 11.682.996 11.373.302 12.497.078 14.028.633 15.003.317
Comunitat Valenciana 4.635.847 4.993.415 4.746.844 4.713.781 5.401.709 5.484.966

Extremadura 140.573 124.467 161.542 217.941 224.933 216.443
Galicia 729.123 828.765 745.845 748.121 1.186.869 1.255.148

Comunidad de Madrid 3.083.896 3.047.903 2.943.980 3.243.596 3.419.443 3.920.703
Región de Murcia 424.191 434.787 492.816 663.105 495.535 576.880

Comunidad Floral de Navarra 173.010 188.374 212.440 155.423 178.547 150.680
País Vasco 744.731 963.917 952.250 919.368 966.919 1.055.055

La Rioja 35.293 51.123 66.873 61.860 65.963 52.240

TOTAL 50.093.555 52.326.767 50.853.815 52.429.832 55.913.778 58.451.141

Taula H.2: Nombre de turistes estrangers en les CCAA de destí. Sèrie de dades 2001- 2006. 
Font: Instituto Nacional de Estadística (INE). Turismo receptor 2006.           
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Motiu Visita 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Oci, Vacances 42.102.126 43.253.084 40.393.489 41.377.369 43.898.344 46.061.242

Feina i negocios, fires, congressos 3.647.769 4.091.008 5.685.728 5.285.502 5.940.403 6.263.652
Personal (familia, salut, compres) 2.464.767 3.188.423 3.265.230 3.777.318 4.158.442 4.033.630

Altres Motius 1.784.327 1.680.233 1.385.365 1.800.638 1.684.363 1.666.996
Sense especificar 94.566 114.019 124.003 189.005 232.226 425.620

TOTAL 50.093.555 52.326.767 50.853.815 52.429.832 55.913.778 58.451.141

Taula H.3: Nombre de turistes estrangers segons motiu de visita. Sèrie de dades 2001-2006. 
Font: Instituto Nacional de Estadística (INE). Turismo receptor 2006.           
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Figura B3.3: Motiu de visita dels turistes estrangers a l’any 2006. 
Font: Instituto Nacional de Estadística (INE). Turismo receptor 2006.           
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Figura H.4: Via d’accés escollida del turistes estrangers a l’any 2006. 
Font: Instituto Nacional de Estadística (INE). Turismo receptor 2006.           

Via d'accés 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Aeroports 35.331.092 34.946.554 36.922.885 38.523.886 40.729.830 42.445.292
Carretera 11.738.611 13.872.392 12.118.005 12.097.004 13.121.460 13.851.760

Ports 2.566.495 3.049.755 1.521.376 1.511.156 1.772.354 1.870.740
Ferrocarril 457.357 458.066 291.549 297.786 290.133 283.349

TOTAL 50.093.555 52.326.767 50.853.815 52.429.832 55.913.778 58.451.141

Taula H.4: Nombre de turistes estrangers segons la via d’accés. Sèrie de dades 2001-06.  
Font: Instituto Nacional de Estadística (INE). Turismo receptor 2006.           
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I. Infraestructura aeroportuària sobre el mar 

Un cop acabades les obres incloses en el Pla Estratègic de l’Aeroport de Barcelona, que 
contemplen una configuració operativa amb tres àrees terminals i tres pistes, la capacitat del 
Delta de Llobregat per acollir noves infraestructures aeroportuàries estarà absolutament 
limitada. Així doncs, en aquest context, qualsevol operació d’envergadura requeriria, pel seu 
immens impacte territorial i ambiental, construir nous consensos socials i institucionals. 

La capacitat límit en la configuració de tres àrees terminals i tres pistes permetrà canalitzar un 
flux de més de 70 milions de passatgers anuals. Segons l’IDESCAT, a l’any 2006, la ciutat de 
Barcelona tenia 1.605.602 habitants, la AMB 3.161.081 habitants, la RMB 4.841.365 habitants i 
Catalunya 7.134.697 habitants. De caler una major capacitat operativa per absorbir la demanda 
de passatgers en mode aeri a mig o llarg termini, les opcions passen per potenciar l’Aeroport de 
Girona-Costa Brava i l’Aeroport de Reus per tal de redistribuir els tràfics aeris, o per una nova 
ampliació del camp de vols de l’Aeroport de Barcelona. 

Aquesta última opció tindria un immens impacte ambiental en una zona que ja ha sofert unes 
importants transformacions com a conseqüència del desenvolupament de les infraestructures i 
que actualment ja suporta moltes càrregues acumulades. 

Tot i així, diversos agents i institucions del món empresarial ja han començant a plantejar la 
necessitat de preveure la construcció d’una quarta pista a l’Aeroport de Barcelona. En les 
argumentacions sovint es citen diversos aeroports, que estan operatius actualment i, que es 
caracteritzen per presentar parcialment o totalment la infraestructura del camp de vols sobre el 
mar. A continuació es mostren els referents més citats: 

 

 

 

 

 

 

L’Aeroport Internacional de Kansai (codi IATA: KIX) va ser el primer aeroport construït 
integrament en una illa artificial damunt l’oceà a la bahia d’Osaka al Japó l’any 1994. D’altres 
aeroports asiàtics han optat per aquest model com per exemple: l’Aeroport de Tokyo-Haneda, 
l’Aeroport de Singapur-Changi, l’Aeroport de Centrair (Nagoya) – Japó, l’Aeroport de Chek Lap 
Kok (Hong Kong) – Xina, l’Aeroport Internacional de Macau – Xina, etc. 

Imatge I.1: Fotografia de satèl·lit de l’Aeroport de Kansai l’any 2005. 
Font: Visible earth Nasa  
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L'Aeroport de Nice-Côte d'Azur està situat al sud-est de França, molt a prop de la frontera amb 
Itàlia (codi IATA: NCE). Actualment té una configuració basada en dues pistes paral·leles 
separades només per 309,5 m, que l’any 2005 van canalitzar més de 10 milions de passatgers i 
170.000 operacions. La pràctica totalitat de la infraestructura del camp de vols està situada 
sobre terrenys guanyats al mar amb la finalitat de no interferir sobre els nuclis habitats de la 
costa i minimitzar així els impactes acústics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

També existeixen propostes entorn d’allargar la pista transversal de l’Aeroport de Barcelona, la 
02-20, per tal de que assoleixi les dimensions mínimes per poder ser operativa per les grans 
aeronaus de classe F. Aquesta actuació no modifica la capacitat, però obra la possibilitat de 
captar tràfics que s’operen amb grans aeronaus com els de llarga distància. Per aquest 
plantejament va optar L’Aeroport de Marsella (codi IATA: MRS) el 2004 amb la seva ampliació 
del camp de vols. Remarcar que els terrenys situats davant de la pista transversal de l’Aeroport 
de Barcelona estan inclosos en el PEIN, i que per tant aquesta possibilitat no és viable. 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge I.2: Vista aèria de l’Aeroport de Nice- Côte d'Azur al 2005. 
Font: Base de dades de fotografies aèries Jetphotos.net.       

Imatge I.3: Vista aèria de l’ampliació del camp de vols de l’Aeroport de Marsella al 2005. 
Font: Base de dades de fotografies aèries Jetphotos.net.       
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J. Pressupost 

L’objectiu d’aquest capítol és presentar un pressupost el més aproximat possible dels costos de 
la realització del present projecte. Prèviament al pressupost es mostra la planificació orientativa 
d’aquest en el diagrama que es presenta en el següent apartat. 

J.1. Planificació 

La duració del projecte ha estat de 45 setmanes amb una càrrega de treball de 20 hores 
setmanals. El número d’hores realitzades en conjunt ha estat d’unes 900 hores. Aquestes s’han 
repartit al llarg de diferents activitats com han estat la documentació, l’estudi de l’impacte 
econòmic de les infraestructures, el diagnosi de l’estat de les principals infraestructures de la 
RMB, o la caracterització i anàlisi del model de tràfic i aeroports espanyols. 

Es detalla seguidament en la Figura G.1, el diagrama temporal de les diferents activitats 
realitzades per fer aquest projecte. 

 

 

Seguidament es detallen els conceptes que apareixen en la Figura. J.1 en la Taula J.1, que 
explica cadascuna de les 9 activitats (A-I) realitzades durant aquest projecte. 
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Figura J.1: Diagrama de les activitats vinculades al desenvolupament d’aquest projecte. 
Font: Elaboració pròpia.       
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Taula J.1: Explicació del codis utilitzats en la planificació del projecte.. 
Font: Elaboració pròpia.      

A continuació s’especifica en què ha consistit cada activitat. 

 

Codi Activitat  Temps (h) 

A. Documentació 165 

B. Entrevista a persones informades i vinculades al sector aeroportuari 14 

C. Assistència a conferències i actes públics relacionats amb tema d’estudi 25 

D. Elaboració de documentació gràfica 170 

E. Estudi de l’impacte econòmic de les infraestructures 70 

F. Diagnosi de l’estat de les principals infraestructures de la RMB 60 

G. Caracterització del model de tràfic i aeroports d’AENA 160 

H. Anàlisi de les implicacions del model aeroportuari espanyol 96 

I. Creació de la memòria i dels annexos 140 

TOTAL HORES DEDICADES 900 

 

J.2. Pressupost 

En aquest apartat es mostra l’estudi econòmic vinculat a la realització d’aquest projecte. En el 
projecte s’han contemplat dos tipus de costos: els associats als recursos humans i els materials. 
En el cas dels costos dels recursos humans s’ha tingut en compte l’enginyer que desenvolupa 
el projecte i la persona directora del projecte, que l’orienta i ajuda en la realització del seu 
treball. Pel que fa als recursos materials s’han comptabilitzat els espais, recursos i consums 
propis de material d’oficina, ordinadors, impressores i d’altres elements emprats durant la 
realització i materialització del projecte. 

J.2.1. Costos derivats dels recursos humans 

Els costos salarials acceptats per a la realització d’aquest pressupost són orientatius i estan 
basats en una estimació realista del sou d’un enginyer industrial superior júnior i d’un sènior.  

Primerament s’estudia el sou del director del projecte, el qual té la funció de guiar i supervisar el 
treball realitzat. El seu sou es considera que és d’enginyer sènior i s’estima en 65 €/h. Les hores 
dedicades pel director en aquest projecte han estat d’unes 20 hores. Per tant el cost associat al 
salari del director és: 
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Cost director = Salari director · Hores = 65 €/h · 20 h = 1.300 € 

Pel que fa al salari de l’enginyer júnior encarregat de la realització del projecte el seu salari s’ha 
estimat en 25 €/h i com s’ha vist en la planificació del projecte les hores totals invertides en el 
projecte han estat de 900 hores. Per tant: 

Cost enginyer = Salari enginyer · Hores = 25 €/h · 900 h = 22.500 € 

 

J.2.2. Costos derivats dels recursos materials 

El primer recurs material a tenir en compte és l’ordinador utilitzat per a la realització del projecte, 
tant a l’hora de realitzar els càlculs com per la redacció de la memòria. El cost de l’ordinador 
s’ha estimat en uns 1.200 €. Es considera una amortització a 5 anys i un interès del 15 %. Per 
tant el cost anual de l’ordinador serà: 

Cost ordinador = 1200 € · 0.15 · [1.155 / (1.155 – 1)] ≈ 357,98 €/any 

El cost de manteniment anual de l’ordinador s’ha estimat en un 5 % del cost inicial, suposant al 
any uns 60 €. El cost de reparacions, imprevistos i consum energètic s’ha considerat de 150 € a 
l’any. 

Pel que fa al manteniment del software que inclou l’ordinador es considera la feina d’un 
professional informàtic. El seu sou es considera de 25.000 €/any i que treballa 1.600 hores 
anuals, per tant si el temps dedicat al nostre sistema és de 2 hores setmanals durant 40 
setmanes anuals, el cost associat és de 1.250 €/any. Així doncs, el cost anual és de: 

Cost anual = 357,98 €/any + 60 €/any + 150 €/any + 1.250 €/any = 1.817,98 €/any 

Per a calcular el nombre d’hores que s’ha utilitzat l’ordinador, s’estima que treballa 8 hores 
diàries durant 300 dies a l’any, per tant unes 2.400 hores a l’any. Així doncs per trobar el preu 
d’una hora de treball ha estat de: 

Cost d’una hora = 1.817,98 €/any / 2.400 h/any = 0,76 €/h 

Per tant si s’ha utilitzat unes 750 hores l’ordinador el cost associat és de 570 €. 

Per últim s’ha de comptar el material d’oficina utilitzat per materialitzar aquest projecte en tant 
que consum de recursos varis com: paper, tinta d’impressora, CD’s, etc. El cost d’aquest 
material s’ha estimat en uns 300 € degut a la important càrrega gràfica d’aquest projecte. 
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Taula J.2: Taula resum dels costos associats a l’elaboració d’aquest projecte.. 
Font: Elaboració pròpia.   

J.2.3. Costos totals 

Com a resum i amb tots els costos detallats anteriorment es presenta en la taula J.2 els costos 
totals vinculats a la realització d’aquest projecte. 

 

 Cost unitari (€/h) Dedicació (h) Cost (€) 

RECURSOS HUMANS 

Director del projecte 65 20 1.300 

Enginyer 25 900 22.500 

TOTAL RECURSOS HUMANS 23.800 

 

RECURSOS MATERIALS 

Ordinador 1.28 750 570 

Material - - 300 

TOTAL RECURSOS MATERIALS 870 

 

COST TOTAL DEL PROJECTE 24.670 

 

 

El cost total d’aquest projecte final de carrera és doncs de 24.670 €, que afegint-hi el 16% 
corresponent de l’IVA queda en 28.617,2 €.  Aquest és l’import que hauria de satisfer una 
Administració Pública, si acceptem la hipòtesi que aquest projecte final de carrera es pot 
assimilar a un document d’assistència tècnica, que contracta per fer una diagnosi actual de la 
situació aeroportuària de Catalunya en general, i de l’Aeroport de Barcelona en particular. 

 

 



Annex      Pàg. 77 

 

K. Documentació Gràfica 

En aquest annex es presenten diverses imatges que es poden trobar en diferents capítols de la 
memòria en format DIN A3, per tal de facilitar-ne la correcta visualització i la seva comprensió. 

K.01. Plataforma logística del Delta del Llobregat. 
(Es correspon amb la Figura 5.5 de la pàgina 38 de la memòria). 

K.02. Ortofoto de la AMB i l’Aeroport de Barcelona a l’any 2004. 
(Es correspon amb la Figura 8.3 de la pàgina 55 de la memòria). 

K.03. Render de la vista obliqua de l’Aeroport de Barcelona l’any 2009. 
(Es correspon amb la Figura 8.10 de la pàgina 60 de la memòria). 

K.04. Ortofoto de l’estat de l’Aeroport de Barcelona l’any 2006.  
(Es correspon amb la Figura 8.13 de la pàgina 66 de la memòria). 

K.05. Render de la vista aèria de l’Aeroport de Barcelona l’any 2020. 
(Es correspon amb la Figura 8.14 de la pàgina 67 de la memòria). 

K.06. Render de la vista obliqua de l’Aeroport de Barcelona l’any 2020. 
(Es correspon amb la Figura 8.15 de la pàgina 68 de la memòria). 

K.07. Connectivitat entre l’AMB i l’Aeroport de Barcelona segons el PDI. 
(Es correspon amb la figura 9.5 de la pàgina 73 de la memòria). 

K.08. Accessibilitat a l’Aeroport de Barcelona segons PDI i Pla Barcelona. 
(Es correspon amb la figura 9.6 de la pàgina 76 de la memòria). 

K.09. Activitat econòmica entorn de l’Aeroport de Barcelona. 
(Es correspon amb la figura 10.1 de la pàgina 81 de la memòria). 

K.10. Infraestructura verda entorn de l’Aeroport de Barcelona. 
(Es correspon amb la figura 11.1 de la pàgina 90 de la memòria). 

K.11. PEIN entorn de l’Aeroport de Barcelona. 
(Es correspon amb la figura 11.2 de la pàgina 93 de la memòria). 

K.12. Principals actuacions del Pla Delta. 
(Es correspon amb la Figura E.1 de la pàgina 47 d’aquest annex). 

 


