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RESUM 

 

Els aeroports constitueixen una infraestructura vital per al desenvolupament econòmic i social 
del territori. Per aquest motiu, una gestió eficient de les infraestructures aeroportuàries, que 
estigui estretament vinculada al territori, és una condició necessària per a garantir la seva 
competitivitat futura. 

En el cas d’Espanya, compte en l’actualitat amb una important xarxa aeroportuària; no obstant 
això, la gestió dels aeroports està encomanada a l’organisme públic d’àmbit estatal AENA que 
gestiona amb criteris centralitzats la totalitat dels grans aeroports de l'Estat. A causa d’això, 
generalment, els aeroports no són d’eficients com podrien ser, ni la seva gestió respon a les 
particularitats del seu territori. 

La present tesina analitza per què és atractiu aquest negoci per a les empreses i les 
possibilitats de millora que una gestió eficient (com la qual se suposa a una empresa privada) 
pot introduir en els processos de gestió aeroportuaris habituals. 

En aquesta línia es realitza una descripció general dels models de gestió aeroportuaris al món, 
posant de manifest l’excepcionalitat i desfasament del model de gestió espanyol en comparació 
amb el context europeu i es determinaran algunes de les raons que han impulsat la gradual 
tendència de la participació privada en la gestió d’aeroports. 

En la recerca de mecanismes que fomentin una major participació del sector privat en la gestió 
dels aeroports, o cap a una estructura descentralitzada de la mateixa, tindran un paper 
fonamental les PPP’s, Public Private Partnership o Associacions Públic-Privades. En la tesina 
es descriuran els arguments per a la utilització de PPP’s , els objectius i potencialitats d’aquest 
tipus d’Associacions, així com els passos que cal dur a terme per a la seva implantació. També 
es donarà un ràpida visió de l’experiència internacional al respecte. 

En la segona part de la tesina es determinarà una metodologia de càlcul que permetrà estimar 
la inversió necessària per a dur a terme l’ampliació d’un àmbit aeroportuari en funció de 
l’increment de capacitat de viatgers que es vol assolir, i de certs paràmetres de disseny com el 
nivell de servei i el tipus d’aeroport en funció de si és un aeroport petit destinat especialment a 
aerolínies Low Cost, o es tracta d’un aeroport de dimensions importants destinat a aerolínies 
grans i amb vols de caire internacional. 

Per a resoldre els càlculs s'ha realitzat un programa amb Microsoft Excel i Microsoft Visual 
Basic. L'aplicació obté l'estimació partint del nombre de passatgers anuals i d'una situació 
d'equilibri entre costos i ingressos de l'aeroport, aplicant ràtios de tràfic, de tamany, d'operació i 
de costos. 

Finalment, es realitzen una sèrie d’exemples d’aplicació pràctica amb aeroports de la xarxa 
d’Aena. Ens aquestes exemples queda de manifest la importància i el pes sobre els costos i 
ingressos procedents de l’activitat aeroportuària de paràmetres com el nivell de serveis que es 
vol donar als usuaris, i el valor dels ràtios amb els que s’opera. 





TITLE: OPTIMIZATION OF AIRPORT MANAGEMENT  

AUTHOR: ALEX MING MARTINEZ 

TUTOR: FRANCESC ROBUSTE ANTON 

 

SUMMARY 

 
The airports constitute a vital infrastructure for the economic and social development of the 
territory. For this reason, an efficient management of these infrastructures, which is closely 
related to the territory, is a necessary condition to assure its future competitiveness. 
 
In the case of Spain, it counts with an important airport network at the present time; however, 
the airport management is entrusted to AENA, the public organism of state scope. This 
organism manages the totality of the great airports of the State with centralized criteria. 
Because of this, generally, the airports are not as efficient as they could be, nor its management 
assumes the particularities of its territory. 
 
The present dissertation analyzes why this business is attractive for the companies and their 
possibilities of improvement that an efficient management (like the one which a private company 
is supposed to maintain) can introduce to the common airport management processes. 
 
Following this line, a general description of the models of airport management around the world 
is showed, making especial emphasis on the exceptional nature and lacks of the Spanish 
airport management model in comparison with the European context. It also determines some 
of the reasons that have lead the gradual tendency of private participation in the airport 
managements. 
 
In the search of mechanisms that promote a greater participation of the private sector in the 
airport management, or towards a decentralized structure of that one, PPP' s, Public Private 
Partnership or Associacions Públic-Privades will have a fundamental role. In this dissertation, 
the arguments for the use of PPP' s, the objectives and potentialities of this type of 
Associations, and then the steps that must be followed for its implantation will be described . A 
quick vision of the international experience will also be given. 
 
A methodology of calculation will be determined in the second part of the dissertation. It will 
allow to consider the necessary investment to carry out the extension of an airport area in 
function of the increase of capacity of travellers that is desired to obtain, and of certain 
parameters of design like the service level and the type of airport based on if it is a small airport 
destined specially to Low Cost airlines, or on if it is an airport of important dimensions destined 
to great airlines and with flights of  international scope. 
 
A program with Microsoft Excel and Microsoft Visual Basic has been programmed in order to 
solve the calculations. The application obtains the estimation from the number of annual 
passengers and from a situation of balance between costs and income of the airport, applying 
traffic, size, operation and costs ratios. 
 
Finally, a series of examples of practical application with airports of the network of Aena are 
made. In these examples the importance and the weight are clearly showed on the costs and 
income proceeding from the airport activity of parameters as well as the level of service that 
wants to be given to the users, and the value of the ratios with which it occurs. 
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CAPÍTOL 1. INTRODUCCIÓ 

1.1 Antecedents 

Els aeroports constitueixen una infraestructura vital per al desenvolupament 
econòmic i social del territori. Per aquest motiu, una gestió eficient de les 
infraestructures aeroportuàries és una condició necessària per a garantir la 
seva competitivitat futura. 

En el cas d’Espanya, compte en l’actualitat amb una important xarxa 
aeroportuària, però la gestió dels aeroports està encomanada a l’organisme 
públic d’àmbit estatal AENA que gestiona amb criteris centralitzats la totalitat 
dels grans aeroports de l'Estat. 

Aquesta situació dificulta l’adopció de solucions adequades a la demanda en 
l’àmbit del transport aeri. A causa d’això, generalment, els aeroports no són 
d’eficients com podrien ser, ni la seva gestió respon a les particularitats del seu 
territori. 

No obstant, la comercialització dels aeroports és una tendència general al 
sector aeroportuari. Els aeroports, cada vegada més, són gestionats com 
entitats que desenvolupen activitats de tipus empresarial, i no només com a 
organitzacions que ofereixen un servei públic. Així mateix, s’ha expandit la 
cooperació públic-privada, a través de diferents modalitats. 

Hi ha dos fets que expliquen, en gran part, per què existeix aquesta tendència 
dels aeroports a que algunes de les seves activitats siguin considerades com a 
activitats empresarials: 

 En primer lloc, la liberalització en la prestació de serveis de transport aeri 
ha introduït una pressió competitiva en tota la cadena de la indústria de 
l’aviació, especialment des de la irrupció de les companyies de baix cost 
en les rutes de curta i mitja distància. 

 En segon lloc, la necessitat d’augmentar o millorar la capacitat de les 
instal·lacions aeroportuàries davant el gran creixement del tràfic aeri dels 
últims anys, juntament amb uns pressupostos públics cada vegada més 
restrictius, ha estimulat la implicació d’empreses privades (que 
maximitzen beneficis) en la gestió dels aeroports, que en molts casos es 
constitueix en una activitat econòmicament molt rendible. 

Aquest nou escenari ha suposat l’aparició d’oportunitats per a la competència 
entre aeroports i, per tant, un fort potencial de guanys en eficiència. D’altra 
banda, també cal considerar que la competència entre companyies aèries està 
molt condicionada per les característiques de la gestió dels aeroports, com 
poden ser les normes d’accés de les companyies a aquests aeroports. 

Cal assenyalar que la centralització de la gestió d'AENA respecte als principals 
aeroports de l'Estat va venir també condicionada, en el seu moment, per la 
majoritària presència de la companyia pública Iberia en els mateixos, amb 
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l’objectiu de prestar un «servei públic». Aquest esquema, que parteix de la 
privatització d'Iberia, ja no és vigent; sobretot una vegada vistes les estratègies 
dutes a terme per la companyia Iberia per a donar prioritat a la rendibilitat de la 
companyia mitjançant una major concentració dels vols internacionals des de 
l’aeroport ampliat de Madrid. 

Més enllà de les estratègies de cadascuna de les companyies, les noves 
circumstàncies del mercat del transport aeri i de les operadores obliguen a 
modificar l’operativitat dels aeroports, essencialment quan constitueixen 
infraestructures de primer ordre en el dia a dia de l’activitat econòmica i en 
l’activitat del turisme, la indústria o els serveis. Al seu torn, cal que els principals 
agents econòmics estiguin involucrats en la seva gestió. 

El marc legal vigent permet modificar la rígida estructura actual de gestió dels 
aeroports. Això possibilita una intervenció de les Administracions Autonòmiques 
en la gestió dels aeroports comercials de la seva Comunitat, en el marc d’un 
model més flexible, descentralitzat i dinàmic, similar al que existeix en la 
majoria de països europeus, amb la participació dels agents i la possibilitat 
d’incorporar fórmules de gestió privades. 

Aquesta descentralització de la gestió dels aeroports en favor de les 
administracions regionals, locals i sectors privats implicats, no només 
contribuiria a dotar a aquests d’un major dinamisme i ajustar-los a les 
necessitats de desenvolupament dels sectors productius, sinó que 
indubtablement dotaria de major eficiència a tot el sistema aeroportuari 
espanyol. 

1.2 Objectius 

Cada dia més empreses constructores i operadores diversifiquen el seu negoci 
cap a la gestió privada d’aeroports. 

La present tesina, titulada Optimització de la Gestió d'Aeroports, té com 
objectiu principal analitzar per què és atractiu aquest negoci per a les empreses 
i les possibilitats de millora que una gestió eficient (com la que se suposa a una 
empresa privada) pot introduir en els processos de gestió aeroportuaris 
habituals. 

Un altre dels objectius de la tesina és estudiar l’estat de l’art en la gestió 
aeroportuària posant de manifest l’excepcionalitat i desfasament del model de 
gestió espanyol en comparació amb el context europeu. 

Al llarg de l’estudi s’exposaran quins han estat els models d’actuació en la 
gestió i planificació aeroportuària fins a l’actualitat i els seus motius. Al mateix 
temps, es determinaran algunes de les raons que han impulsat la gradual 
tendència de la participació privada en la gestió d’aeroports, així com els 
passos que cal dur a terme per a la seva implantació. 
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Donada la importància i proximitat de l’aeroport del Prat, es farà èmfasi en el 
mateix de les qüestions que s’exposin, així com de la xarxa catalana 
d’aeroports. 

Finalment, es determinarà una metodologia de càlcul que permetrà estimar la 
inversió necessària per a dur a terme l’ampliació d’un àmbit aeroportuari en 
funció de l’increment de viatgers que es vol assolir, i de certs paràmetres de 
disseny com el nivell de servei i el tipus d’aeroport on es realitza. 

1.3 Metodologia 

Per al desenvolupament de la present tesina s’ha estructurat en els següents 
capítols: 

- En el Capítol 1 s’exposen els objectius que es persegueixen en el present 
estudi i la metodologia que es duu a terme per a aconseguir-ho. 
- En el Capítol 2 es posa de manifest l’estat del coneixement. Inicialment, es 
dóna una visió general dels models de gestió d’infraestructures aeroportuàries 
al món. En aquesta descripció general dels models de gestió d’infraestructures 
aeroportuàries es posa de manifest la particularitat i excepcionalitat del model 
espanyol en el context europeu. Finalment, es realitza una anàlisi descriptiva 
de la gestió d’infraestructures aeroportuàries a l’estat espanyol, fent una ràpida 
repassada pel que fa a la xarxa d’aeroports catalans. 
- En el Capítol 3 s’analitza el futur de la gestió dels aeroports espanyols i el 
paper que poden tenir les PPP’s (Public-Private Partnership) en la gestió dels 
aeroports, posant de manifest les seves potencialitats, tipologies i fases que cal 
dur a terme per al desenvolupament d’un projecte PPP. Finalment, es farà una 
breu visió del panorama internacional al respecte, i en particular del Cas 
Britànic. 
- En el Capítol 4, s’aprofunditza en els factors claus per a la participació del 
sector privat a la gestió d’aeroports, i es fa una classificació de les empreses 
amb participació en la gestió privada d’aeroports en funció del seu perfil de 
negoci i els objectius estratègics. 
- En el Capítol 5, s’estableixen les bases del model de càlcul per optimitzar 
les inversions necessàries que cal dur a terme per ampliar un àmbit 
aeroportuari existent, en funció de paràmetres de disseny com el nivell de 
servei a oferir, el nombre de passatgers/any i el tipus d’aeroport existent 
considerant si és un aeroport petit destinat especialment a aerolínies tipus Low 
Cost, o es tracta d’un aeroport de dimensions importants destinat 
majoritàriament a aerolínies grans i amb vols de caire internacional. 
- En el Capítol 6, es realitzen una sèrie d’exemples d’aplicació pràctica. 
- Finalment, en el Capítol 7, es resumeixen les conclusions extretes de la 
tesina i es proposen futures línies d’investigació. 
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CAPÍTOL 2. PANORAMA GENERAL DE LA GESTIÓ 
D’INFRAESTRUCTURES AL MÓN. 

2.1 Introducció 

En el present Capítol 2. Panorama General de la Gestió d’Infraestructures al 
Món, es posa de manifest l’estat del coneixement. 

Inicialment, es dóna una visió general dels models de gestió d’infraestructures 
aeroportuàries al món. 

En primer lloc s’analitzen els models de gestió aeroportuària a la Unió Europea, 
després als Estats Units, i a continuació els models de gestió d’altres països de 
l’OCDE (Organització per a la Cooperació i Desenvolupament Econòmic) tals 
com Austràlia, Canadà, Mèxic i Corea. 

Finalment, es realitza una anàlisi descriptiva de la gestió d’infraestructures 
aeroportuàries a l’estat espanyol, fent una ràpida repassada a les 
característiques de la xarxa d’aeroports catalans, i posant de manifest la 
particularitat i excepcionalitat del model espanyol entre els països més 
desenvolupats econòmicament i amb important nombre de viatgers a l’any. 

 

2.2 Els models de gestió aeroportuària a la Unió Europea. 

El model de gestió d’aeroports més generalitzat actualment a Europa és aquell 
en el qual una entitat, ja sigui de titularitat pública o mixta, gestiona cada 
infraestructura de forma individual, no integrada amb la resta dels aeroports. 
Aquestes entitats es troben participades generalment per diversos nivells de 
govern nacional, regional i local, en funció de l’estructura administrativa dels 
diferents països i els condicionants històrics dels diversos aeroports en 
particular. 

Aquest predomini general del sector públic s’està modificant a través d’un 
procés intens d’obertura a la participació del sector privat, ja sigui en la 
propietat o, de forma més freqüent, en la gestió dels aeroports. Aquesta 
participació es concreta, generalment, amb la creació d’empreses mixtes amb 
predomini públic, o empreses amb majoria o control complet del sector privat. 

De fet, el debat públic sobre el model de gestió aeroportuària a la majoria de 
països europeus de major població, a diferència del cas d’Espanya, no es 
refereix al grau de descentralització o participació de les administracions 
regionals o locals, qüestió que ja està resolta des de fa molts anys. El debat en 
el context europeu se centra sobretot en si és necessari donar un pas més 
enllà en la participació del capital privat, i de quina forma la gestió aeroportuària 
hauria d’adoptar un perfil més comercial, més competitiu. 
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Per a respondre la pregunta de com es gestionen els aeroports a la Unió 
Europea, cal diferenciar dos situacions: per una banda els països de gran o 
mitjana dimensió/població, i per l’altra els països de petita dimensió/població. 

Els països de gran o mitjana dimensió/població es caracteritzen per tenir un 
volum de tràfic molt elevat i disposen de més d’un aeroport rellevant. Són els 
següents: Alemanya, Regne Unit, França, Itàlia i Espanya. 

En tots aquests països, la gestió dels aeroports està descentralitzada i 
individualitzada. Espanya és l’única excepció (relativament comparable al cas 
de Polònia, tot i que el sector aeri en aquest país té una dimensió 
comparativament molt reduïda, i que està prevista la privatització de l’aeroport 
de Varsòvia), en la mesura en què el govern central manté la propietat i el 
control dels seus aeroports, que són gestionats de forma integrada. 

Els governs locals o regionals tenen la titularitat parcial o total de la majoria 
dels aeroports en aquests països. Aquest és el cas, per exemple, dels 
aeroports de Manchester, Newcastle, Leeds i alguns aeroports més petits al 
Regne Unit, del sistema d’aeroports de Milà, l’aeroport de Pisa i Venècia i 
alguns aeroports regionals més petits a Itàlia. 

D’altra banda, en aquest model es pot identificar un cas particular significatiu. 
Així, en els aeroports francesos (excepte el sistema de París, que és gestionat 
per l’Estat, tot i que de forma individualitzada en relació a la resta d’aeroports) i 
en alguns d’italians (com per exemple el de Bolònia) la gestió dels aeroports la 
duen a terme les cambres de comerç i indústria locals. 

A Alemanya, el model de gestió dels aeroports és força complex. Els aeroports 
han estat caracteritzats, tradicionalment, per la propietat conjunta dels governs 
federal, regional i local, amb proporcions variables segons el cas. Donat que hi 
ha cada vegada més empreses privades implicades en la gestió dels aeroports, 
l’escenari que es presenta a Alemanya és molt divers i canviant. Així, les 
empreses privades i els governs locals tenen participacions iguals en els 
aeroports d’Hamburg i de Düsseldorf, mentre que a l’aeroport de Frankfurt 
només una part minoritària de la propietat està en mans d’una empresa 
privada. Per últim, als aeroports de Munic, Berlín i Colònia/Bonn els governs 
locals i regionals són els accionistes majoritaris i el govern federal és titular 
d’una part minoritària del capital de l’autoritat aeroportuària. 

Finalment, un nombre important d’aeroports en aquests països s’han privatitzat, 
bé de manera total o bé de manera parcial. Hi ha dos models de privatització 
possible: 

1. Entitats que tenen la titularitat i gestionen diferents aeroports en el marc 
del mateix grup empresarial, com per exemple la British Airport Authority 
(BAA), que té la propietat de tres aeroports de Londres i els gestiona, a 
més dels de Glasgow, Edimburg, Aberdeen i Southampton, o el grup 
Fraport, que té la titularitat d’un terç de les accions de l’aeroport de 
Frankfurt i gestiona i/o és el propietari de 15 companyies arreu del món. 
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2. Model de privatització dels aeroports en el qual els aeroports són 
gestionats de manera estrictament individual, i el sector privat és 
l’accionista majoritari o únic. Aquest és el cas, per exemple dels 
aeroports de Roma, Nàpols i alguns aeroports regionals del Regne Unit. 

En general, la propietat dels terrenys on s’instal·len els aeroports i de l’empresa 
que gestiona l’aeroport no recau en el mateix agent. Mentre que la titularitat 
dels terrenys segueix essent pública (excepte en alguns aeroports, com els 
gestionats per la BAA), la gestió és a càrrec d’empreses privades a través de 
contractes de gestió o concessions. 

Pel que fa als països de petita dimensió/població es caracteritzen per tenir 
només un aeroport rellevant, que de vegades és l’únic aeroport del país. En 
aquests casos, la noció de gestió integrada perd gran part del seu sentit, per 
les pròpies característiques dels sistemes aeroportuaris. 

Els aeroports que no s’estructuren com una xarxa estatal es gestionen, en 
general, per part d’una autoritat pública o privada, de manera individual o com 
un grup petit. En aquest context, alguns aeroports internacionals segueixen 
efectivament sota el control estatal. 

L’Estat pot ser l’únic accionista, com és el cas de la Dublin Airport Authority, 
que gestiona l’aeroport de Dublín. El govern central també pot ser l’accionista 
majoritari, com és el cas de l’aeroport d’Amsterdam-Schipol (AAS) o l’aeroport 
d’Atenes. En aquest sentit, els accionistes minoritaris de l’aeroport d’Atenes 
provenen del sector privat, mentre que en el cas de l’aeroport d’Amsterdam són 
governs locals els accionistes minoritaris. 

Altres aeroports importants són gestionats de manera estrictament individual, i 
el sector privat és l’accionista majoritari o únic. Aquest és el cas, de Viena, 
Brussel·les i Copenhaguen. En el cas dels aeroports comercials de Bèlgica, tret 
de Brussel·les, són les autoritats territorials les encarregades de la gestió. 

En alguns països el govern central manté la propietat i el control dels seus 
aeroports. En aquests casos, els aeroports s’organitzen de manera conjunta. 
Es poden trobar exemples d’aquest model en els aeroports de Portugal, 
Finlàndia i Suècia. El control dels aeroports a nivell central és també el cas en 
alguns dels països que han entrat recentment a la Unió Europea, com la 
República Txeca, Hongria, Eslovàquia, Malta o Eslovènia. Com a Espanya, en 
aquest model de gestió una entitat de titularitat pública controla tots els 
elements rellevants de l’activitat aeroportuària, com poden ser les decisions 
d’inversió, finançament, polítiques comercials i adjudicació dels nous espais per 
a les companyies aèries. Tanmateix, tots aquests països es caracteritzen per 
tenir poca població i un nombre escàs de ciutats importants, a diferència 
d’Espanya. 
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2.2.1 Finançament dels aeroports a la Unió Europea 

En general, els aeroports es financen amb els ingressos derivats de les 
operacions de vol, i de les comercials de terra. En termes generals, els 
aeroports més grans gestionats de manera individual s’autofinancen a través 
dels ingressos que provenen de les operacions aeronàutiques o les 
concessions comercials. Els aeroports regionals més petits necessiten, 
normalment, subsidis per finançar les seves operacions corrents. 

En els sistemes de gestió integrada, com el d’Espanya, existeix un sistema de 
caixa única, que es nodreix amb els ingressos que provenen de les taxes 
aeronàutiques i de les activitats comercials que es realitzen als aeroports 
integrats. Sovint es justifica la gestió en xarxa amb l’argument que això permet 
que els aeroports més rendibles financin els no rendibles. Això exigiria que els 
subsidis creuats vagin dels grans aeroports (que generen beneficis positius) als 
petits aeroports (que són, en general, deficitaris). Tanmateix, existeixen estudis 
que evidencien que això no necessàriament és el que succeeix (Bel, 2006). 

Tot i que els ingressos que provenen de les activitats comercials (aparcament 
de cotxes, comerç minorista, bars, restaurants, etc.) són cada vegada més una 
font essencial d’ingressos per a tots els aeroports de l’OCDE, les taxes 
aeronàutiques són, encara, molt importants, especialment en la interacció entre 
aeroports i companyies aèries. 

En aquest sentit, és important destacar que la pressió sobre les taxes 
aeronàutiques ha augmentat amb l’aparició de les companyies de baix cost i les 
dificultats financeres de les companyies aèries tradicionals. De fet, alguns 
aeroports regionals han tingut èxit a l’hora d’atreure companyies de baix cost 
mitjançant subsidis, de manera que les taxes poden ser, en molts casos, fins i 
tot negatives. 

Davant d’aquesta situació, per una banda, les companyies aèries i aeroports 
que competeixen amb companyies de baix cost i els aeroports que atorguen els 
subsidis reclamen que aquesta és una pràctica prohibida per la legislació 
europea en matèria de defensa de la competència. En efecte, els incentius 
financers per atreure companyies de baix cost poden ser considerats ajudes 
públiques discriminatòries a determinats operadors, de manera que s’estan 
introduint distorsions en el funcionament del mercat. Però, per l’altra banda, 
l’existència d’economies d’escala i d’indivisibilitats fa difícil la rendibilitat dels 
aeroports petits. 

A més, les companyies aèries que denuncien aquestes activitats no solen 
realitzar operacions en els aeroports que són seu de companyies de baix cost i, 
d’alguna manera, es pot estar afavorint la competència entre aeroports. 

Les dues taxes aeronàutiques més importants que, de forma generalitzada, es 
cobren en els aeroports europeus són les taxes per l’ús del camp de vol 
(principalment pistes d’aterratge i enlairament) i les taxes per la utilització de les 
instal·lacions a les terminals. Els drets d’enlairament solen basar-se en un rati 
unitari per un pes màxim de l’avió a l’hora d’enlairar-se (tot i que es poden 
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trobar algunes excepcions, especialment als aeroports de Londres, on en 
comptes d’una tarifa unitària sobre el MTOW s’apliquen uns càrrecs fixos 
diferenciant entre tarifes puntes i no puntes). Generalment, la base de les taxes 
que es cobren als passatgers es refereix als passatgers que marxen. Aquesta 
taxa generalment la paga la companyia aèria (s’inclou en el preu del bitllet), i 
depèn de si la destinació és internacional o interior. 

En la majoria dels països de la Unió Europea, l’establiment de les taxes 
aeronàutiques està sotmès a algun tipus de regulació econòmica. La regulació 
econòmica varia segons l’abast de les activitats de l’aeroport que es regulen, o 
segons el mètode de regulació que s’utilitzi. 

2.2.2 Accés de les companyies aèries als aeroports de la Unió Europea 

L’accés de les companyies aèries als aeroports europeus es determina, 
fonamentalment, mitjançant unes regles de repartiment de slots (és el dret a 
programar un vol, sigui la sortida o l’arribada, en un dia específic i en una franja 
horària determinada) que, a la vegada, es basen en la Directiva de la Comissió 
Europea núm. 95/93 i en les regles coordinades de la International Air 
Transport Association (IATA). 

No obstant això, a la pràctica el repartiment segueix uns precedents històrics (o 
grand-father rights), on l’usuari d’un slot pot reclamar-ne el seu ús la temporada 
següent. A més, també s’aplica la regla de “o es fa servir o es perd”, per tant, 
una companyia ja establerta pot perdre els seus drets sobre una sèrie d’slots si 
no n’ha utilitzat més del 80 per cent. Els nous slots disponibles es posen en una 
graella, i el 50 per cent d’aquests slots es posen a disposició de les noves 
companyies que vulguin accedir a un determinat aeroport. Cal afegir, també, 
que dues companyies poden intercanviar slots seguint una regla “d’un per un”. 

D’altra banda, cal afegir que els serveis programats en rutes internacionals (no 
comunitàries) estan controlats mitjançant un sistema d’acords bilaterals. 
Aquests acords (establerts pels corresponents governs) han determinat, 
tradicionalment, les operacions de mercat per mitjà de la regulació de les 
companyies aèries pel que fa als aeroports d’origen i destí i, fins i tot, la 
freqüència dels serveis aeris oferts. 

De fet, ara mateix hi ha un debat a nivell comunitari sobre si la UE ha de 
controlar les relacions bilaterals amb tercers països. De moment, el nou acord 
que s’està fent amb els EEUU és a nivell comunitari, però serà difícil que es 
facin acords d’aquesta mena de forma sistemàtica, donat que molts aeroports 
nacionals volen controlar els destins internacionals dels seus aeroports. 

 

2.3 El model de gestió aeroportuària als Estats Units 

L’any 1958, la Federal Aviation Act va establir que una entitat de titularitat 
pública, la Federal Aviation Administration (FAA, 1999), es faria càrrec de la 
indústria del transport aeri dels Estats Units. Les dues responsabilitats bàsiques 
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de la FAA tenen a veure amb la seguretat i l’eficiència de l’aviació civil. Per tal 
d’abordar aquestes responsabilitats, la FAA ha desenvolupat una sèrie de 
tasques, com per exemple: donar llicències, regular tots els aeroports 
comercials i administrar els programes d’ajudes de tipus federal per a les 
inversions en ampliació o millora de capacitat. 

Hi ha aproximadament 5.300 aeroports d’ús públic als Estats Units. Prop del 10 
per cent són aeroports comercials. Els aeroports comercials es defineixen, en 
termes legals, com aquells aeroports que compleixen les següents 
característiques: 

□ ofereixen serveis programats per a passatgers; 
□ tenen un tràfic de 2,500 passatgers o més l’any; 
□ estan controlats per entitats públiques, i la propietat dels terrenys és 
també pública. 

Mentre que tots els aeroports comercials són de titularitat pública, hi ha alguns 
aeroports petits, destinats a l’aviació privada o recreativa, que són de titularitat 
privada. 

Els governs locals i regionals són propietaris de les instal·lacions de la majoria 
d’aeroports comercials, però aquests aeroports poden ser gestionats a través 
de comissions, departaments especials dels governs locals o estatals, 
comissions consultives, autoritats aeroportuàries amb uns propòsits específics 
o autoritats regionals multijurisdiccionals. 

2.3.1 Finançament dels aeroports als Estats Units 

La part més important del finançament dels aeroports dels Estats Units prové 
de les taxes que es cobren als usuaris (tant aeronàutiques com no 
aeronàutiques), els bons privats i públics (que generalment estan exempts 
d’impostos i suporten un tipus d’interès molt baix), les taxes per utilització de 
les instal·lacions que es cobren als passatgers (taxes per passatger que 
s’utilitzen per finançar l’expansió dels aeroports) i les ajudes federals, estatals i 
locals. 

Al contrari que en altres països, les taxes aeronàutiques depenen dels acords 
contractuals establerts amb cadascuna de les companyies aèries. De fet, és 
important destacar el paper dels acords d’utilització i arrendament entre els 
aeroports i les companyies aèries signants. Aquests acords especifiquen les 
obligacions financeres i altres responsabilitats que cadascuna de les parts 
assumeix pel que fa a la utilització de les instal·lacions de l’aeroport. Tot i que 
les pràctiques varien enormement, aquests acords es poden agrupar en tres 
tipus: residuals, compensatoris i híbrids. 

Amb els acords de tipus residual les companyies aèries assumeixen el risc 
financer en el desenvolupament de l’activitat aeroportuària. Les companyies 
aèries garanteixen que l’aeroport tindrà un pressupost equilibrat, i que pagaran 
uns preus que generaran uns ingressos iguals als costos residuals de les 
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operacions, tenint en compte els ingressos que no provenen de les companyies 
aèries (o tenint en compte un percentatge específic d’aquests ingressos). 

Amb els acords compensatoris les companyies aèries només paguen per l’ús 
real que fan de les instal·lacions i serveis de l’aeroport, i l’autoritat aeroportuària 
assumeix els riscos financers i els guanys procedents de les activitats no 
aeronàutiques. 

Finalment, els acords híbrids són una variació dels dos tipus anteriors i 
generalment exclouen de la graella de costos residuals algunes activitats no 
aeronàutiques. 

A l’hora de decidir a quin tipus d’acord adscriure’s, els gestors de l’aeroport es 
troben davant d’una elecció complicada: 

□ Els acords residuals transfereixen els riscos financers de les 
operacions, però limiten el control de l’autoritat aeroportuària sobre les 
fonts d’ingressos i l’ús dels seus fons. De fet, molts d’aquests acords 
sovint no permeten que les inversions que faci l’aeroport es financin 
mitjançant els beneficis d’explotació, i comporten que aquestes inversions 
depenguin de fonts externes de finançament. 
□ Els acords compensatoris, per altra banda, impliquen que els resultats 
econòmics dels aeroports depenguin de les tendències cícliques de la 
indústria, però que els gestors tinguin un control absolut de les 
instal·lacions. 
□ Els acord híbrids es poden considerar un punt mig pel que fa als riscos 
financers i al control de l’aeroport. 

Segons un informe de l’ACI-USA (Airport Council International-USA) de l’any 
1998, els acords residuals i híbrids suposaven aproximadament entre el 60 i el 
80 per cent de tots els acords entre els gestors dels aeroports i les companyies 
aèries. 

Per altra banda, l’ús que fan les companyies aèries de les instal·lacions de 
l’aeroport i de l’edifici de terminal (portes de sortida, mostradors de facturació, 
etc.) depèn de si l’acord contractual especifica que sigui en exclusiva, 
preferencial o d’ús comú. 

Un acord en exclusiva de les instal·lacions de la terminal dóna el dret a una 
companyia aèria a utilitzar les instal·lacions de l’aeroport per una durada 
específica i el dret a sotsarrendar o assignar aquestes instal·lacions a altres 
companyies, tot això condicionat a un acord previ, i per escrit, dels gestors de 
l’aeroport. Els acords preferencials donen a la companyia arrendatària el dret 
principal d’ús de les instal·lacions quan té operacions programades. Per últim, 
els acords d’ús comú deixen totes les instal·lacions de l’aeroport sota el control 
dels gestors. L’elecció del tipus d’acord per part dels agents corresponents 
determina, en gran mesura, la posició dominant de les companyies aèries en 
un aeroport. 
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2.3.2 Accés de les companyies aèries als aeroports dels Estats Units. 

L’accés a la capacitat de les pistes dels aeroports dels Estats Units està 
influenciat pels acords contractuals que cobreixen l’ús de les terminals per les 
companyies aèries arrendatàries (siguin en exclusiva o preferencials) que 
poden “bloquejar” l’entrada de noves companyies aèries. 

De fet, la regulació existent permet que les companyies aèries puguin vendre, 
llogar o intercanviar els slots corresponents a vols interiors després d’un 
període mínim prescrit d’utilització, i que qualsevol agent que compleixi els 
requisits fixats per la FAA pugui ser propietari d’un slot. 

 

2.4 Models de gestió aeroportuària en altres països de l’OCDE 

Tots els aspectes que tenen a veure amb els models de titularitat, finançament 
o assignació d’slots dels aeroports que es presenten per als països de la Unió 
Europea també es poden aplicar a la resta de països de l’OCDE. 

Fins l’any 1996, una empresa de titularitat pública, la Federal Airports 
Corporation (FAC), va gestionar els 22 aeroports més grans d’Austràlia. En 
aquell moment, el govern australià va vendre 17 dels 22 aeroports a alguns 
operadors privats mitjançant un contracte d’arrendament a llarg termini (50 
anys amb una opció de renovar per uns altres 49 anys). L’aeroport amb més 
tràfic d’Austràlia -l’aeroport de Sydney- també es va privatitzar l’any 2002. 

Cal destacar, també, que una particularitat de l’estructura organitzativa dels 
aeroports australians és la gestió de les terminals de vols interiors. Des de 
finals dels anys vuitanta, les dues principals companyies aèries australianes, 
Ansett i Quantas Airways, han operat les seves pròpies terminals mitjançant un 
contracte d’arrendament a llarg termini que es va negociar de manera prèvia a 
l’establiment de la FAC. En aquests contractes, que s’allarguen fins l’any 2018, 
les companyies són responsables de totes les operacions que es duguin a 
terme a les terminals. A més, en alguns dels aeroports, inclosos els de 
Melbourne i Sydney, la responsabilitat de les companyies aèries s’estén fins al 
manteniment i la provisió de les infraestructures de les terminals, i l’aeroport 
només apareix com a proveïdor dels terrenys on s’instal·len aquestes terminals. 
Com s’ha esmentat anteriorment, aquest model de gestió d’aeroports, amb 
aquest tipus de contracte, només és comú als Estats Units. 

Un altre exemple important de gestió aeroportuària és el cas de Canadà. Fins 
l’any 1994, Transport Canada, una entitat de titularitat pública, era propietària i 
gestora d’un grup de 149 aeroports canadencs, inclosos els aeroports 
comercials i els aeroports locals per a l’aviació privada. En aquell moment, la 
política d’aeroports nacionals va establir un nou marc per a la gestió dels 
aeroports a Canadà. El govern federal va mantenir la propietat de 26 aeroports 
comercials, que donaven servei a més del 90 per cent de tot el tràfic aeri del 
país. La gestió de cadascun d’aquests aeroports va ser encarregada a 
organitzacions locals sense ànim de lucre, que paguen un lloguer anual al 
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govern federal per les instal·lacions. Per altra banda, va transferir la propietat i 
la gestió dels aeroports amb tràfic de passatgers inferior als 200.000 
passatgers a l’any als governs provincials i locals. A més, es va crear un fons 
nacional (basat fonamentalment en els ingressos obtinguts dels 26 aeroports 
principals) per finançar la inversió i les pèrdues dels aeroports regionals i locals 
més petits. Les taxes aeronàutiques no es basen en una fórmula detallada, 
però s'exigeix que siguin competitives i no discriminatòries. 

A Mèxic i Corea, els governs estatals han estat tradicionalment els propietaris 
dels aeroports, que han estat gestionats de manera integrada. No obstant això, 
els aeroports de Mèxic es van privatitzar l’any 1990 mitjançant concessions a 
grups d’aeroports separats per àrees geogràfiques regionals. 

Pel que fa als aeroports del Japó són gestionats per autoritats de titularitat 
pública, que són controlades pels governs nacionals i/o regionals i locals. 
Recentment, però, la inauguració de l'Aeroport Internacional Central del Japó, 
pròxim a Nagoya, al febrer de 2005, ha estat acollida com l’inici d’una nova era 
de serveis aeroportuaris internacionals a Japó, juntament amb els aeroports de 
Narita (Tòquio) i Kansai (Osaka). 

El seu punt fort és que funciona com aeroport de trànsit, per a connectar els 
vols nacionals procedents de les ciutats japoneses amb els internacionals, però 
destaca perquè es tracta del primer aeroport japonès de propietat i gestió 
realment privada. 

El 50% del capital està en mans d’empreses privades regionals, el 40% pertany 
al govern, el 10% restant a l’administració local. Això contrasta amb Narita, que 
és un aeroport privatitzat, però pràcticament de propietat estatal; i amb Kansai, 
que va ser presentat com un aeroport del sector privat però no va aconseguir 
ser-ho en la pràctica. L'estat es va veure obligat a injectar 270.000 milions 
d'iens (2570 milions de dòlars), per a mantenir Kansai a flotació davant la crisi 
financera ocasionada per un despilfarrador projecte d'ampliació. 

La decisió de posar la gestió i direcció dels aeroports en mans d’empreses 
privades per part del govern japonès va respondre a la percepció que el sector 
privat ha d’oferir una gestió més rendible. En efecte, en el procés de 
construcció de l'Aeroport Internacional Central, es van reduir els costos de 
construcció en un 16% pel que fa al pressupost inicial de 768.000 milions d'iens 
(7310 milions de dòlars). 

 

2.5 La gestió dels aeroports a Espanya: Un cas excepcional en el context 
europeu 

És important destacar que tots els països anteriorment esmentats, on els 
aeroports són gestionats per una única entitat pública, es caracteritzen per tenir 
només un aeroport de grans dimensions i un mercat de vols domèstics reduït. 
L’única excepció és Espanya. 
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De fet, Espanya és l’únic país de la Unió Europea d’una certa dimensió en què 
els seus aeroports es gestionen de forma totalment integrada i on la gestió i la 
propietat recau exclusivament en l’Estat central. Les taules 1 i 2 reflecteixen 
aquest fet. 

TAULA 1. Característiques principals de la gestió als aeroports d’Europa 
(UE-15). Font: Bel i Fageda (2006) 

País 

Nº 
aeroports 
en el top 40 
a la UE 
2004 

Tràfic 
Total pax 
(en milers) 
2004 Gestió Aeroports Propietat 

Regne Unit 8 192.307 Individualitzada privat, gov. Regional 
Alemanya 7 135.850 Individualitzada privat, gov. Regional i gov. Central 
Espanya 7 129.791 Centralitzada gov. Central 

França 4 102.432 Individualitzada 
gov. Central (París), Cambra 
Comerç (resta) 

Itàlia 3 81.630 Individualitzada privat, gov. Regional 
Holanda 1 44.494 Individualitzada privat, gov. Central 

Grècia 1 29.584 
Parcialment 

Individualitzada privat (Atenes), gov. Central (resta) 
Suècia 1 21.719 Centralitzada gov. Central 
Irlanda 1 20.851 Individualitzada gov. Central 

Dinamarca 1 21.006 Individualitzada privat, gov. Central 
Portugal 1 18.242 Centralitzada gov. Central 
Àustria 1 18.297 Individualitzada privat, gov. Central 
Bèlgica 1 17.469 Individualitzada privat, gov. Regional 

Finlàndia 1 11.785 Centralitzada gov. Central 
Luxemburg - 1.509 Centralitzada gov. Central 

TAULA 2. Característiques principals de la gestió als aeroports d’Europa 
(nova adhesió). Font: Bel i Fageda (2006) 

País 

Nº 
aeroports 
en el top 40 
a la UE 
2004 

Tràfic 
Total pax 
(en milers) 
2004 Gestió Aeroports Propietat 

Rep. 
Txeca 1 9.950 Centralitzada govern central 

Polònia 1 6.092 Centralitzada govern central 

Hongria 1 6.445 Individualitzada 
privat (Budapest), govern central 
(resta) 

Xipre - 6.422 Centralitzada govern central 
Malta - 2.790 Individualitzada privat (Malta), govern central (resta) 

Eslovàquia - 1.081 
Individualitzada (en 

procés) 
en privatització (Bratislava), govern 
central (resta) 

Letònia - 1.056 Centralitzada govern central 

Eslovènia - 1.046 Individualitzada 
privat (Ljubljana), govern central 
(resta) 

Lituània - 994 Centralitzada govern central 
Estònia - 991 Centralitzada govern central 
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En efecte, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, AENA, gestiona els 40 
aeroports que canalitzen tràfic comercial a Espanya. A més, és propietària de 
totes les instal·lacions associades. 

AENA és una entitat pública adscrita al Ministeri de Foment, amb personalitat 
jurídica pròpia i patrimoni independent de l’Estat, que es finança amb els 
ingressos de la seva activitat (drets i taxes per activitats aeronàutiques i 
ingressos de concessions per a activitats comercials). En aquest sentit, cal 
assenyalar que els aeroports es classifiquen en tres categories en funció del 
volum del seu tràfic i de l’estacionalitat. Als aeroports de major tràfic es cobren 
uns preus més alts a les companyies aèries per compensar el major volum 
d’inversions en instal·lacions fixes que ha de fer-se. Els aeroports de l’Arc 
Mediterrani estan tots en la primera categoria, excepte Menorca i Eivissa per a 
la temporada d’hivern, que passen a estar en la segona, i Reus i Girona, que es 
troben a la segona categoria durant la temporada d’estiu, i a la tercera durant la 
d’hivern (Rendeiro, R. i Betancor, O. 1998). 

Tots els aspectes centrals de l’activitat dels aeroports espanyols, com poden 
ser les inversions o les negociacions que puguin establir-se amb les 
companyies aèries, són responsabilitat d’AENA. Així doncs, la possibilitat de 
competència entre aeroports o els beneficis d’una política comercial 
diferenciada no es contemplen. 

Les decisions d’inversió estan centralitzades i finançades mitjançant el 
superàvit de tot el sistema d’aeroports espanyols. En aquest sentit, hi ha un 
sistema de subsidis creuats no transparent entre aeroports. 

És important destacar que els governs centrals han justificat, de manera 
continuada, la gestió centralitzada i integrada dels aeroports en el fet que 
aquesta sosté la cohesió territorial. S’argumenta que la gestió centralitzada 
permetrà garantir la provisió de tràfic aeri en regions que, per les seves 
característiques econòmiques, no poden generar un nivell de tràfic elevat. Així, 
en cas que l’activitat aeroportuària estigui sotmesa a rendiments creixents, la 
gestió dels aeroports ubicats en aquestes regions pot no resultar rendible. En 
alguns casos, aquestes regions presenten, a més, uns nivells de 
desenvolupament econòmic relativament baixos. En la mesura que els 
aeroports i el tràfic aeri en general poden ser importants catalitzadors d’activitat 
econòmica, s’argumenta que la gestió centralitzada pot esdevenir un important 
instrument de política regional. 

 

2.6 Anàlisi descriptiva de la gestió d’infraestructures aeroportuàries a 
l’estat espanyol. 

2.6.1 Caracterització del tràfic als aeroports de la xarxa espanyola. 

La xarxa aeroportuària espanyola gestionada per AENA està integrada per 40 
aeroports que ofereixen tràfic comercial i per 7 aeroports que no ofereixen tràfic 
comercial. 
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Podem diferenciar entre 7 categories d’aeroports en funció de quatre criteris 
relatius a la tipologia del tràfic: el volum de tràfic, la proporció de tràfic regular, 
la proporció de tràfic internacional i, finalment, el tipus de companyies que 
tenen una major presència. 

La taula 3 mostra aquestes categories, amb els aeroports i trets principals de 
cadascuna d’aquestes categories. 

TAULA 3. Categories d’aeroports en funció de la tipologia de tràfic 2005. 
Font: AENA (2006) 

Categoria Aeroports Característiques 

Aeroports Internacionals Madrid, Barcelona 

1. Tràfic > 25 milions pax, 
2. Quota aliances > 70%, 
3. La major part del tràfic és regular, 
4. Similar pes tràfic internacional i nacional 

Destinacions Turístiques 
(1r nivell) 

Màlaga, Alacant, Palma 
Mallorca, Gran Canaria, 
Tenerife Sud 

1. Tràfic > 8 milions pax, 
2. Quota companyies aèries tradicionals < 40%,  
3. Proporció tràfic regular < 80%, 
4. Proporció tràfic internacional > 50% 

Destinacions Turístiques 
(2n nivell) 

Lanzarote, Eivissa, 
Menorca, Almeria, 
Fuerteventura, Reus 

1. Tràfic entre 1 milió i 5,3 milions pax, 
2. Quota aliances < 20%,  
3. Proporció tràfic regular < 70%,  
4. Proporció tràfic internacional > 60% 

Aeroports nacionals 

Bilbao, València, Sevilla, 
Santiago, Almería, 
Tenerife Nord 

1. Tràfic entre 1 milió i 4 milions pax, 
2. Quota aliances > 60%,  
3. La major part del tràfic és regular,  
4. Proporció tràfic internacional < 40% 

Aeroports regionals 
(base operacions 
companyies baix cost) Girona, Múrcia, Jerez  

1. Tràfic entre 1 milió i 4 milions pax, 
2. Quota companyies baix cost > 90%,  
3. La major part del tràfic és regular,  
4. Proporció tràfic internacional > 50% 

Aeroports regionals 
(primer nivell) 

Vigo, La Corunya, 
Pamplona, Sant 
Sebastià, Astúries, 
Granada, Santander, La 
Palma, Melilla, 
Saragossa 

1. Tràfic entre 200.000 i 1,5 milions pax, 
2. Quota companyies aèries tradicionals > 70%,  
3. La major part del tràfic és regular,  
4. Elevada proporció del tràfic té com a 
destinació Madrid i Barcelona 

Aeroports regionals 
(segon nivell) 

Badajoz, El Hierro, Lleó, 
Logronyo, La Gomera, 
Albacete 

1. Tràfic < 200.000, 
2. Pràcticament tot el tràfic és operat per 
companyies aèries tradicionals,  
3. La major part del tràfic és regular,  
4. Elevada proporció del tràfic té com a 
destinació Madrid i Barcelona 

En primer lloc, trobem dos aeroports internacionals, Madrid-Barajas i 
Barcelona-El Prat, que amb un tràfic de més de 25 milions de passatgers 
apareixen en el rànquing dels deu aeroports europeus amb més tràfic de 
passatgers. Aquests dos aeroports es caracteritzen per un predomini de 
companyies de xarxa integrades en aliances (malgrat la important expansió en 
els últims anys de les companyies de baix cost a Barcelona), per la poca 
rellevància del tràfic chàrter i per un pes similar del tràfic nacional i 
internacional. 
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Ara bé, dues dades addicionals ajuden a entendre les diferents funcions que 
ambdós aeroports exerceixen en la jerarquia europea d’aeroports. En efecte, el 
pes del tràfic extracomunitari sobre el total a l’aeroport de Madrid és del 20 per 
cent, mentre que és de només el 5 per cent a Barcelona. A més, en el tràfic 
extracomunitari de l’aeroport de Madrid tenen un paper molt important les 
destinacions a Amèrica (especialment a Amèrica Llatina), mentre que a 
Barcelona aquest paper el tenen destinacions de menor trajecte, com el nord 
d’Àfrica, Rússia o Turquia. D’altra banda, el tràfic de connexió és molt superior 
(més del doble) a Madrid que a Barcelona. 

A partir d’aquesta informació, es pot concloure que l’aeroport de Madrid juga 
una funció de hub, especialment en destinacions a Amèrica Llatina, mentre que 
l’aeroport de Barcelona genera molt tràfic punt a punt i, en tot cas, juga el paper 
d’alimentador (feeder) de les grans companyies europees de xarxa. 

En segon lloc, trobem destinacions turístiques, de primer i segon nivell, que 
generen un tràfic de més d’un milió de passatgers l’any. Els aeroports de les 
destinacions de primer nivell, amb volums de tràfic per sobre dels 8 milions de 
passatgers, apareixen en el rànquing dels 50 aeroports europeus amb més 
tràfic de passatgers. 

Aquestes dues categories d’aeroports (principalment diferenciades pel volum 
de tràfic que generen) es caracteritzen per un predomini de companyies de baix 
cost i chàrter, i per un pes relativament reduït del tràfic regular i del tràfic 
nacional. Cal destacar que la major part del tràfic no es concentra en unes 
poques companyies, com acostuma a ser el cas en les altres categories 
d’aeroports. En aquesta categoria, destaca la presència de l’aeroport de Reus 
on, malgrat la creixent presència d’una companyia de baix cost com Ryanair, el 
tràfic és majoritàriament chàrter. 

En tercer lloc, trobem els aeroports nacionals que generen un volum de tràfic 
de l’entorn d’1 a 4 milions de passatgers. En aquesta categoria, apareixen els 
aeroports ubicats a les tres ciutats de major població a Espanya (a banda de 
Madrid i Barcelona). 

Aquesta categoria d’aeroports es caracteritza per un predomini d’Iberia i per un 
pes molt elevat del tràfic nacional regular, essent Madrid i Barcelona 
normalment les dues destinacions que generen més tràfic. De fet, els aeroports 
regionals, de primer i segon nivell i que no són base de companyies de baix 
cost, amb un volum de tràfic per sota del milió i mig de passatgers, presenten 
les mateixes característiques que la categoria d’aeroports nacionals però amb 
una intensitat molt més gran. Així, el domini d’Iberia és ben palès, mentre que 
gran part del tràfic es dirigeix a Madrid i/o Barcelona. 

Finalment, trobem els aeroports regionals que han aconseguit constituir-se en 
la base d’operacions d’una companyia de baix cost, en tots els casos Ryanair. 
Aquests aeroports presenten unes taxes de creixement del tràfic molt elevades 
i una relativament extensa xarxa de destinacions europees. Aquest és, 
concretament, el cas de l’aeroport de Girona, que amb la decisió de 
l’esmentada companyia de baix cost de convertir aquest aeroport en la seva 
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principal base del sud d’Europa, ha passat de moure poc més de 500.000 
passatgers l’any 1995 a moure 3 milions i mig l’any 2005. En un mateix sentit, 
l’aeroport de Múrcia registra taxes de creixement molt elevades en els últims 
anys. 

Les altres dues grans companyies europees de baix cost que operen a 
Espanya, Easyjet i Air Berlin, segueixen una estratègia diferent a la de Ryanair 
pel que fa als aeroports des d’on canalitzen les seves operacions. Així, Ryanair 
tendeix a ubicar-se en aeroports considerats secundaris, mentre que Easyjet i 
Air Berlin han consolidat posicions en aeroports de major volum de tràfic, com 
ara Barcelona, Màlaga o Alacant en el cas d’Easyjet o Palma de Mallorca en el 
cas d’Air Berlin. Aquest fet podria crear una competència creixent entre 
aeroports per atreure el tràfic que generen aquest tipus de companyies. Aquest 
és el cas de Barcelona-Girona o Màlaga-Jerez (i aviat pot ser-ho en el cas 
d’Alacant-València, en la mesura que Ryanair està augmentant la seva 
presència en aquest segon aeroport). D’altra banda, la companyia aèria 
espanyola de recent creació, Vueling, opera principalment als aeroports de 
Barcelona i València, tot i que té plans d’expansió importants a Madrid. 
Finalment, Iberia ha promogut la creació d’una companyia de baix cost, 
Clickair, que té com a principal base d’operacions l’aeroport de Barcelona. 

La taula 4 indica l’evolució del tràfic per categories. Així, s’indiquen les taxes de 
creixement del tràfic total en el període 1995-2005. Es pot constatar un 
dinamisme important dels dos aeroports principals amb taxes de creixement 
per sobre de la mitjana espanyola. Aquests dos aeroports han passat de 
representar el 32% del tràfic total l’any 1995 al 40% l’any 2005. Per tant, 
sembla produir-se una tendència a la concentració del tràfic en els dos grans 
aeroports, en un context de creixement generalitzat del tràfic. 

TAULA 4. Evolució del tràfic de passatgers segons categoria d’aeroports. 
Font: AENA (2006) 

Regió Taxes creixement tràfic 1995-2005 

Pes sobre 
tràfic total 

(1995) 

Pes sobre 
tràfic total 

(2005) 
Aeroports 

Internacionals Madrid, Barcelona > 100% 32,28% 40,20% 
Destinacions 

Turístiques (1r nivell) 
Màlaga, Alacant > 100%, Palma Mallorca, Gran 

Canaria, Tenerife Sud < 50% 41,10% 30,43% 
Destinacions 

Turístiques (2n nivell) 
Lanzarote, Eivissa, Menorca, Almeria < 50%, 

Fuerteventura = 61,4%, Reus = 180,1% 12,60% 10,19% 

Aeroports nacionals 
Bilbao, València, Sevilla > 100%, Santiago, 

 Almería < 50%, Tenerife Nord = 87,1% 8,95% 10,89% 
Aeroports regionals 
(base operacions 

companyies baix cost) Girona, Múrcia > 500%, Jerez = 235% 1,03% 3,61% 

Aeroports regionals 
 (2n  nivell) 

Vigo, La Corunya, Pamplona, Sant Sebastià, Astúries, 
Granada, Santander > 100%, La Palma = 50,9%,  

Melilla = 0,25%, Saragossa = 41,7% 3,60% 4,38% 
Aeroports regionals  

(1r nivell) Badajoz > 200%, El Hierro = 50,4% 0,13% 0,23% 
Altres Vitòria, Salamanca < 0% 0,20% 0,07% 



                                                         Optimització de la Gestió d’Aeroports 

__________________________________________________________________ 23

En conjunt, el comportament del tràfic per categories al període 1995-2005 
mostra una tendència que es pot accentuar en els propers anys: per una 
banda, la concentració del tràfic en aeroports on les companyies de xarxa 
integrades en aliances (Oneworld, Star, SkyTeam) basin el seu tràfic 
d’interconnexió i, per l’altra, la concentració en aeroports on les principals 
companyies de baix cost (Easyjet, Ryanair i Air Berlin) estableixin les seves 
bases d’operacions. Aquests són els dos models de negoci que s’estan 
imposant pel que fa a les companyies aèries, i això, lògicament, hauria 
d’afectar igualment els aeroports. 

La taula 5 reflecteix una qüestió important en relació al tràfic canalitzat per les 
grans aliances. Així, fem referència als aeroports amb més d’un milió de 
passatgers l’any 2005 i on, el mateix any, el pes del tràfic de les tres principals 
aliances és superior al 60 per cent. 

TAULA 5. Pes del tràfic de les tres principals aliances als aeroports de la 
xarxa espanyola 2005. Font: AENA (2006) 

Aeroport 
% Tràfic 3 

Principals Aliances 
% Tràfic 

Oneworld 
% Tràfic 

Star Alliance
% Tràfic 

Sky Team 
Madrid 79.88 56.76 16.99 6.13 
Barcelona 72.85 46.91 18.46 7.48 
Eivissa 61.10 48.66 12.65 0.00 
Bilbao 78.03 48.19 19.51 10.32 
València 67.77 57.60 5.58 4.58 
Sevilla 72.12 64.71 7.40 0.01 
Menorca 72.60 62.06 10.70 0.00 
Santiago 82.98 64.67 18.27 0.03 
Astúries 94.00 71.22 22.98 0.00 
Almeria 65.39 65.22 0.01 0.00 

En tots els casos, és l’aliança Oneworld (Iberia, British Airways, American 
Airlines i d’altres) la que canalitza gran part d’aquest tipus de tràfic, mentre que 
les altres dues aliances, Star Alliance (Spanair, Lufthansa, US Airways i 
d’altres), i sobretot SkyTeam (Air France-KLM, Delta i d’altres) tenen un paper 
molt més secundari. 

Gran part del tràfic d’Star Alliance es deu al tràfic nacional que mou Spanair, el 
principal competidor d’Iberia, mentre que gran part del tràfic d’SkyTeam es deu 
a la importància de les connexions d’Air France, Alitalia i KLM entre ciutats 
espanyoles i París, Roma-Milà i Amsterdam. Per tant, només Oneworld 
(fonamentalment Iberia) té una presència important a la xarxa espanyola com a 
aliança que explota operacions d’interconnexió. 

D’altra banda, la posició forta que té al mercat espanyol Spanair, companyia 
participada majoritàriament per SAS i indirectament, doncs, per Lufthansa, ens 
porta a concloure que el potencial d’expansió d’operacions d’interconnexió de 
l’aliança Star Alliance a Espanya és important. En aquest sentit, cal assenyalar 
que tant Lufthansa com Spanair han mostrat públicament el seu interès en 
establir un hub d’interconnexió a l’aeroport de Barcelona Més limitat és, en un 
principi, aquest potencial d’expansió per part d’SkyTeam. 
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Pel que fa als aeroports de menys d’un milió d’habitants amb un pes rellevant 
del tràfic de les aliances, aquest tràfic el concentra en gran part Iberia (o Air 
Nostrum, que forma part del Grup Iberia). 

2.6.2 Caracterització de la política d’inversions en aeroports a Espanya 

Com hem mencionat anteriorment, les decisions sobre inversions a Espanya 
estan centralitzades, i es financen a través de l’excedent agregat del sistema. 
Aquesta caixa única comporta l’existència d’un sistema de subsidis creuats 
entre els aeroports espanyols, que no és transparent ni eficient. 

El sistema de subsidis creuats s’ha justificat, de forma reiterada pels 
successius governs estatals, sobre la base d’un principi de cohesió territorial. 
En efecte, l’existència d’una relació causal entre la qualitat de les 
infraestructures aeroportuàries i el creixement econòmic regional podria 
justificar l’aplicació de polítiques que garanteixen la provisió d’aquestes 
infraestructures a les regions menys desenvolupades. 

En un mateix sentit, la viabilitat econòmica dels aeroports que no poden 
generar un nivell elevat de tràfic aeri pot estar condicionada per l’existència 
d’economies d’escala, donat que el desenvolupament de l’activitat 
aeroportuària exigeix incórrer en elevats costos fixos. 

Existeixen diversos estudis que analitzen el comportament inversor d’AENA, i 
posen de manifest si en un context de presa de decisions centralitzades per la 
seva part, ha tingut efectivament com a objectiu abordar tant els problemes de 
rendibilitat dels aeroports regionals com els de desenvolupament econòmic 
regional (Bel i Fageda, 2006). 

En cas que els aeroports fossin gestionats amb criteris de mercat, les 
inversions en cada aeroport haurien d’estar fortament associades als ingressos 
obtinguts de les operacions en cada aeroport. Aquests ingressos estan, 
fonamentalment, determinats pel volum de tràfic que canalitza cada aeroport. 

Altrament, quan el criteri de cohesió territorial és té en compte, els aeroports 
situats en zones menys desenvolupades haurien de rebre més recursos per 
inversió que els que corresponen al seu percentatge en el tràfic aeri de tot 
l’Estat. 

A més, les economies d’escala haurien de justificar un resultat de la distribució 
de les inversions en el qual els aeroports grans (i rendibles) haurien de 
subsidiar els aeroports petits (i deficitaris). 

La taula 6 i la figura 1 mostren quina ha estat la distribució regional d’inversions 
en aeroports durant el període 1985-2004, mentre que la taula 7 i la figura 2 
mostren quina ha estat la distribució regional d’inversions d’AENA en el període 
1992-2004. El primer any complert d’activitat d’AENA va ser el 1992. En anys 
anteriors, era el Ministeri responsable de transports el que gestionava 
directament els aeroports a Espanya. Per aquest motiu, és adient establir 
aquesta diferenciació entre sèries històriques. Entre parèntesi s’indica el 
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nombre d’aeroports amb tràfic comercial en el període ubicats a la regió 
corresponent. 

TAULA 6. Distribució regional d’inversions. Import acumulat durant el 
període 1985-2004, en termes corrents i en termes constants. Font Bel i 

Fageda (2006) 

Regió 
% Inversió Total 
Euros corrents 

% Inversió Total 
Euros constants de 

2004 
Madrid (1) 55.89% 54.32% 

Catalunya (3) 15.48% 14.93% 
Canàries (8) 8.67% 9.40% 

Illes Balears (3) 6.62% 7.37% 
Andalusia (6) 5.31% 5.45% 
País Basc (3) 2.24% 2.37% 

C. Valenciana (2) 2.07% 2.43% 
Galícia (3) 1.52% 1.81% 
Astúries (1) 0.52% 0.53% 
Melilla (1) 0.40% 0.41% 

Castella i Lleó (3) 0.39% 0.41% 
Aragó (1) 0.36% 0.37% 

Cantàbria (1) 0.19% 0.20% 
Navarra (1) 0.16% 0.18% 
Múrcia (1) 0.16% 0.17% 

Extremadura (1) 0.01% 0.01% 
 
Que gràficament, es pot representar com: 

 

FIGURA 1 Distribució regional d’inversions en aeroports. Valor acumulat 
en el període 1985-2004 (percentatge de la inversió rebuda en euros 

constants). Font: Bel (2006) 

S’observa que en el període 1985-2004 Madrid va concentrar el 54% de la 
inversió en aeroports, Catalunya va concentrar el 15%, i les regions amb els 
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principals aeroports turístics van concentrar percentatges sensiblement més 
reduïts, tot i el seu gran tràfic. La resta de regions amb aeroports de menors 
dimensions van concentrar poc més del 6% de la inversió total. 

TAULA 7 Dades sobre la relació entre inversió en aeroports i variables 
econòmiques regionals. Participació acumulada en el període 1992-2004. 

Font: Bel i Fageda (2006) 

Regió 
% Inversió 

Total 
% Tràfic 

Total 

% Ràtio 
Inversió-

tràfic 

% 
Població 

Total 
% PIB 
Total 

Índex 
Riquesa 
Relativa 

Madrid (1) 57,81% 22.27% 2.6% 13.61% 12.72% 1.3 
Catalunya (3) 14.60% 14.78% 0.99% 16.31% 19.54% 1.2 
Canàries (8) 9.06% 22.31% 0.41% 4.38% 4.12% 0.94 
Illes Balears (3) 6.62% 18.98% 0.35% 2.14% 2.56% 1.2 
Andalusia (6) 3.79% 9.81% 0.39% 18.97% 14.10% 0.74 
País Basc (3) 2.44% 2.07% 1.18% 5.46% 6.61% 1.21 
C. Valenciana (2) 2.15% 6.08% 0.35% 10.69% 10.12% 0.95 
Galícia (3) 1.33% 1.90% 0.7% 7.13% 5.69% 0.8 
Astúries (1) 0.54% 0.55% 0.98% 2.82% 2.42% 0.86 
Melilla (1) 0.40% 0.22% 1.82% 0.31% 0.29% 0.93 
Castella i Lleó (3) 0.38% 0.21% 1.82% 6.51% 6.05% 0.93 
Aragó (1) 0.36% 0.20% 1.82% 3.11% 3.34% 1.07 
Cantàbria (1) 0.20% 0.19% 1.04% 1.39% 1.33% 0.95 
Navarra (1) 0.15% 0.22% 0.69% 1.41% 1.76% 1.25 
Múrcia (1) 0.15% 0.19% 0.8% 2.51% 2.97% 0.85 
Extremadura (1) 0.01% 0.03% 0.54% 2.79% 1.84% 0.66 

Les dades de la taula 7 i la figura 2 posen en dubte que el sistema centralitzat 
de gestió i finançament d’aeroports a Espanya hagi realment atès a un criteri de 
cohesió territorial. 

En el període 1992-2004, la regió espanyola amb un PIB per càpita més elevat 
(l’any 2004) i amb l’aeroport que genera més tràfic, Madrid, ha acumulat quasi 
bé el 60 per cent de la inversió total quan només canalitza el 22 per cent del 
tràfic total. El rati quota inversió/quota tràfic és certament molt elevat: 2,60. 

En termes generals, els aeroports ubicats a les regions espanyoles menys 
desenvolupades (Extremadura, Andalusia, Galícia, Múrcia i Astúries) van rebre 
una quota d’inversions menor que la seva quota de tràfic. 

A més, diverses regions poc poblades que disposen dels aeroports de menor 
tràfic també van obtenir un volum relativament menor d’inversions. 

Per tant, d’aquestes dades es dedueix que la gestió integrada i centralitzada 
dels aeroports no segueix en la pràctica el principi de cohesió territorial que 
s’utilitza per justificar-lo. 
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FIGURA 2. Distribució regional d’inversions d’AENA en aeroports en 
relació al tràfic generat en el període 1992-2004 (valors acumulats en el 

període en euros constants). Font Bel i Fageda (2006) 

 

Així doncs, no sembla que l’habitual dilema entre eficiència i solidaritat que 
sovint regeix les polítiques públiques estigui condicionant la política 
aeroportuària a Espanya, ja que els subsidis creuats no han seguit la lògica que 
els aeroports amb excedents financen els deficitaris, ni tampoc s’han afavorit 
aquelles regions menys desenvolupades. 

De totes maneres, aquest és un punt una mica controvertit ja que no tots els 
autors estan d’acord amb aquests estudis. 

De fet, més que els ratis en sí, el sector es qüestiona si l’argument és vàlid, ja 
que analitzant la informació sobre inversions d’altres països com França, 
observem que París concentra un percentatge d’inversió encara major que el 
de Madrid a Espanya, o a Anglaterra la inversió també es concentra en 
l’aeroport més gran, el de Heathrow. 

Sí és cert també, que a Itàlia Roma i Milà han rebut inversions de gran volum, i 
a Alemanya, també els aeroports de Frankfurt i Munich estan creixent i rebent 
moltes inversions. 

El que resulta evident, és que es tracta d’un sector on la concentració 
d’inversions és molt alta. 
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2.6.3 Anàlisi descriptiva de la situació actual als aeroports de Catalunya 

Pel que fa als aeroports ubicats a Catalunya, AENA gestiona tres aeroports que 
ofereixen tràfic comercial: Barcelona, Girona i Reus. Al final de l’any 2005, 
AENA va decidir traspassar a la Generalitat la gestió de l’aeroport de Sabadell, 
dedicat exclusivament a l’aviació general i esportiva. 

A més d’aquest, hi ha altres aeroports que no ofereixen tràfic comercial i que es 
dediquen a l’aviació regional, general i esportiva: Alfés, Alt Urgell, Cerdanya, 
Igualada, Empuriabrava i Sant Fruitós de Bages. La titularitat d’aquests 
aeroports està en mans de la Generalitat, d’administracions locals o 
d’empreses privades. 

Per la seva especial rellevància econòmica, en aquest estudi centrem l’atenció 
en els tres aeroports catalans que actualment ofereixen tràfic comercial. La 
taula 8 mostra l’extraordinari comportament del tràfic a tots tres aeroports 
catalans en els últims deu anys i la seva posició en el rànquing d’aeroports 
espanyols gestionats per AENA. 

L’any 2005 l’aeroport del Prat va superar la xifra de 27 milions de passatgers, 
xifra que el manté en el segon lloc del rànquing espanyol i entre els deu primers 
del rànquing europeu en termes de tràfic de passatgers. Des del 1995, el 
creixement del tràfic a l’aeroport de Barcelona ha estat 1,55 punts superior al 
de la resta de la xarxa gestionada per AENA. 

Aquest fet és especialment destacable si tenim en compte que, fins l’entrada en 
funcionament de la tercera pista, al final de l’any 2004, aquest aeroport va patir 
una important congestió per la manca de capacitat de les seves instal·lacions. 
L’esperada entrada en funcionament de la nova terminal, l’any 2008, pot 
contribuir a alleugerir encara més aquests problemes de congestió. Tanmateix, 
cal assenyalar que les previsions del Pla director preveien assolir els 40 milions 
de passatgers l’any 2020, quantitat a la qual es pot arribat molt abans si ens 
basem a aquestes dades de tràfic. 

TAULA 8 Moviment de passatgers als aeroports de Catalunya (1995-2005). 
Font: AENA (2006) 

 Tràfic total 
2005 

% tràfic 
regular 
2005 

% creixement 
tràfic 1995-2005

Rànquing 
1995 

Rànquing 
2005 

Barcelona 27.131.448 96,04 131,34 3 2 
Girona 3.533.567 89,87 545,12 19 14 
Reus 1.381.979 45,14 186,36 21 18 
Catalunya 31.863.625 93,05 151,19 - - 
Espanya 181.065.860 82,34 84,89 - - 

Pel que fa a l’aeroport de Girona, aquestes taxes de creixement de tràfic en el 
període 1995-2005 estan molt per sobre de la resta d’aeroports espanyols (amb 
l’única excepció de l’aeroport de Múrcia, que registra uns creixements similars) 
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i això explica que l’aeroport de Girona hagi guanyat cinc llocs en la jerarquia 
espanyola d’aeroports en termes de tràfic de passatgers. 

Menys espectacular, però també important, és el ritme de creixement del tràfic 
a l’aeroport de Reus, que duplica amb escreix el que ha obtingut el conjunt de 
la xarxa espanyola. Aquest aeroport va moure 1,3 milions de passatgers l’any 
2005 i se situa en la posició 18 en la jerarquia espanyola. A diferència dels 
altres dos aeroports, el tràfic chàrter canalitza una part important del tràfic total. 
En termes generals, es considera que el tràfic regular és més beneficiós per a 
la connectivitat del territori on s’ubica l’aeroport perquè estableix una 
programació estable tant de rutes servides, com de freqüències de vol. 

Els elevats creixements del tràfic a l’aeroport de Girona i al de Reus n’estan 
saturant les instal·lacions, tant les pròpiament aeronàutiques (el camp de vol i 
l’edifici terminal) com d’altres de complementàries, com ara els espais destinats 
a aparcament. 

Finalment, cal assenyalar que l’any 2005 el tràfic aeri a Catalunya representava 
aproximadament un 17% del tràfic total enregistrat al conjunt de l’Estat 
espanyol, una xifra similar al pes que Catalunya té a Espanya en termes de 
població i producte interior brut. 

2.6.3.1 Tipologia de companyies aèries l’any 2005 

L’activitat dels aeroports es fonamenta en les operacions que realitzen les 
companyies aèries en usar les seves instal·lacions. Així, tant el volum de tràfic 
que es genera com l’abast geogràfic de rutes està molt determinat per les 
decisions que prenen aquestes companyies aèries. En aquest sentit, els trets 
que caracteritzen l’àrea d’influència de l’aeroport –com poden ser la població, 
els tipus d’activitats econòmiques que predominen o la posició geogràfica de 
major o menor centralitat– influeixen en una bona part aquestes decisions. 

Això no obstant, la disponibilitat d’unes instal·lacions adequades i no 
congestionades i la política comercial que s’apliqui poden tenir un paper 
important a l’hora d’atraure aquelles companyies que es consideren més 
adients per a l’aeroport en qüestió. Això és especialment cert respecte als dos 
models de negoci que tendeixen a imposar-se en el sector de les companyies 
aèries: d’una banda, les companyies de xarxa, que ofereixen una extensa xarxa 
de connexions de mitjana i llarga distància mitjançant l’explotació del tràfic 
d’interconnexió partint d’uns pocs hubs i, d’una altra, les companyies de baix 
cost, que ofereixen vols directes amb elevades freqüències de servei en rutes 
de mitjana i curta distància partint d’uns aeroports, sovint secundaris, propers a 
grans àrees urbanes o a destinacions turístiques internacionals. 

Després d’una dècada de creixement generalitzat del tràfic a la majoria 
d’aeroports, amb l’excepció del període que va seguir els esdeveniments de 
l’11 de setembre de 2001, s’espera que en els propers anys es consolidi la 
concentració del tràfic en aquelles aeroports que són seu, o bé de companyies 
de xarxa, o bé de companyies de baix cost. 
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Les previsions per als aeroports catalans són optimistes, ja que tots tenen una 
presència important d’un o altre tipus de companyies aèries. 

En efecte, les taules 9 i 10 indiquen quins són els tipus de companyies aèries 
que generen un major volum de tràfic a l’aeroport de Barcelona. Es constata el 
pes determinant que la companyia aèria espanyola dominant, Iberia, té en les 
operacions que es realitzen a l’aeroport de Barcelona, fins al punt que aquesta i 
les seves aliades a Oneworld concentren el 43% del tràfic. Les altres dues 
grans aliances, Star Alliance i Skyteam, canalitzen el 17% i el 7% del tràfic, 
respectivament. El fet que cap companyia espanyola no estigui integrada a 
Skyteam explica el menor pes relatiu d’aquesta. Val a dir que la forta posició al 
mercat espanyol que té Spanair, companyia participada majoritàriament per 
SAS –i, per tant, indirectament per Lufthansa– ens porta a concloure que el 
potencial d’expansió d’operacions d’interconnexió de l’aliança Star Alliance a 
Barcelona és important. En un principi, aquest potencial d’expansió és més 
limitat per a Skyteam. En conjunt, les companyies de xarxa són responsables 
del 66% del total d’enlairaments anuals que tenen lloc a l’aeroport de 
Barcelona. 

TAULA 9 Principals companyies aèries que operen a l’aeroport de 
Barcelona-El Prat. Font: AENA (2006) 

Companyia Aèria 
Tipus de 
companyia aèria 

% sobre el total 
d'operacions 
(Total = 153.875) 

Iberia Aliança Oneworld 40.55% 
Spanair Aliança Star 11.77% 
Air Europa Regional 5.47% 
Vueling Airlines Baix cost 3.81% 
Lufthansa Aliança Star 3.55% 
Easyjet Baix cost 3.38% 
Air France Aliança Skyteam 2.99% 
British Airways Aliança Oneworld 1.58% 
Alitalia Aliança Skyteam 1.56% 
Portugalia Regional 1.38% 

D’altra banda, l’any 2004 la taxa d’interconnexió a Barcelona era del 14%, 
mentre que aquesta taxa era del 37% en un aeroport de referència com és el 
de Madrid. D’aquesta informació es pot concloure que l’aeroport de Madrid fa la 
funció d’aeroport de connexió (hub), especialment per part d’Iberia, mentre que 
l’aeroport de Barcelona genera molt tràfic de punt a punt i, en tot cas, fa un 
paper d’alimentador (feeder) de les grans companyies europees de xarxa, 
inclosa Iberia. 
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TAULA 10 Percentatge del total d’operacions a l’aeroport de Barcelona 
per tipus de companyia aèria. Font: AENA (2006) 

Tipus de 
companyia aèria 

% sobre el total d'operacions 
(Total = 153.875) 

Aliança Oneworld 42.92% 
Aliança Star 17.29% 
Aliança Sky 6.88% 
Baix cost i chàrter 11.81% 
Regional 14.26% 
Altres 6.83% 
Total 100.00% 

Malgrat el predomini de les companyies de xarxa a l’aeroport de Barcelona, no 
deixa de ser destacable la presència important de companyies de baix cost, 
com ara Easyjet o Vueling. Aquesta última, amb seu a Barcelona i capital 
català, en poc temps s’ha situat com la quarta companyia amb més volum 
d’operacions. En conjunt, les companyies de baix cost i chàrter generen l’11% 
de les operacions de l’aeroport del Prat. Finalment, les companyies regionals, 
liderades per Air Europa, Portugalia i Swiss, generen el 14% del tràfic total. 

La taula 11 mostra el gran predomini que té Ryanair a l’aeroport de Girona, el 
qual concentra el 81% del total d’operacions; sens dubte, la decisió d’aquesta 
companyia, líder a Europa en el sector de les companyies de baix cost 
juntament amb Easyjet, de fer de Girona el seu principal aeroport de connexió 
(hub) al Sud d’Europa explica els elevats creixements de tràfic que ha 
experimentat aquest aeroport en els últims anys. Com a aspecte positiu d’això, 
podem mencionar els volums de tràfic i xarxa de rutes que ofereix aquesta 
companyia. Com a aspecte negatiu, trobem l’extrema dependència d’una 
companyia aèria, que sol establir unes condicions de negociació dures amb 
l’aeroport de referència en la mesura que pot canviar la seva seu amb molta 
facilitat. Així, per exemple, Ryanair té una presència destacada a altres 
aeroports espanyols, com ara Xerès, Múrcia, Valladolid i Reus. 

TAULA 11 Principals companyies que operen a l’aeroport de Girona. Font: 
AENA (2006) 

Companyia Aèria 
Tipus de 
companyia aèria 

% sobre el total d'operacions 
(Total = 153.875) 

Ryanair Baix cost 80.96% 
Transavia Baix cost 3.16% 
Britannia Airways Chàrter 2.16% 
Mytravel Airways Chàrter 1.36% 
Wizz Air Hungary Baix cost 1.04% 
Thomas Cook Airlines (UK) Chàrter 0.77% 
TUI Airlines Belgium Chàrter 0.57% 
Aero Nova  Chàrter 0.55% 
Thomas Cook Airlines 
(Bèlgica) 

Chàrter 
0.54% 

Centralwings Baix cost 0.35% 



                                                         Optimització de la Gestió d’Aeroports 

__________________________________________________________________ 32

En efecte, la taula 12 mostra que Ryanair també és la companyia líder a Reus, 
per bé que amb un pes sensiblement inferior que a Girona. Les altres 
companyies aèries que generen un elevat volum d’operacions tant a Girona 
com a Reus també són companyies de baix cost o bé companyies chàrter. 
L’única excepció és el paper important que té Air Nostrum a Reus com a 
conseqüència, principalment, de la connexió directa amb Madrid. 

TAULA 12 Principals companyies aèries que operen a l’aeroport de Reus. 
Font: AENA (2006) 

Companyia Aèria 
Tipus de 
companyia aèria 

% sobre el total d'operacions 
(Total = 153.875) 

Ryanair Baix cost 39.15% 

Air Nostrum 
Franquícia 

Regional Iberia 9.07% 
First Choice Airways Chàrter 8.13% 
Mytravel Airways Chàrter 7.03% 
Britannia Airways Chàrter 6.36% 
Futura Chàrter 4.61% 
Blue Air Transport Chàrter 4.47% 
Air Berlin Baix cost 2.85% 
Thomas Cook Airlines (UK) Chàrter 2.74% 
Transavia Baix cost 2.34% 

Així, podem diferenciar entre dos tipus de companyies aèries de baix cost: 
d’una banda, companyies com Easyjet o Vueling prefereixen utilitzar aeroports 
principals, mentre que companyies com Ryanair utilitzen aeroports secundaris 
per tal d’oferir els preus més baixos possibles. Només a Barcelona les 
companyies de xarxa tenen una presència significativa. 

Per tant, la competència entre els aeroports catalans és fruit de la competència, 
d’una banda, entre companyies de xarxa i companyies de baix cost i, de l’altra, 
entre els dos tipus diferenciats de companyies de baix cost, per atraure 
passatgers a les rutes de més demanda. 

Catalunya és una de les regions de l’Europa continental on més consolidada 
està la competència en el transport aeri, tant pel que fa a prestació de serveis 
com en infraestructures. 
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CAPÍTOL 3. FUTUR DE LA GESTIÓ DELS AEROPORTS 
ESPANYOLS 

3.1 Introducció. 

Com s’ha mostrat al llarg de la tesina, l’organització del sistema aeroportuari a 
Espanya està caracteritzat per la gestió pública i centralitzada a través d’un ens 
estatal amb flexibilitat per a actuar d’acord amb el dret privat i que explota la 
gran majoria dels aeroports d’interès general del nostre país sota un 
mecanisme de caixa única; és a dir, no existeix correlació entre la procedència 
dels ingressos que van a aquesta caixa i les despeses en els aeroports. 
Aquesta situació configura un sistema aeroportuari únic en el qual els aeroports 
més importants i amb major volum de tràfic subvencionen de manera creuada a 
aquells amb menys capacitat de generar ingressos. 

Aquest sistema de gestió d’aeroports conta amb avantatges i inconvenients. 
D’una banda, configura una estructura territorial més equitativa que permet a 
les regions menys desenvolupades contar amb aeroports que no es justificarien 
des d’una mera perspectiva de rendibilitat financera. Per altra banda, té 
l’inconvenient que impedeix que els grans aeroports —generalment necessitats 
d’importants inversions per a reduir la congestió i ser més competitius en l’espai 
aeri global— puguin disposar de manera pròpia de tots els recursos que 
generen. 

No obstant això, el principal problema d’aquest tipus d’estructures de gestió 
pública és la falta d’incentiu que genera per a que el sistema aeroportuari sigui 
eficient i competitiu, ja que en la mesura que un aeroport tingui menys control 
sobre els ingressos que genera, tindrà també menys incentiu de buscar nous 
negocis competitius per a rendibilitzar la seva activitat. 

A aquest problema, cal afegir que les tarifes aeroportuàries, en la seva major 
part, tenen categoria jurídica de taxes i per tant s’enquadren dintre del sistema 
tributari, adscrivint-se directament a l'ens, sense que els aeroports puguin 
modificar-les individualment. 

Aquesta situació provoca que aquestes taxes s’estableixin pel ministeri 
d'Hisenda més per criteris polítics o macroeconòmics que per criteris 
estratègics de desenvolupament futur del sistema aeroportuari, fet que 
indubtablement suposa una dificultat per a que aquest sigui competitiu. Per 
això, sembla aconsellable que una primera reforma en el sistema aeroportuari 
espanyol vagi encaminada a fer una reflexió sobre el seu finançament, a fi de 
permetre una major flexibilitat que faciliti disposar dels recursos necessaris per 
a portar a terme les inversions planificades. 

S’ha posat també de relleu que, tot i que gran part del sistema aeroportuari es 
troba encara en mans del sector públic, existeix una tendència global en el món 
que, sempre sota un cert control administratiu, el sector privat participi de 
manera molt més activa en la gestió dels aeroports el que, freqüentment, ha 
demostrat una eficiència major en el sistema. 
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En aquest marc, les preguntes que sorgeixen de cara al futur sobre la gestió 
dels aeroports a Espanya són principalment dos: 

□ ha d’evolucionar el sistema cap a una major participació del sector 
privat en la gestió dels aeroports? 
□ Resulta aconsellable anar cap a una estructura descentralitzada de la 
gestió aeroportuària que eviti les subvencions creuades entre aeroports 
que actualment existeixen, i permeti una major participació de les 
autoritats regionals en la gestió i finançament dels mateixos? 

El punt clau en tots aquests arguments i el per què la gestió privada dels 
aeroports té sentit, és per facilitar la gestió individualitzada dels mateixos, de 
manera que l’estratègia de l’aeroport es pugui decidir al propi aeroport: si 
interessa convertir-se en un hub o no, si es vol incentivar que vinguin 
companyies que facin vols de llarga distància, etc. 

En un segon ordre, això també està relacionat amb la gestió dels espais 
comercials de l’aeroport, ja que un operador privat tindrà més interès en 
extreure tot el valor del mateix, donat que la gestió comercial actual de molts 
aeroports és millorable. 

De totes maneres, tant si cal evolucionar cap a una major participació del 
sector privat en la gestió dels aeroports, o cap a una estructura 
descentralitzada de la mateixa, tindran un paper fonamental les PPP’s, Public 
Private Partnership o Associacions Públic-Privades. 

 

3.2 El paper de les PPP’s en la gestió dels aeroports. 

3.2.1 ¿Què són les PPP’s?–Definició 

En l’expressió Public-Private Partnership s’aglutinen una sèrie d’estructures i 
conceptes que impliquen la col·laboració entre els sectors públic i privat en la 
concepció i engegada de projectes d’infraestructures i equipaments públics, per 
al repartiment de riscos i responsabilitats. 

Les PPPs no són únicament una alternativa a les restriccions pressupostàries 
dels Governs, sinó que també tracten de ser un mitjà per a la millora de la 
qualitat i del nivell de serveis públics prestats. Algunes de les definicions més 
rellevants establertes per diversos autors són les següents (Acerete, 2004): 

“Les Public Private Partnerships (PPPs) reuneixen als sectors públic i privat per 
al seu benefici mutu, i són un dels mecanismes de l’estratègia del Govern per a 
la provisió de majors nivells de desenvolupament. Per mitjà de la gestió, 
finançament i domini del sector privat, les PPPs ajudaran a millorar l’eficiència i 
qualitat dels serveis públics i a proporcionar majors beneficis a la resta de 
l’economia des d’actius i negocis actualment en mans públiques. L’objectiu 
global de les PPPs és assegurar que es generen certament beneficis per als 
agents implicats.” 
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“Una PPP pot definir-se generalment com una forma de col·laboració o esforç 
comú entre els sectors públic i privat amb el propòsit de desenvolupar, 
construir, explotar i finançar. Una PPP està consignada per una sèrie d’acords 
interrelacionats entre els agents públics i privats pels quals es defineixen els 
seus respectius drets i obligacions segons la configuració legal i política 
existent.” 

“En lloc que sigui l'Administració Pública qui proveeixi un actiu fix pagant el seu 
cost inicial, l’efecte d’una estructura PPP típica és, normalment, crear un negoci 
independent, finançat i gestionat pel sector privat. La finalitat és que el sector 
privat construeixi l’actiu i després presti el servei a la societat, a canvi de la 
recepció de pagaments pel servei prestat durant la vida útil de l’actiu.” 

“Public-Private Partnerships (PPPs) són una fórmula de prestació de serveis 
per la qual el sector privat i l’administració són responsables, respectivament, 
d’aquells aspectes del projecte per als quals cadascun està més capacitat. Per 
exemple, el sector privat participa dissenyant, construint, explotant, mantenint, 
finançant i aportant la seva capacitat de gestió de riscos mentre que 
l'Administració Pública és responsable de la planificació estratègica i 
l’estructura industrial, obtenció de permisos, alguns aspectes sobre els drets 
dels clients, control, compliment de característiques dels serveis comunitaris i 
(en ocasions) pagament en nom dels usuaris.” 

“…Associació entre els sectors públic i privat, que es fonamenta en la capacitat 
de cada part per a complir de la millor manera possible certes necessitats 
públiques a través de l’adequat repartiment de recursos, riscos i 
compensacions.” 

“…Les PPPs poden definir-se com acords en els quals entitats públiques 
participen en acords contractuals a llarg termini amb agents privats perquè 
aquests realitzin la construcció o explotació d’infraestructures públiques o la 
provisió de serveis (utilitzant equipaments públics) a la societat en nom de les 
Administracions Públiques.” 

Les cites anteriors aporten una descripció parcial, ja que cadascuna posa 
l’èmfasi en un aspecte diferent de les PPPs. No obstant, en el Regne Unit, 
l’experiència del qual és presa com referent per múltiples països, sembla que 
es troba la definició més completa: 

“Public Private Partnerships (PPPs) són un mitjà d’utilització de finançament i 
tècniques privades per a l’execució de projectes tradicionalment realitzats pel 
sector públic. Aquests inclouen projectes intensius en l’ús de capital. En lloc 
que sigui una entitat pública qui desenvolupi actius fixos i posteriorment 
posseeixi la seva propietat, els gestioni i reguli, les PPPs generalment 
impliquen que el sector privat sigui el seu responsable i els gestioni i 
l'Administració Pública ‘adquireixi’ el servei al contractista durant un període de 
temps determinat.” 
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De les anteriors definicions es dedueixen les característiques comunes a 
qualsevol projecte PPP: 

□ L'Administració Pública i el sector empresarial estableixen acords en 
els quals ambdós ocupen funcions complementàries. 
□ La base de la relació són acords amb vigència a llarg termini. 
□ Les fites a assolir es refereixen tant a aspectes econòmics com socials, 
de manera que ambdós sectors obtenen beneficis. 
□ El sector privat adopta més funcions que en el model tradicional de 
provisió d’infraestructures i serveis públics. 
□ L’operador privat és remunerat pels usuaris, o, per la pròpia 
Administració, d’acord a l’activitat ocupada. 
□ Cadascun dels agents desenvolupa aquelles tasques en les quals 
disposa, en principi, d’un avantatge comparatiu, amb el propòsit d’obtenir 
resultats eficients. 
□ A través de la col·laboració públic-privada i el desenvolupament de les 
respectives capacitats, s’intenten assolir millors resultats al mateix cost o 
els mateixos resultats a un menor cost. 
□ Els contractes han de definir de forma precisa les responsabilitats de 
cada part, els costos i riscos implicats i a qui correspon la seva gestió. 

La importància d’aquests elements, que caracteritzen a les PPPs, pot diferir 
d’una partnership a una altra depenent de les particularitats de cada projecte i 
de les capacitats dels agents participants. 

Les PPPs, el contracting-out i la privatització de serveis comparteixen la 
característica que el sector públic no és un prestador directe de serveis, sinó 
que simplement s’encarrega de la regulació dels mateixos. No obstant això, hi 
ha clares diferències entre ells, tot i que des d’algunes postures teòriques el 
contracting-out i la privatització es consideren modalitats de PPPs. 

A través d’un acord de contracting-out, l’operador privat intervé, normalment, en 
la realització d’una única activitat que prèviament era ocupada per la pròpia 
Administració. Una PPP, no obstant això, implica que el sector privat s’ocupi de 
diverses tasques. En el contracting-out el traspàs de responsabilitats a 
l’operador privat és mínim, mentre que la transferència de riscos és un dels 
principis bàsics de les PPPs. Amb el contracting-out l'Administració és 
responsable dels equipaments i l’operador privat realitza els serveis annexos, 
mentre que en una PPP el sector privat no només presta el servei sinó que 
també s’ocupa de la provisió dels actius fixos necessaris. 

Amb una PPP l'Administració conserva un paper important en la gestió i 
regulació, mentre que la privatització significa la transferència d’empreses i 
serveis públics al sector privat, sense que l'Administració Pública participi en la 
seva gestió, amb l’excepció d’activitats que necessitin una regulació, que en 
qualsevol cas serà temporal. 
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3.2.2 Arguments per a la utilització d’Associacions Público-Privades. 

La provisió d’equipaments i prestació de serveis públics, tradicionalment s’han 
realitzat des de dues perspectives extremes: 

• Amb un enfocament de monopoli públic, basat en el principi que els 
serveis públics han de ser prestats pel sector públic. 

• Sota una visió privatitzadora, el propòsit de la qual és incrementar el 
protagonisme del sector privat en la prestació i finançament de serveis 
públics, així com la seva eficiència. 

La primera perspectiva ha ocupat el paper predominant en la prestació de 
serveis i equipaments públics i es relaciona directament amb el model 
tradicional basat en la intervenció gairebé exclusiva del sector públic. La 
segona categoria ha estat substituta de la primera en situacions puntuals en les 
quals ha estat necessària la utilització de recursos privats o en els processos 
d’externalització i privatització de serveis públics. 

No obstant això, concorren circumstàncies que incideixen negativament en que 
ambdós sectors desenvolupin les seves pràctiques per separat, entorn de 
models gairebé antagònics: 

□ Insostenibilitat d’un model depenent de recursos públics per a afrontar 
les ingents inversions necessàries en infraestructures i serveis públics. 
□ Corrent reformista de la funció pública, en una recerca per millorar 
l’eficiència incorporant els mecanismes de mercat. 
□ Limitacions a la participació privada exclusiva en molts projectes, a 
causa de l'escassa rendibilitat proporcionada per aquests, les seves 
característiques particulars, o, el rebuig social. 
□ A mesura que s’impliquen béns i serveis d’interès general els 
responsables públics han d’assegurar una provisió adequada per part 
dels operadors privats, pel que la seva intervenció és necessària. 

Així, s’estima necessària la col·laboració entre els sectors privat i públic, 
conciliant una relació qualificada moltes vegades com antagònica. Aquests 
nous vincles entre Administració Pública i agents privats s’han denominat 
Public-Private Partnerships –PPPs–, o Associacions Públic-Privades. 

Aquesta relació complementària entre sectors públic i privat tracta de fer 
viables projectes que es consideren desitjables per al conjunt de la societat 
operant en el límit dels sectors públic i privat, de manera que no són actius o 
serveis nacionalitzats, ni tampoc són privats, representant una tercera via per a 
que els governs prestin certs serveis públics. 

La fórmula PPP pot adoptar múltiples modalitats, permetent la seva adaptació 
als objectius de l'Administració i a la pròpia naturalesa del projecte. Les 
infraestructures de transport és un dels camps en els quals la seva aplicació és 
freqüent. 
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Des d’un punt de vista teòric, les PPPs representen formes de col·laboració 
mitjançant les quals els sectors públic i privat pretenen assolir actuant 
conjuntament el que cadascun per separat no arriba. 

La lògica existent en la posada en pràctica de Public-Private Partnerships és 
que combinant en una PPP els incentius privats que condueixen a maximitzar 
l’eficiència, amb una preocupació directa per l'interès públic, és possible 
aconseguir un resultat òptim. 

3.2.3 Objectius Potencials 

No existeix un llistat tancat d’objectius a aconseguir amb una PPP ja que 
depenen, en gran mesura, dels propòsits perseguits per l'Administració Pública 
promotora i del tipus de projecte sobre el qual actuï (Acerete, 2004). 

En els estudis sobre les possibilitats de l’aplicació de PPPs a Irlanda es van 
identificar els següents objectius: 

□ Increment de value for money respecte a les fórmules de contractació 
tradicional. 
□ Provisió de serveis que en altre cas –sense aquesta col·laboració– no 
podrien ser prestats. 
□ Implicació més directa del sector privat en la provisió d’actius i serveis 
públics. 
□ Adquisició de les capacitats comercials, de gestió i innovació del sector 
privat. 
□ Traspàs de riscos rellevants a l’agent que sigui capaç de realitzar una 
millor gestió dels mateixos. 
□ Incentius al sector privat per a què realitzi la prestació de serveis 
d'acord a un estàndard. 
□ Reducció de les despeses de capital públics. 

En la configuració de PPPs l’Administració canadenca identifica els seus 
beneficis potencials: 

□ Vehicle per a la introducció de finançament privat i alliberament de 
recursos públics per a usos alternatius. 
□ Millora de la gestió i repartiment de riscos entre els agents participants. 
□ Millora de l’eficiència a través de la intervenció d’agents al marge de la 
burocràcia i que conten amb major flexibilitat d’actuació. 
□ Introducció de fonts d’ingressos alternatives, principalment, 
implementant sistemes en els quals paguen els usuaris. 
□ Accés a economies d’escala, incorporant activitats que van més enllà 
del projecte inicial. 
□ Foment de l’ús múltiple dels equipaments, estimulant un ús més 
intensiu dels actius de capital. 
□ Millora en el compliment de les fins atribuïdes al servei. 
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Completant l’espectre d’experiències internacionals, a Austràlia els objectius a 
complir amb el desenvolupament de partnerships es fixen en els següents 
termes: 

□ Maximitzar el nivell de despesa en infraestructures a partir de l’ús 
responsable dels recursos dels sectors públic i privat. 
□ Assegurar que les infraestructures i serveis auxiliars són prestats en 
les millors condicions. 
□ Promoure les oportunitats de desenvolupament. 
□ Millorar la prestació de serveis per a la societat. 
□ Fomentar la innovació en la provisió d’infraestructures i serveis 
vinculats. 
□ Maximitzar la rendibilitat social i econòmica de la despesa pública. 
□ Vincular resultats i responsabilitats pels mateixos. 

Aquestes relacions ens permeten agrupar els objectius de les PPPs entorn de 
quatre categories: 

□ Evolució dels procediments de desenvolupament de projectes públics 
cap a fórmules que busquen una major eficiència i eficàcia (value for 
money). 
□ Implicació més directa del sector privat, incorporant els seus 
mecanismes de gestió. 
□ Augmentar i millorar la quantitat i qualitat dels equipaments i serveis 
públics. 
□ Esbiaixar les restriccions financeres públiques. 

No obstant, de la mateixa manera que el sistema convencional pateix certes 
mancances, també és possible trobar una sèrie de deficiències potencials 
associades a la implementació de les PPPs i que les desvien de la consecució 
dels objectius anteriors: 

□ Pèrdua del control de l'Administració: les PPPs per naturalesa 
impliquen compartir la presa de decisions, el que impedeix percebre a 
priori qui exerceix el control sobre la prestació de serveis; per tant, és 
necessari delimitar clarament en l’inici del procés aquest punt. En 
qualsevol cas, l'Administració posseeix en últim terme la responsabilitat i 
autoritat per a assegurar que l’interès públic està consolidat. 
□ Pagament pels usuaris: en la prestació d’alguns serveis directament 
pel sector públic, el pagament dels usuaris de vegades no contempla el 
cost real del servei, per exemple, el cost per depreciació dels actius no se 
sol considerar. En canvi, en una PPP tots aquells costos en què incorri 
l’operador seran inclosos en els pagaments dels usuaris, el que pot 
suposar un increment significatiu en les tarifes i un rebuig. 
□ Riscos polítics: pocs governs conten amb una experiència consolidada 
amb PPPs; aquesta inexperiència juntament amb la novetat de les 
relacions públic-privades pot suscitar riscos, com el rebuig per part dels 
sindicats, del propi personal administratiu o de la societat que les assimila 
com a privatització. 
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□ Rendició de comptes: amb les PPPs la delimitació de la comptabilitat 
és difusa respecte al model tradicional de prestació de serveis. 
□ Servei de dolenta qualitat: els compromisos inicials de l’operador privat 
poden no complir-se a causa de problemes financers, disputes laborals o 
altres circumstàncies. 
□ Falta de competència: no existeixen suficients operadors per a 
assegurar cert grau de competència, de manera que la PPP no difereixi 
excessivament d’un monopoli. 
□ Errors en el procés de selecció: com en el procediment convencional, 
hi ha risc d’acusar a l'Administració de manipulació en el procés de 
selecció de l’oferta privada, especialment quan el criteri de selecció no és 
quantitatiu. 

3.2.4 Tipus de projectes 

Les PPPs abasten un ampli ventall de projectes, cobrint tots els sectors, que es 
poden agrupar en els següents conjunts: 

□ Infraestructures: de manera genèrica engloba carreteres, proveïment 
d’aigües, aeroports, ferrocarrils, gestió de residus... En aquests projectes 
normalment el sector privat s’ocupa de la prestació dels serveis públics, 
quedant subjecte a la normativa específica. La durada d’aquests 
contractes és a llarg termini, superior a 20 anys. 
□ Equipaments immobiliaris: inclou la construcció dels equipaments, 
especialment immobles, a través dels quals proporcionar serveis públics 
relacionats amb educació, sanitat, habitatges socials, edificis públics. 
També sol ser freqüent que, a més, el sector privat s’ocupi de prestar 
serveis auxiliars associats (neteja, manteniment, assistència informàtica, 
etc.). L'import dels contractes és variable i solen ser a llarg termini, amb 
una durada superior als 20 anys. 
□ Tecnologia: implica la prestació pel sector privat de serveis amb un 
substrat format per components tecnològics –equips informàtics, 
telecomunicacions, parc mòbil, material fungible, indústria de tecnologia 
de la informació, etc–. Encara que els actius afectats no solen ser d’un 
gran valor, la durada dels contractes també és a llarg termini. No obstant, 
al ser sectors subjectes a ràpids canvis i afectats pel risc d’obsolescència, 
no sobrepassen els 10 anys de vigència. 

3.2.5 Value For Money 

L’objectiu principal en qualsevol experiència d’utilització de PPPs és oferir un 
major value for money, és a dir, ha de proporcionar una millora significativa 
respecte als mecanismes públics tradicionals de provisió i prestació 
d’infraestructures i serveis. 

La traducció literal d’aquesta expressió seria “valor dels diners” i pot definir-se 
com l’ús eficaç de fons públics en un projecte de capital a partir de la 
combinació òptima de costos, qualitat, eficiència i eficàcia. Value for money és 
un concepte que ha d’entendre’s com una filosofia de gestió que busca obtenir 
l’ús més eficient dels recursos econòmics, especialment públics. 
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Des de diferents plantejaments teòrics es considera que l’objectiu de value for 
money es materialitza, específicament, a través de diferents indicadors: 

□ L’administració de riscos es considera l’indicador més important de la 
participació de la iniciativa privada en projectes públics. 
□ La capacitat del sector privat d’aportar solucions innovadores. 
□ Utilització intensiva dels equipaments, permetent l’obtenció d’ingressos 
de tercers. 
□ Sinèrgies originades per la integració de propietat i gestió sota la 
direcció de la mateixa entitat. 

Tots aquests factors en un entorn de competència entre agents privats 
interessats a participar en acords PPP, es poden considerar la millor garantia 
per a la reducció de costos. 

3.2.6. Transferència de Riscos 

L’element més important per a identificar autèntiques associacions públic-
privades, és l’adopció de riscos pel sector privat. 

Així, no tot acord entre una Administració Pública i una entitat privada, pel qual 
aquesta ocupa més d’una funció respecte a equipaments o serveis públics, pot 
qualificar-se com PPP, sinó només aquells contractes o relacions que 
involucren una transferència autèntica de riscos al sector privat. Per tot això, la 
distribució de riscos es configura en un aspecte fonamental en el 
desenvolupament de qualsevol partnership. 

La raó per al traspàs de riscos al sector privat és que aquest compte amb major 
experiència en la seva gestió i la utilització de procediments per a mitigar-los o 
atenuar-los. 

En la mesura que es traspassa al sector privat la competència sobre els 
equipaments i serveis, la similitud entre riscos de projectes públics i privats és 
coincident. La tipologia de riscos que afecten a qualsevol projecte d’inversió i 
comercialització pot ser molt àmplia i la importància que té cadascun d’ells és 
diferent en cada projecte. El finançament i gestió d’infraestructures i serveis 
públics no són alienes a aquestes circumstàncies. 

El concepte clau és la gestió del risc –risk management–, de manera que 
s’assoleixi un repartiment òptim de riscos entre els agents participants i que 
cada risc sigui responsabilitat d’aquell millor capacitat per a gestionar-lo, el que 
suposarà un menor cost. 

De forma general, la gestió del risc comprèn les tasques d’identificació, anàlisi, 
quantificació, repartiment i establiment de les fórmules de minoració dels riscos 
associats a un projecte concret. 
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La identificació dels riscos que poden intervenir en un projecte és fonamental. 
En principi, els riscos a considerar es poden classificar en dos grups: 

□ Riscos genèrics: aquells que són comuns a qualsevol tipus de projecte 
públic-privat. 
□ Riscos específics de cada projecte sobre serveis/infraestructures 
públiques: depenen de les característiques particulars de cada projecte. 

Altra sistematització genèrica dels riscos en aquests projectes, els classifica en: 

□ Riscos globals: aquells que normalment poden ser distribuïts per mitjà 
de l’acord contractual, entre els quals se solen incloure aquells relacionats 
amb aspectes polítics, legals, comercials i mediambientals. 
□ Riscos elementals: aquells associats amb la construcció, gestió, 
finançament i generació d’ingressos. 

Donada l’amplitud de sectors en els quals s’apliquen PPPs (transport, sanitat, 
defensa, regeneració urbana, sistemes informàtics, presons, educació, 
tractament d’aigües…), no és possible establir un registre detallat dels riscos 
específics, ja que en cada sector sorgeixen riscos que no apareixen en altres 
activitats. 

Pel que fa als riscos genèrics, la classificació tampoc és invariable. No obstant 
això, es pot identificar un conjunt de riscos de comú denominador: 

□ Disseny i construcció: 
□ Els estudis previs del contractista no identifiquen correctament les 
necessitats o requeriments del servei. 
□ Retard en el termini de finalització de la construcció de la 
infraestructura i/o posada en funcionament del servei.  
□ Els equipaments construïts o gestionats per l’operador privat no 
són els idonis per a complir les condicions del contracte.  
□ Desfasaments en el cost de construcció. 

□ Riscos operatius: 
□ Els costos d’explotació són majors, o menors, als inicialment 
previstos. 
□ Interrupcions de la disponibilitat de l’actiu. 
□ Prestació del servei per sota dels estàndards de qualitat recollits 
en el contracte. 
□ Els actius associats als serveis no són mantinguts conforme als 
estàndards de qualitat necessaris. 

□ Risc de demanda: l’ús que efectivament es produeix de la 
infraestructura està per sota, o per damunt, de l’activitat prevista. 
□ Valor residual: possibilitat que al finalitzar el contracte el valor dels 
actius fixos utilitzats no sigui el qual, en bona lògica, els correspondria; 
per exemple, perquè no té altre ús que aquell per al qual va ser dissenyat 
originàriament. 
□ Risc tecnològic o d’obsolescència: eventualitat que els actius utilitzats 
deixin de ser els més adequats per a la prestació del servei al llarg de la 
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durada del contracte, per millores tècniques arribades a en altres 
equipaments. 
□ Canvis en la legislació: risc que es modifiqui la normativa aplicable a 
algun element relacionat amb l’activitat que es desenvolupi o al propi 
contracte. 
□ Risc de finançament extern: principalment, s’identifica amb les 
circumstàncies que provoquen que l’operador privat no sigui capaç 
d’assolir en els mercats o institucions financeres, els recursos necessaris 
per a poder portar a terme el projecte d’inversió. 
□ Risc mediambiental: a causa de les dolentes condicions o impacte 
mediambiental. 
□ Força major: fets imprevisibles que afecten considerablement al 
desenvolupament del projecte. 
□ Altres riscos: incompliment del contracte per l’operador privat o 
l'Administració, traspàs d’actius per l'Administració, concessió de 
llicències d’urbanització i construcció, risc polític. 
□ Inviabilitat del projecte: el projecte no pot ser portat a terme com a 
conseqüència de l’ocurrència d’una combinació de diversos dels anteriors 
riscos enumerats. 

El procés d’anàlisi dels riscos és complex. A partir de la identificació de 
resultats es quantifica l'impacte dels riscos, assignant el cost que suposen i 
probabilitats. 

Una vegada identificats i quantificats, la següent tasca és l’assignació de riscos 
a la part més capacitada per a la seva gestió i així reduir o eliminar la seva 
repercussió. 

En la mesura que l’objectiu primordial de les PPPs és obtenir el major 
rendiment possible dels recursos econòmics públics, és a dir, incrementar el 
value for money dels projectes, és desitjable reduir les possibles fluctuacions 
en els costos que la presència de riscos poden produir i, per això, el 
repartiment de riscos ocupa un paper principal en aquest tipus d’acords. 

3.2.7 Public Sector Comparator 

La construcció d’un Public Sector Comparator (PSC) és necessària en gairebé 
tots els projectes PPP per a comprovar si una oferta d’inversió amb participació 
de la iniciativa privada ofereix value for money, és a dir, millora la fórmula més 
eficient desenvolupada conforme als procediments convencionals de prestació 
pública d’infraestructures i serveis. 

El PSC és l’avaluació hipotètica de tots els costos susceptibles d’esdevenir 
durant la vida del projecte, si aquest fos desenvolupat per la pròpia 
Administració Pública, ajustada per la valoració dels riscos. 

El PSC permet una comparació quantitativa tenint en compte: 

□ La fórmula més eficient de prestar el output desitjat pel sector públic. 
□ Tots els costos i riscos. 
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□ S’expressa en termes del cost actual net que suposa a l'Administració 
Pública la prestació del servei i que és comparat amb les ofertes 
realitzades pels operadors privats. 

A l’hora de determinar el PSC cal considerar els següents components: 

□ El cost bàsic de la prestació dels serveis especificats sota el sistema 
convencional públic, on l’actiu subjacent és propietat de l'Administració o 
el servei és responsabilitat d’aquesta (A). 
□ La quantia dels avantatges o desavantatges d’un servei o 
infraestructura pel fet que sigui de propietat pública (B). 
□ La valoració dels riscos, diferenciant dues parts, tant d’aquells que són 
susceptibles de ser transferits al sector privat (C), com aquells que, en 
principi, són mantinguts sota gestió pública (D). 

 

FIGURA 3 Comparació entre PSC i PPP’s. Font: Acerete (2004) 

En l’anterior figura observem la comparació efectiva entre el PSC i diferents 
ofertes PPPs, de manera que l'Oferta “1” suposaria un cost inferior a la fórmula 
tradicional i l'Oferta “2” suposaria uns costos superiors. 

Aquesta comprovació proporcionada pel PSC es pot traduir a termes monetaris 
i dóna resposta a la qüestió value for money des del punt de vista 
exclusivament quantitatiu. Per a assolir una anàlisi value for money complet 
seria necessari considerar factors qualitatius, els quals, per definició, no 
s’inclouen directament en el PSC. 

Entre aquests factors qualitatius s’inclouen: 

□ L’estimació de costos que no són quantificables en un projecte, 
inclosos certs riscos. 
□ La reputació del contractista privat. 
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□ Qualsevol diferència respecte al servei inicial que no hagi estat 
quantificada o ajustada. 
□ Els beneficis o costos –externalitats– que la provisió d’infraestructures 
a través d’un acord PPP, pot originar. 
□ L’exactitud de la informació utilitzada en el càlcul del PSC. 

L’avaluació dels factors qualitatius és especialment important en aquells casos 
en els quals les ofertes privades tenen un valor pròxim al PSC o quan 
existeixen aspectes significatius que no poden ser quantificats, havent de 
realitzar-se paral·lelament a l’elaboració del PSC. 

 

3.3 Tipologia d’Associacions Público-Privades 

En la literatura especialitzada trobem diversos principis per a l’establiment de 
classificacions de PPPs, que descriuen 4 categories de partnerships d’acord 
amb el nivell de repartiment de potestats entre els agents participants: 

□ Consultives: les entitats públiques reben assessorament per a 
l’obtenció d’inputs que nodreixin d’idees el desenvolupament de polítiques 
i programes d’actuació públics i per al disseny, prestació, avaluació i 
correcció de serveis. 
□ Contributives: un dels agents aporta fons econòmics, amb una escassa 
o nul·la participació en la fase operativa, alliberant recursos per a la 
prestació d’altres serveis. 
□ Operatives: els agents participants comparteixen recursos i tasques i 
intercanvien informació en la prestació de serveis. 
□ Col·laboradores: fomenten la presa de decisions conjunta pel que fa al 
desenvolupament de polítiques, plantejaments estratègics i disseny, 
prestació, avaluació i millora de serveis. 

Aquesta primera aproximació proporciona una base per a la classificació de 
PPPs des de l’òptica de la gestió pública i de plantejaments teòrics. 

Altres autors presenten una tipologia que vincula les partnerships a l’assoliment 
de resultats per les mateixes: 

□ Crear, substituir, reformar o mantenir infraestructures públiques. 
□ Millora de serveis a través de l’agrupament de serveis i prestació a 
través de finestretes úniques. 
□ Adquisició d’informació per a nodrir la presa de decisions i el procés de 
desenvolupament de polítiques. 
□ Reduir el cost conjunt d’inversions públiques. 
□ Comercialització de recursos públics o aprofitament de capacitats 
infrautilizades. 
□ Assistir a determinats grups socials a tenir accés de capital del sector 
privat per a promoure el desenvolupament social, econòmic o cultural. 
□ Aprofitar les idees de grups socials per a millorar el benestar. 
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□ Maximitzar l’eficiència i racionalització dels recursos del sector públic 
per al benestar social. 
□ Emprendre projectes i iniciatives per a assolir el major 
desenvolupament econòmic o social. 

Variacions d’aquestes fórmules poden ser utilitzades en la consecució de 
qualsevol output, però atès que el ventall de resultats susceptibles de ser 
obtinguts és pràcticament il·limitat, no sembla una proposta de classificació 
molt útil. 

Des d’un punt de vista pràctic, existeix una sistematització de les PPPs segons 
els termes que es reflecteixen en els acords públic-privats i la combinació de 
tasques en ells recollides. Les tasques contemplades, fonamentalment, són: 
Design (disseny), Build/Construct (construir), Finance (finançar), Operate 
(gestionar), Mantain (manteniment), Own (posseir), Transfer (transferir), 
Lease/Rent (llogar), Develop (desenvolupar), Buy (adquirir). 

La combinació de les anteriors funcions origina multitud de fórmules que 
permeten aquest repartiment, tal que l’espectre de possibles PPPs va des de 
negocis controlats gairebé en la seva totalitat pel sector privat, en un extrem, a 
aquells controlats gairebé per complet pel sector públic, en l’altre. 

La varietat de sistemes pot ser pràcticament tan àmplia com el nombre de 
variants susceptibles de combinar diferents tasques en el repartiment de riscos, 
pel que tampoc podem dir que existeixi un llistat definitiu de PPP’s. En 
qualsevol cas aquesta és la fórmula de classificació més estesa i les següents 
podrien considerar-se les combinacions més rellevants: 

□ Build-Operate-Transfer (BOT) 

Un consorci privat rep llicència de l'Administració per a finançar i construir un 
equipament, concedint-li al mateix temps la concessió per a explotar-lo 
comercialment durant un determinat període. Finalitzat el termini de concessió, 
la instal·lació passarà a dependre de l'Administració Pública, qui haurà de 
decidir si s’encarrega directament de la seva explotació o la cedeix a un 
operador privat. 

El termini de concessió s’intenta establir a priori de manera que l’entitat privada 
hagi obtingut una rendibilitat adequada sobre la inversió inicial realitzada. 

□ Build-Transfer-Operate (BTO)  

Es tracta d’un sistema similar a l’anterior, però en aquesta ocasió les 
instal·lacions per a la prestació del servei passen a ser propietat de 
l'Administració contractant, immediatament, després de finalitzar la seva 
construcció per l’operador privat. Aquest tindrà el dret a explotar-les durant un 
cert període, en virtut d’un acord d’arrendament a llarg termini que haurà de 
concedir-li l'Administració Pública, al final del qual l'Administració ha de decidir 
entre explotar el projecte directament o tornar a arrendar-lo a un operador 
privat, que ara no ha de ser l’entitat que inicialment ho va desenvolupar. 
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□ Build-Rent-Operate-Transfer (BROT) 

Es tracta d’una variant dels projectes BOT ó BTO, en el que l’operador privat 
explota les instal·lacions però arrenda els bens físics per la duració de l’acord. 

□ Build-Lease-Operate-Transfer (BLOT) 

Varietat de l‘anterior mètode en el que en l’arrendament es contempla la 
possibilitat de que l’arrendatari exerceixi una opció de compra. 

□ Build-Own-Operate-Transfer (BOOT) 

En aquest cas, l’operador privat es compromet a finançar, construir, explotar i 
mantenir una infraestructura, a canvi del dret a cobrar per això als usuaris. En 
virtut d’aquest acord l’entitat privada és propietària de les instal·lacions i els 
béns fins al final de la concessió. En qualsevol cas, pot estar subjecta a 
restriccions legals sobre la seva gestió o les tarifes a cobrar. 

□ Build-Own-Operate (BOO) 

És una variació de la fórmula BOOT, en la qual l'operador privat és propietari 
perpetu de l'equipament i no té obligació de traspassar-lo a l'Administració. 

□ Buy-Build-Operate (BBO) 

Un operador privat adquireix un actiu a l'Administració Pública. Aquell s’ocupa 
de la renovació o ampliació necessàries de l’equipament per a la prestació d’un 
servei públic, segons la demanda, sense que s’estableixi un moment de 
finalització. L’entitat pública pot utilitzar l’acord de llicència per a la prestació del 
servei per a establir les condicions d’accés al servei, seguretat, tarifes i fins i tot 
quines instal·lacions auxiliars s’han de desenvolupar. 

□ Lease-Develop-Operate (LDO) 

Aquest cas és equivalent a l’anterior tret que en lloc d’adquirir els actius, 
l’operador privat els arrenda a l'Administració. La inversió inicial és menor i 
l’interès per la participació del sector privat resideix en les millores en eficiència 
en la prestació del servei per la seva capacitat de gestió. 

□ Wraparound Addition (WAA) 

Un operador privat finança i construeix l’ampliació d’una infraestructura pública 
ja existent. Posteriorment gestiona i explota comercialment ambdues parts, bé 
per un període establert, o bé fins que hagi recuperat la inversió inicial i una 
rendibilitat sobre la mateixa. 
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3.4 Participació de les Administracions Públiques 

De l’exposat fins al moment es conclou que la major part de la responsabilitat 
en la implementació de partnerships recau sobre el sector privat. En certa 
mesura, aquest argument resulta evident ja que les empreses privades ocupen 
les tasques principals. 

No obstant això, la participació de la iniciativa privada en les partnerships de 
forma predominant no eximeix a les Administracions Públiques de garantir 
l'interès general, i de contribuir en l’engegada d’aquests projectes. 

A mesura que el sector públic amb les PPP’s es desprèn de la majoria de les 
funcions que ocupava, la principal tasca de l'Administració ha de ser la del 
control dels operadors privats i de les activitats que desenvolupen, per a 
garantir l’interès general en serveis i equipaments que segueixen tenint el 
qualificatiu de públics: 

“L'Administració manté en tot moment la titularitat del servei, una capacitat de 
decisió rellevant i un control significatiu sobre les condicions amb que es 
presta, així com la responsabilitat de rendir comptes i garantir que es 
proporciona en quantitat i qualitat adequada” (Acerete, 2004). 

Un dels principals esculls per a atreure a la iniciativa privada a participar en 
PPPs és el dèficit de rendibilitat financera que pateixen gran part dels projectes 
públics, o, la incertesa generada pels riscos associats. No obstant això, la 
major part d’aquests projectes són desitjables des del punt de vista social. Per 
tant, la intervenció més immediata de les Administracions s’identifica amb una 
sèrie d’actuacions que incrementin el valor dels ingressos futurs dels projectes. 

La justificació d’aquestes aportacions es basa en considerar-les 
compensacions o pagaments a canvi dels beneficis socials que s’obtenen. 

Per altra banda, les infraestructures públiques es consideren condició 
necessària per al desenvolupament econòmic i el creixement de l’activitat 
econòmica. Per tant, els beneficis rebuts per l'Administració no es limiten als 
efectes socials, sinó que molts dels equipaments i infraestructures permeten la 
generació de rendes addicionals que reverteixen en les arques públiques a 
través d’impostos i altres ingressos, de manera que les aportacions 
econòmiques públiques poden ser recuperades. És el conegut “efecte 
multiplicador” de les noves infraestructures. 

Aquestes mesures es poden concretar en els següents aspectes (Izquierdo 
Bartolomé, 1997): 

□ Subvencions a la inversió –per l’ocupació creada– o a l’explotació –
subvenció a les tarifes–. 
□ Anticipaments reintegrables, similars a les subvencions, però que han 
de ser reemborsats en algun moment. 
□ Avals, assegurances de canvi i garanties sobre préstecs. 
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□ Aportacions de capital, la finalitat de la qual és atreure la participació de 
capitals privats; una fórmula pròxima és el deute subordinat. 
□ Préstecs estructuralment subordinats, l’amortització dels quals pot 
diferir-se fins que s’hagi reemborsat una certa quantia de deute comercial. 
□ Garanties subsidiàries que garanteixin que, en el cas que no es generin 
els ingressos per a atendre al servei del deute, l'Administració es farà 
càrrec de la mateixa, o que assegurin un cert nivell d’ingressos. 
□ Clàusules de rescissió, que permeten a l’operador privat transferir el 
projecte a l'Administració i recuperar la seva inversió més un rendiment 
determinat, si l’ús de l’equipament no arriba a els nivells previstos en un 
termini inicial. 
□ Aportació de terrenys, immobles, equipaments i altres elements 
complementaris relacionades amb l’explotació de la infraestructura. 

En els casos en els quals intervingui l'Administració, aquestes participacions 
han de tractar de no distorsionar la percepció dels potencials inversors i que 
realment existeixi un compromís per part d’aquests. En cas contrari, la 
intervenció de l'Administració pot entendre’s com una contribució subsidiària de 
manera que no hi hagi incentius en els agents privats per mantenir un nivell 
d’eficiència i que un dels grans objectius de les PPP’s quedi relegat. 

En qualsevol cas, la participació dels agents públics no ha de limitar-se a 
l’aspecte merament financer o de resultats del negoci. Els sectors públic i privat 
han de no només associar-se per a elaborar un pla de finançament, sinó també 
i sobretot per a concebre el projecte i gestionar l’explotació corresponent. 

Les actuacions de les Administracions Públiques també han d’orientar-se a 
incitar la participació d’operadors privats amb mesures que disminueixin els 
riscos del projecte, o proporcionar els suficients incentius per a la seva posada 
en marxa. Aquestes mesures es concreten en: 

□ L’elaboració d’un marc normatiu adequat que permeti el 
desenvolupament de models públic-privats amb una seguretat jurídica i 
l’adequació de la normativa a la nova realitat. 
□ Una regulació que permeti l’accés a nous mecanismes de 
finançament, com és el cas de la titulització d’actius. 
□ Degut al fet que alguns projectes són molt complexos i donades les 
dificultats inicials per a definir-los, el cofinançament públic dels estudis 
inicials i estudis de viabilitat resulta una mesura fonamental per a la 
promoció de projectes. 
□ Ampliació de la durada d’un acord públic-privat per a que l’operador 
realitzi noves inversions o reduir les tarifes amb el propòsit d’atreure 
demanda. 
□ Concessió d’altre projecte ja en fase d’explotació que permeti al 
concessionari obtenir uns ingressos, mentre que s’arriba a el rendiment 
òptim en el nou projecte. 
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3.5 Actuacions del sector privat: Project Finance 

Les característiques dels projectes públics els confereixen el caràcter 
d’inversions poc atractives per als inversors privats donat l’important risc 
financer que comporten, el que impedeix el seu finançament exclusiu amb 
capital propi dels promotors. 

Davant aquestes circumstàncies, apareix el project finance com una tècnica 
financera que permet obtenir els fons necessaris per a implementar sistemes 
en els quals la iniciativa privada participi en el finançament i gestió 
d’equipaments públics. 

En el project finance els costos del projecte –operatius i financers–, han de 
quedar coberts amb els recursos generats per l’explotació, per a aïllar als 
promotors de compromisos per riscos derivats del projecte. D’aquesta forma, 
les garanties financeres les aporta el propi projecte amb la seva capacitat per a 
generar fluxos de caixa, sense necessitat de recórrer a avals addicionals [Pérez 
de Herrasti (1997)]: 

“En termes pràctics podem identificar el Project Finance amb un sistema de 
finançament que es sustenta bàsicament en la bondat i viabilitat del projecte a 
finançar, tant tècnica com econòmicament, i, per tant, en la seva capacitat per a 
generar els recursos suficients, fins i tot davant escenaris desfavorables, per a 
garantir el repagament de les seves obligacions per si mateix, ja que la decisió 
d’escometre’l no està subjecta, en termes generals, ni a la capacitat financera 
dels promotors ni al valor dels actius del projecte”. 

Sota aquestes premisses, els promotors constituiran una societat amb 
personalitat jurídica pròpia, Societat Vehicle del Projecte –SVP–, que 
concentrarà els contractes relacionats amb la concessió –financers, 
subministraments, construcció, gestió, segurs...–, i serà el mitjà a través del 
que aïllen les seves activitats originàries. L’endeutament no figurarà en el 
balanç dels partíceps sinó en el de la societat vehicle. La responsabilitat 
d’aquells es limitarà a les seves aportacions de capital social i compromisos 
operatius, conformant un sistema de finançament sense recurs o amb recurs 
limitat als socis. 

 

3.6 Fases en el desenvolupament d’un projecte PPP 

Les PPP’s es desenvolupen a través d’un procés propi que es diferencia dels 
mecanismes de contractació pública tradicional i que tracten d’ajustar-se a les 
peculiaritats dels projectes públic-privats. 

En principi, qualsevol projecte PPP seguirà unes directrius similars, atès que es 
tracta d’un plantejament flexible allunyat de les rigideses dels processos 
administratius tradicionals. 
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En aquest procés identifiquem les següents fases: 

1. Identificació de necessitats 

La primera etapa serà la identificació d’una necessitat en els serveis o 
equipaments públics: possibilitat que el nivell de servei hagi d’augmentar-se, 
objectiu d’assolir millores en l’eficiència, reforma de l’equipament. 

2. Avaluació d’alternatives 

Si com a conseqüència de la reflexió portada a terme en l’apartat anterior es 
considera que és necessari fer una inversió, han d’identificar-se i avaluar-se les 
diferents opcions que es portin a terme. 

3 Esquema del projecte 

Si l’opció és la realització d’una inversió en capital, ha d’examinar-se la 
possibilitat d’utilitzar una PPP i l'Administració ha de procedir amb l’anàlisi 
necessària per a desenvolupar-la. Ha de realitzar un esbós del projecte que 
desitja realitzar definint en termes del servei que vol aconseguir els mitjans de 
que disposa. No es tracta de descriure un actiu en particular, sinó dels resultats 
que espera obtenir. 

El projecte de referència ha de ser una valoració realista de l’opció 
contemplada, no una proposició hipotètica però irrealitzable. S’han d’incloure 
tots els costos d’inversió, explotació, manteniment i serveis auxiliars, així com 
tots els riscos previstos. L’objectiu és demostrar que existeix una alternativa 
PPP factible. La construcció del PSC ha de ser iniciada en aquest moment. 

En aquest estadi ha d’examinar-se la capacitat de l'Administració per a afrontar 
els pagaments que el plantejament PPP suposaria, subjecta a les restriccions 
pressupostàries. En cas que el projecte desenvolupat no fos afrontable, hauria 
de replantejar-se l’opció triada en la segona etapa o revisar la dimensió del 
servei que es pretén obtenir. 

També ha de realitzar-se una anàlisi dels operadors privats a fi de determinar si 
existirien agents interessats a optar a la prestació del servei en unes condicions 
acceptables i si existeixen recursos financers privats disponibles o disposats a 
participar. 

4 Configuració de l’equip responsable del projecte 

A partir de l’especificació dels resultats que s’esperen obtenir i de l’esquema 
del projecte s’inicia formalment el procés de contractació. 

El primer pas és la creació d’un equip rector de tot el procés que segueixi de 
prop les evolucions del projecte, encarregant-se de centralitzar la documentació 
necessària i la selecció de l’operador en el seu moment. Aquest equip rebrà 
l’assessorament de professionals externs respecte a temes legals, tècnics, 
financers, de gestió, etc. 
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En funció d’aquesta informació es detalla la planificació del projecte, elaborant 
el calendari temporal a complir per a la realització de tasques. 

En aquesta fase el PSC és desenvolupat de manera més detallada, sense que 
sigui del tot definitiu. 

5 Formalització d’estratègies 

S’ha de planificar quins són els objectius a cobrir en cadascuna de les fases, 
especialment s’ha de contestar a: 

□ Quina informació serà la sol·licitada per a precalificar als contractistes 
privats? 
□ Quan es sol·licitaran les propostes definitives de costos? 
□ En quantes fases es seleccionarà l’oferta preferida? 

6 Precalificació d’operadors privats 

A partir d’aquí es sol·licita formalment des de l'Administració Pública la 
presentació d’ofertes des del sector privat, incloent el fet que es pensa 
desenvolupar una PPP. 

S’ha d’aportar la informació suficient perquè tot operador privat que pugui estar 
interessat participi en el procés de selecció. 

7 Selecció d’operadors 

Aquells operadors que hagin mostrat el seu interès han de ser avaluats 
respecte a la capacitat per a desenvolupar el projecte, segons les aspiracions 
de l'Administració respecte al servei i per a poder mantenir una relació a llarg 
termini. Al seu torn, s’han de ponderar la situació financera de les entitats 
privades. 

En funció d’aquesta avaluació, del llistat inicial d’operadors que responen a la 
publicació de l’anunci del projecte, es realitza una selecció, normalment de 2 a 
4, que seran amb els es continuï el procés fins a triar una única. 

Per a aquells operadors rebutjats se sol establir la possibilitat de debatre les 
seves propostes. 

8 Revisió de les alternatives 

Durant tot el procés descrit l'Administració recapta més informació que es pot 
afegir als supòsits inicials. 

L’esquema del projecte i el PSC són completats a la llum de noves dades. 
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9 Presentació d’ofertes 

La presentació d’ofertes pels operadors seleccionats inicialment es farà en 
funció de les dades requerides per un memoràndum elaborat per l’equip 
director que, entre altres aspectes, contempla: 

□ El servei requerit, en termes dels resultats a obtenir. 
□ Les restriccions del servei, el seu abast o el seu límit inferior. 
□ Els termes contractuals, especialment durada de l’acord i mecanisme 
de pagament. 
□ Calendari d’esdeveniments i del procés de negociació de condicions, 
així com per a la presentació d’ofertes. 
□ Criteris per a l’avaluació d’ofertes; 
□ Possibilitats que els consorcis privats puguin emetre variants respecte 
al projecte inicial. 

També solen ser facilitats el PSC i l’esquema del projecte desenvolupats pel 
propi departament públic, per a què els contractistes puguin comparar les 
seves ofertes. 

Les negociacions amb cada ofertant solen ser comunes amb la finalitat de que 
l'Administració expliqui de manera directa el seu raonament per a certes 
condicions, així com els agents privats expressin els seus punts de vista 
respecte als aspectes plantejats. Aquests debats són confidencials i 
l’experiència demostra que ajuden a reduir el temps per a l’acord definitiu, ja 
que problemes que puguin sorgir per falta d’enteniment es resolen per avançat. 

10 Avaluació d’ofertes 

L’equip director del projecte ha d’avaluar les ofertes d’acord als criteris 
expressats en el memoràndum que, en particular, ha de fixar el value for money 
del projecte. 

El resultat ha de ser l’elecció de l’oferta final que es consideri la millor entre 
totes les presentades. 

No obstant això, ha d’haver constància que els agents que aporten els seus 
fons al consorci aproven el repartiment de riscos que l’oferta comporta. 

11 Negociació final 

L’oferta seleccionada ha de ser comparada respecte els criteris de afrontabilitat 
i value for money, aquest últim per mitjà de la seva comparança amb el PSC. 

En aquest estadi ja s’ultimen els últims serrells respecte a la documentació de 
la transacció i els requeriments dels agents financers per a sustentar l’oferta, 
pel que abans de la signatura del contracte l’autoritat competent ha de mostrar 
l’aprovació del projecte. 
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12 Signatura de l’acord 

L’operador seleccionat signa el contracte amb l'Administració, i els seus 
subcontractistes i prestadors deuen fer el propi amb els seus respectius 
compromisos. 

Abans que l’equip director i els seus assessors finalitzin la seva relació amb el 
projecte deu revisar-se tot el procés, amb la finalitat d’obtenir aprenentatge per 
a projectes subsegüents i millora contínua. 

13 Seguiment del contracte 

La firma del contracte no significa que finalitzin les tasques a realitzar des de 
l’Administració. 

Ha de realitzar-se un seguiment del projecte i del servei amb el fi de confirmar 
si s’aconsegueixen els objectius inicials. 
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FIGURA 4 Fases en el desenvolupament d’un projecte PPP. Font: Acerete 
(2004) 
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3.7 Panorama Internacional 

3.7.1. Programes nacionals 

Des de la dècada dels 90 l’aplicació de PPP’s s’ha estès internacionalment, pel 
que el llistat d’experiències públic-privades és extens. 

De l’experiència internacional es dedueix que el procés de formació d’un model 
de PPP en un país està caracteritzat per 4 fases: 

1. Preparació 

El propòsit d’afrontar aquest programa PPP ha de figurar en els objectius 
fonamentals de qualsevol Govern. 

Per a això, s’estableixen les entitats organitzatives per al desenvolupament del 
programa PPP, denominades com grups consultius i grups de treball que 
s’encarregaran de guiar el procés (taskforce). Són creades dintre dels 
ministeris i departaments que es preveuen estaran més afectats per l’aplicació 
de PPP’s (hisenda, obres públiques, sanitat, educació, mediambiental…). 

Les seves funcions comprenen les següents tasques: 

□ L’establiment dels principis i objectius en els quals se sustenta la 
política. 
□ Confecció del canvi organitzatiu dintre del sector públic. 
□ Elaboració de la normativa pertinent per a facilitar la utilització de 
PPPs. 
□ Atribució de competències als responsables del procés. 
□ Transmissió dels plantejaments teòrics a les entitats institucionals. 
□ Campanyes de promoció i conscienciació respecte a la nova iniciativa i 
els seus efectes en termes del treball que ha de ser desenvolupat. 

Els taskforces han d’aglutinar experts en diferents matèries (finançament, 
legislació, obres públiques, política econòmica) i que siguin capaces d’aportar 
la visió d’ambdós sectors implicats, públic i privat. 

2 Projectes pilot 

Posteriorment a la fase de preparació segueix una fase preliminar de 
desenvolupament d’un grup reduït de projectes, amb la finalitat d’establir 
proves reals, millor que models teòrics, per a atreure a inversors privats i 
fomentar la sevaconfiança, així com la dels propis responsables públics 
respecte al compromís amb la nova política. 

L’objectiu final és comprovar l’èxit dels plantejaments teòrics inicials i obtenir 
conclusions i denotar les possibles fallades per a resoldre’ls en projectes 
posteriors. 
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3 Expansió. 

El programa PPP es fa extensiu a altres equipaments i serveis. 

4 Maduresa: 

El programa partnerships es pot considerar que ha estat completament 
desenvolupat, ja que en aquesta fase ja hi ha projectes completament 
implementats. Les estructures necessàries per a desenvolupar de manera 
contínua PPP’s i assolir el millor value for money estan assentades. 

El Regne Unit ha estat el país en el qual el progrés de la iniciativa PPP ha 
obtingut un major grau de desenvolupament i que es pot considerar l’únic que 
ha arribat a la fase de maduresa. A més, a l’examinar les experiències d’altres 
països trobem clares referències al cas britànic en moltes de les facetes que 
implica el desenvolupament de PPP’s. 

Si bé el desenvolupament de les PPP’s va tenir el seu impuls definitiu en els 
90, en els anys que duem de segle XXI el progrés arribat és important, tant en 
aquells països relativament nous en l’ús de PPP’s, com en aquells més 
avançats: 

□ Els països en els quals les PPP’s són relativament recents, tracten de 
beneficiar-se dels avanços realitzats pels pioners i engeguen les seves 
actuacions aprofitant el desenvolupament ja realitzat per uns altres, 
evitant errors inicials i considerant les adaptacions necessàries als seus 
casos particulars, 
□ En els països més experimentats després d’arribar a un 
desenvolupament important de les PPP’s s’observa una doble estratègia: 

□ Tractar d’incrementar l’eficiència i eficàcia dels models 
desenvolupats a través, per exemple, de l’estandardització en els 
processos, intentant reduir els costos de transacció originats en la 
confecció dels acords públic-privats. 
□ Aplicar els principis subjacents en el concepte de PPP en el 
desenvolupament de models nous i innovadors. 

3.7.2. Experiències internacionals 

A continuació, presentem les experiències en la implantació de PPPs en l’àmbit 
internacional amb especial referència als països del nostre entorn 
socioeconòmic més immediat. En les mateixes, s’observen diferents graus en 
el desenvolupament dels programes i les raons que han originat la seva 
engegada o la seva postergació. 

□ Irlanda 

Influenciada pel Regne Unit disposa d’un taskforce, Irish Central PPP Unit, i un 
programa de projectes pilot en els sectors de carreteres, transport públic, 
equipaments educatius, aigües i tractament de residus. 
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El govern irlandès també ha legislat una base reglamentària que protegeixi les 
iniciatives PPP en l’àmbit nacional: State Authorities PPP Bill, Railway 
Procurement Bill. 

Aquest document reflecteix el clar compromís del govern per l’ús del potencial 
de les PPP’s i evitar conflictes amb altres grups socials, però també ressalta 
per l’èmfasi a considerar les PPP’s com un element fonamental en un pla 
estratègic més ampli per a la recerca de la competitivitat econòmica 
internacional, a causa del desenvolupament que permeten de les 
infraestructures, idea que explícitament no trobem en altres països per a 
potenciar les partnerships. 

□ Holanda 

A Holanda, també hi ha hagut un període en el qual s’han valorat els 
avantatges i desavantatges de les PPP’s. 

Una de les principals circumstàncies que concorren en altres països de la Unió 
Europea, com les restriccions pressupostàries, no es dóna a Holanda, que tot 
just ha sofert dèficits pressupostaris recentment. En qualsevol cas, el govern 
holandès està compromès amb la introducció de PPP’s, de forma gradual, 
creant l’estructura pertinent. Fruit d’això és la creació del PPP Knowledge 
Centre, lligat al Ministeri de Finances, com ens assessor de les entitats 
públiques. L’objectiu principal és participar en una partnership amb operadors 
privats de manera que es puguin prestar serveis públics de forma més barata, 
ràpida i/o eficient. 

A la vegada que s’estableixen les bases organitzatives, el govern central ha 
seleccionat una sèrie de projectes pilot en alguns sectors com carreteres, 
ferrocarrils, transport públic, tractament d’aigües, escoles i desenvolupament 
urbà i de zones rurals. 

□ Itàlia 

El desenvolupament de les PPP’s s’inicia en 1998 a l'aprovar-se la Llei de 
Merloni Ter, que introdueix la possibilitat d’utilitzar les tècniques project finance 
per a la construcció i gestió d’infraestructures públiques. 

Per a coordinar i assessorar en aquesta tasca es va crear la Unità Tecnica 
Finança di Progetto. Les seves funcions són similars a les establertes en el 
Treasury Private Finance Taskforce del Regne Unit, coordinant i 
estandarditzant els processos contractuals i actuant d’assessor de les 
Administracions Públiques. Aquesta taskforce es completa amb experts del 
sector privat en matèria tècnica, financera i legal. 

Les restriccions pressupostàries amb un dèficit en infraestructures, 
especialment en el sud d'Itàlia, constitueixen la principal raó per al mercat PPP. 
Actualment hi ha projectes escomesos o en curs en els sectors d’aigües, 
carreteres, ferrocarrils, tractament de residus per a generar energia i 
equipaments immobiliaris. 
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□ Portugal  

Portugal ha irromput en el concert internacional a través del seu programa 
PPP, encara que aquest està centralitzat en concessions de carreteres i la 
utilització de contractes DBFO amb peatges ombra i peatges reals. 

□ Grècia 

Grècia ha tractat d’utilitzar models PPP en la construcció i millora de les 
infraestructures de cara als Jocs Olímpics de 2004. 

Alguns d’aquests projectes han estat realitzats amb èxit (aeroport de Esparta, 
circumval·lació d'Atenes i altres concessions de carreteres). No obstant això, es 
va cancel·lar el contracte per a la construcció de l’estadi olímpic a causa de 
continus retards. 

□ Alemanya 

Alemanya va ser pionera en la implicació del sector privat en el finançament i 
construcció d’infraestructures públiques a través del conegut com “sistema 
alemany”, i de sistemes en els quals participen operadors privats en la 
construcció i millora de carreteres. Amb la incorporació de la iniciativa privada, 
Alemanya va tractar d’afrontar les grans necessitats, especialment des del punt 
de vista financer, que la reunificació alemanya va demandar. 

A pesar d’aquesta experiència, la preferència per la utilització del sistema de 
provisió d’equipaments públics tradicional s’ha mantingut. Una raó és 
l’existència d’una normativa que impedeix la generalització de l’ús de 
procediments de contractació alternatius. 

No obstant això, s’ha intensificat el debat sobre la utilització de PPP’s a causa 
d’una situació dels comptes públics delicada i la impossibilitat que els 
pressupostos públics siguin suficients per a finançar les inversions necessàries. 
Així, s’estan estudiant els models desenvolupats en el Regne Unit i Austràlia. 

Els models PPP plantejats a Alemanya van des de grups de treball mixts 
confeccionats per a avaluar i desenvolupar projectes futurs, joint foundations, a 
aquells en els quals s’aporten fons públics i privats i hi ha un repartiment de 
riscos (models concessionals i d’explotació). 

□ França 

Encara que a França hi ha una llarga tradició de participació del sector privat en 
serveis públics, el model francès es limita a la utilització de concessions i 
Societés d’Economie Mixtes, circumscrivint-se als sectors de carreteres i 
subministrament d’aigües. D’aquesta forma, no s’han implementat PPPs en el 
sentit ampli. 

 



                                                         Optimització de la Gestió d’Aeroports 

__________________________________________________________________ 60

□ Escandinàvia 

Els països escandinaus, segueixen un model particular que dista bastant 
d’incorporar PPPs en els seus projectes públics. 

La principal raó és l’assimilació del concepte PPP amb al de privatització, el 
que crea un rebuig sistemàtic en gran part de la comunitat política i social, 
especialment en els serveis sanitaris i d’educació. 

Finlàndia s’ha utilitzat en moltes ocasions com exemple en l’aplicació de PPPs, 
especialment de contractes DBFO amb peatges ombra. Però a pesar d’aquesta 
actitud inicial positiva cap a aquest tipus d’acords, els progressos han estat 
escassos i únicament s’han desenvolupat projectes en escoles i educació 
superior. 

Noruega ha previst tres projectes pilot de carreteres, amb l’objectiu de construir 
una xarxa viària en el qual prevalguin l’accessibilitat i un alt grau de seguretat, 
sense causar grans impactes mediambientals. 

Dinamarca segueix un model “danès” de confiança plena en inversions en 
infraestructures finançades i gestionades pel sector públic, a través de la 
creació d’empreses ad hoc. 

Finalment, a Suècia el govern ha tractat d’establir un “model suec” per a la 
participació de la iniciativa privada en inversions públiques, si bé, aquest debat 
es limita al sector d’infraestructures viàries, i no es considera en altres àrees 
com educació, sanitat o energia. 

□ Austràlia 

La política PPP està arribant a la seva fase de maduresa a Austràlia, però 
encara ha d’evolucionar fora del que és el sector transports. 

La raó que sigui el sector d’infraestructures viàries el més desenvolupat és que 
són empreses constructores les quals encapçalen els consorcis privats i 
prefereixen escometre projectes en els quals és necessària la creació de grans 
infraestructures. 

□ Canadà 

A Canadà les Public-private partnerships es denominen P3 i la seva aplicació 
actualment està assentada tant en l’àmbit estatal com en diferents províncies.  

Fins a la data, l’aproximació a la filosofia PPP ha estat bastant fragmentada a 
Canadà, prevalent els projectes independents sobre la consecució d’un objectiu 
global. La singular configuració política de Canadà fa que el desenvolupament 
de les PPPs segueixi un procés més lent que el normal, però sembla ser que 
les pressions fiscals, especialment en els governs provincials i locals, 
incrementen la pressió per a conformar contractes DBFO i és previsible que 
molt pocs sectors d’activitat pública quedin al marge en l’ús de P3. 
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TAULA 13 Experiències Internacionals amb PPP per sectors. Font: 
Acerete (2004) 

 

En la taula 13 es resumeixen les experiències PPP engegades pels països 
analitzats anteriorment, el que ens permet veure l’avanç de les mateixes. 

Destaquen els països de l’esfera anglosaxona com Austràlia, Canadà i Irlanda 
(caldria sumar el propi Regne Unit), i en l’extrem oposat trobem als països 
escandinaus, Alemanya i França. 

Portugal, Holanda, Grècia i Itàlia han iniciat recentment la utilització de PPPs, i 
conten amb programes específics. 

 

3.8 Anàlisi del Cas Britànic. La Private Finance Initiative. 

El cas Britànic és el que s’està fent servir de referència, en particular per a la 
Unió Europea. 

Es coneix com la Private Finance Initiative i es considera com un cas particular 
de PPP que ha adquirit una posició destacada en les polítiques públiques en 
l’àmbit internacional. 

La Private Finance Initiative (PFI) forma part d’un procés ampli de reformes del 
sector públic en el Regne Unit, que inclou un ampli ventall d’iniciatives i 
polítiques engegades en les últimes dues dècades. Una de les característiques 
comunes del conjunt d’accions portades a terme, és la major participació del 
sector privat en la provisió de serveis públics o en l’aportació dels seus 
procediments de gestió. 
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Com a conseqüència d’aquesta participació del sector privat en la provisió de 
serveis públic, l’Administració Pública es concentra en: 

• Establir un marc polític i legal. 
• Decidir quins projectes es financen amb recursos públics. 
• Establir els criteris fonamentals d’avaluació de projectes. 
• Remunerar al sector privat amb pagaments regulars per la prestació del 
servei. 

En la primera fase, qualsevol projecte susceptible de formar part de la Private 
Finance Initiative ha de passar un examen per a valorar si la provisió és més 
eficient pel sector públic o el sector privat. 

Un cop decidit que es realitzi com a projecte PFI s’escull la manera de construir 
la infraestructura o proveir el servei que doni lloc a un major “Value for Money”, 
el que en la pràctica pot traduir-se que el cost estimat al llarg de la vida de 
durada de l’acord ha de ser inferior al cost de la tradicional contractació pública. 

Els projectes PFI que es realitzen poden classificar-se en tres grans grups: 

□ Financially free-standing projects 
□ Joint ventures 
□ Services sold to the public sector 

3.8.1 Financially free-standing projects 

La traducció del nom d’aquest grup seria “projectes financerament 
independents” i la seva equiparació seria a les concessions administratives. 

En aquests projectes el sector privat engega el projecte sota el supòsit que els 
costos originats per la inversió seran recuperats, exclusivament, a través de les 
tarifes que cobri a l’usuari final dels serveis, generalment usuaris privats. 

La implicació de l'Administració Pública es limita a crear el marc per a què el 
projecte es porti a terme, a través de: 

 promoure la planificació inicial, 
 concessió de llicències, 
 expropiacions, 
 autoritzacions per a la realització dels treballs de construcció, 
 proporcionant treballs auxiliars i altres procediments legals de domini 

públic. 

No hi ha altra contribució de l’Administració al projecte o acceptació del risc, ja 
que tenen la consideració de negocis privats. És més, si una entitat pública 
necessita utilitzar els serveis prestats, haurà de satisfer la tarifa establerta per a 
un usuari qualsevol. 
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3.8.2 Joint ventures 

En una joint venture el cost de la inversió i explotació és cobert en part per fons 
públics i en part per altres fonts d’ingressos. 

Es tracta de projectes on ambdós sectors, públic i privat, participen, però en els 
quals és el sector privat qui manté el control efectiu. 

La contribució de l'Administració Pública pot adoptar diverses formes: 

 participació en el capital de la companyia, que en cap cas ha de suposar 
obtenir el seu control, 

 concessió de préstecs, 
 aportació d’actius, 
 subvencionant directament part de les tarifes cobrades als usuaris finals. 

Els beneficis d’aquests projectes poden materialitzar-se en: 

□ Ingressos financers directes. 
□ Utilització del servei que pot prestar l’equipament creat. 
□ Majors beneficis socials. 

Els beneficis socials no poden ser internalitzats en els ingressos econòmics, 
que són els quals interessaran als inversors privats. Per tant, aquesta és la 
justificació de les joint venture: assegurar que projectes socialment desitjables 
es porten a terme assolint una millora en el benestar social. 

El projecte en el seu conjunt ha de tenir sentit econòmic i en la mesura que 
s’utilitzen recursos públics ha de realitzar-se una avaluació, en termes de value 
for money, de la contribució pública. 

La participació de l'Administració ha de ser la suficient perquè el projecte tingui 
una raonable oportunitat d’èxit. En la pràctica, això significa que ha d’atreure al 
sector privat a participar, en termes de la rendibilitat esperada. Dintre de la 
contribució pública s’han d’aglutinar totes les aportacions fetes per entitats del 
sector públic disposades a participar en el projecte. 

3.8.3 Services sold to the public sector 

Són serveis subministrats directament pel sector privat al sector públic. El 
sector privat és qui s’encarrega de realitzar les inversions de capital pertinents 
per a construir o crear els equipaments amb els quals prestar el servei. 
Aquestes infraestructures i serveis poden ser utilitzats pel propi sector públic o 
per usuaris particulars, en nom d’aquell. En qualsevol cas, l'Administració 
pagarà pel servei, no per l’adquisició d’actius fixos. 

Els costos d’inversió i explotació són recuperats totalment o, almenys, 
majoritàriament, de les tarifes cobrades pel proveïdor privat a l’entitat 
administrativa pública que hagi promogut el projecte, d’acord amb les 
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condicions de prestació establertes i els estàndards de qualitat acordats. 
Aquestes tarifes desemborsades des de fons públics seran despesa pública. 

Els projectes que es qualifiquen com services sold to the public sector, també 
es denominen shadow toll projects (projectes de peatge en ombra). És 
particularment significatiu l’ús d’aquesta terminologia en el cas de projectes per 
a la construcció i explotació de carreteres, que han estat l’origen d’aquesta 
denominació. 

En aquest model de projectes, el comprador públic ha d’assegurar que l’ús que 
està fent dels recursos públics és l’òptim. Per tant, serà necessari que realitzi 
una anàlisi del value for money que s’obté. 

En principi, aquests projectes serien els que millor representarien la filosofia de 
la PFI, ja que la combinació de les tasques que comporta un projecte d’inversió 
per un mateix agent (disseny, construcció i explotació) comporten una millora 
del value for money, per les sinèrgies que es generen. 

3.8.4 Comparativa dels projectes instrumentats per la PFI 

En cadascun dels grups de projectes PFI identificats, les funcions del sector 
públic i del sector privat són diferents i estan, en major o menor mesura, 
delimitades: 

□ En els financially free-standing projects la participació de 
l'Administració Pública és pràcticament residual, mentre que el sector 
privat realitza totes les operacions com si es tractés d’un negoci 
pròpiament privat; 
□ En les joint-ventures, la participació d’ambdós sectors ha d’estar 
clarament definides en l’inici del procés, si bé, el sector públic es limita a 
proporcionar les condicions inicials perquè el projecte sigui emprès per 
inversors privats, que seran qui posseeixin el control efectiu del projecte; 
□ En els services sold to the public sector, l'Administració compleix el 
paper de pagador pels serveis prestats pel sector privat, mentre que 
l’entitat privada corresponent ha d’encarregar-se de crear els requisits 
necessaris per a la prestació del servei, els quals són diferents en funció 
de la responsabilitat que ha de mantenir sobre l’equipament. 
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CAPÍTOL 4. FACTORS CLAU PER A LA PARTICIPACIÓ DEL 
SECTOR PRIVAT A LA GESTIÓ PRIVADA D’AEROPORTS. 

4.1. Introducció. 

Fins a aquest moment, hem posat de manifest la situació actual de la gestió 
aeroportuària al món mitjançant una panoràmica general dels models de gestió, 
i en particular a l’estat espanyol, exposant els inconvenients del model 
centralitzat per al desenvolupament dels aeroports en funció del seu context 
geogràfic i econòmic. 

Tanmateix, s’ha fet una descripció dels models de gestió dels principals 
aeroports d'Europa, i s’ha observat que existeix la tendència gradual, i cada 
vegada més important, d’optar per models de gestió privada i/o de participació 
del sector privat. 

En el present capítol, es determinen els punts claus que poden impulsar la 
participació de l’empresa privada a la gestió d’aeroports, i els mecanismes i 
eines de que disposa l’administració per a dur a terme aquest procés. 

Finalment, es fa un recull de les empreses amb participació de la gestió 
d’aeroports indicant el perfil de negoci i els objectius estratègics de les 
mateixes en el sector. 

 

4.2 Eines de l’Administració per incentivar la participació del sector privat. 

Al llarg de l’estudi hem anat assenyalant els aspectes que poden motivar la 
participació del sector privat en la gestió dels aeroports, i que poden convèncer 
als governs de la conveniència del canvi de propietat i/o del model de gestió 
dels mateixos. 

Entre aquests motius cal destacar: 

□ els problemes financers que poden ocasionar la ineficaç gestió o el 
manteniment d’aeroports deficitaris, 
□ els recursos financers que pot aportar el sector privat, 
□ els aeroports passen de veure’s com serveis d’utilitat pública a 
empreses comercials, 
□ la política i economia actuals han generat una indústria global de gestió 
aeroportuària. 

Les eines de que disposen les administracions per a incentivar aquest canvi i la 
participació del sector privat en la gestió d’infraestructures aeroportuàries són 
vàries, però la que sembla més evident i la que comportaria tot un seguit de 
reaccions en cadena favorables seria la d’implantar un model de gestió 
individualitzada dels aeroports. 
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Les avantatges de la gestió individualitzada dels aeroports són que: 

□ Promou la competència entre aeroports. 
□ Afavoreix la transparència en el finançament. 
□ Fomenta la innovació en la gestió. 
□ La competència de les diferents parts millora la gestió del conjunt. 
□ Impulsa l’entrada del sector privat. 

La gestió individualitzada de les infraestructures aeroportuàries respon a la idea 
de que el model de gestió ha de ser flexible perquè el tràfic aeri és flexible, 
varia amb el temps. 

A més, en un marc en el que actuïn lliurement les lleis de mercat, amb 
competència i oportunitats de mercat per a tots, s’incentiva clarament la 
participació del sector privat al ser un entorn en el que es mou habitualment, i 
en el que pot treure màxim profit de la seva capacitat i experiència de gestió, 
millorant globalment tot el conjunt de les operacions. 

Per tant, resulta clar que en un marc on actuïn lliurement les lleis de mercat, i 
en un sector de constant creixement amb grans oportunitats de negoci com 
l’aeroportuari, s’impulsaria de manera molt important l’entrada del sector privat. 

En mans de l’Administració recau també la responsabilitat de portar a terme els 
preparatius per al canvi de Propietat o de Gestió en cas que així es decideixi. 
Aquests preparatius han de considerar les següents fases: 

□ Planificació: el canvi per sí mateix no resol els problemes, inclús pot 
agreujar-los. 
□ Consultes: les autoritats i els usuaris han de ser consultats. 
□ Situació financera i de la gestió: pronòstic d’almenys 10 anys, revisar 
l’estructura de tarifes i crear nous ingressos. 
□ Selecció d’opcions: es recomana fer-ho amb prudència i per etapes. 
□ Serveis restants: és essencial tenir present les consideracions socials i 
econòmiques dels no rentables. 
□ Utilització dels ingressos: Infraestructures i dèficit d’altres aeroports i/o 
serveis. 

És evident que els Estats són responsables també de l’elecció de les empreses 
privades que adquireixen la propietat, i que haurien d’assumir els riscos 
derivats d’aquesta elecció en cas que la companyia arrendatària sigui insolvent, 
no compleixi les normes de seguretat i protecció, no compleixi amb les 
inversions acordades, no pagui la renda establerta, i en el cas que pressioni per 
a assolir millors condicions. 

Independentment del model de gestió aeroportuària adoptat, i de la potenciació 
de les eines que afavoreixin la participació privada en busca de la màxima 
eficàcia i eficiència de les operacions aeroportuàries, ha d’imposar-se 
l’existència d’un mecanisme independent de vigilància al de gestió de l’aeroport 
per a assegurar: 
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□ que no hi hagi discriminació en l’aplicació de drets, 
□ que no s’estableixin tarifes excessives o s’emprin pràctiques 
anticompetitives. 
□ la transparència i accés a les dades financeres requerits per a 
determinar taxes i drets, 
□ que estimuli l’eficiència i eficàcia de la gestió, 
□ que estableixi sistemes de control de qualitat dels serveis, 
□ que fomenti les inversions necessàries per a satisfer la demanda 
futura. 

En els models de Propietat del Govern preval l’interès públic sobre el comercial, 
amb uns paràmetres mínims de qualitat. 

Aquests paràmetres de qualitat no han de ser obviats ni menyspreats per 
l’empresa privada encarregada de la gestió de l’aeroport, i han de ser objecte 
d’anàlisi del mecanisme independent de vigilància. 

Per tant, durant els preparatius per al canvi de propietat, durant el període de 
gestió i abans d’una possible renovació del mateix, els Estats haurien de fer-se 
preguntes de l’estil: 

□ L’empresa privada ha millorat la qualitat dels serveis? 
□ Es considera necessària la seva participació en els aeroports? 
□ Quins avantatges ha aportat als aeroports la privatització? 
□ Quins perills o riscos van aparèixer? 

 

4.3 Empreses amb participació en la gestió privada d’aeroports. 

Com hem comentat anteriorment, un dels objectius de la tesina és analitzar per 
què és atractiu per a les empreses privades el negoci de la gestió 
aeroportuària, el grau d’implementació de les mateixes o de les seves filials en 
el negoci aeroportuari, i la possibilitat de millora que una gestió eficient, com a 
elles se’ls suposa, pot produir en els processos habituals dels aeroports. 

A continuació, es fa una breu descripció de les actuacions en gestió 
aeroportuària dels principals grups del sector de la construcció i operadors a 
Espanya: Grup Ferrovial, Grup ACS, Grup Acciona, Grup FCC i Abertis. 

En aquest recull es farà especial èmfasi en el perfil de negoci i objectius 
estratègics d’aquestes empreses en el sector aeroportuari. 

4.3.1 Grup Ferrovial 

Ferrovial ha experimentat un profund canvi en el seu perfil i ha passat de ser 
una companyia amb una dependència notable d’activitats considerades 
cícliques a convertir-se en un grup empresarial que genera un 63% del seu 
resultat brut d’explotació amb els seus negocis de concessions 
d’infraestructures i serveis. 
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Tanmateix, la gestió privada d’aeroports és un negoci estratègic en el qual 
volen seguir creixent, tal i com demostren els seus últims moviments i plans de 
negoci. 

 
FIGURA 5 Línia de Negoci del Grup Ferrovial. Font: Grup Ferrovial (2006) 

Des de la seva incursió en el mercat aeroportuari, Ferrovial ha assolit 
posicionar-se com un dels principals promotors privats d’aeroports. 

Ha consolidat la seva estratègia en l’àrea de la gestió privada d’aeroports 
dirigida a la recerca d’oportunitats capaces d’aportar un elevat valor a la seva 
cartera d’inversions, tant per presentar sòlides expectatives de creixement, com 
per desenvolupar-se en mercats amb un baix nivell de risc. 

En aquesta línea de negoci s’emmarca l’adquisició per part de Ferrovial 
Infraestructures de la British Authority Airport, BAA, al juny del 2006, grup 
capdavanter mundial en la gestió d’aeroports, convertint-se en el primer 
operador privat d’infraestructures del món. 

BAA gestiona 7 aeroports (Heathrow, Gatwick, Stansted, Glasgow, Edimburg, 
Aberdeen i Southampton) en el Regne Unit, pels quals transiten prop de 145 
milions de passatgers a l’any. Recentment va anunciar l’adquisició del 75% de 
l'Aeroport de Budapest i manté participacions en l’Aeroport de Nàpols, així com 
en diversos d'Austràlia i Estats Units. 

A més, Ferrovial gestiona 2 aeroports en el Regne Unit (Belfast) i Xile 
(Antofagasta). 
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4.3.2 Grup ACS 

Històricament, el Grup ACS ha participat activament en la gestió privada 
d’aeroports: 

TAULA 14 Participacions del Grup ACS en la gestió privada d’aeroports. 
Font: Grup ACS (2006) 

Descripció País Estat 
Concessió 

Ut Data 
Expiració 

Inversió 
Gestionada 

Aportació 
ACS 

SCL Xile Explotació 1 2018 186,63 4,94 
Aerocali Colòmbia Explotació 1 2019 15,70 3,30 
Montego 
Bay 

Jamaica Constr. / 
Explotac. 

1 2033 149,89 9,30 

AMP 
(Aeroports 
Mexicans 
del Pacífic) 

Mèxic Explotació 12 2014 
(prorrogat 
2.049) 

179,4 90,99 

TOTAL     15   531,63 108,54 

En l’actualitat, però, el Grup ACS ha apostat per altres línies de negoci com 
demostra el fet que hagi negociat l’adquisició per part d’Abertis de la societat 
DCS, Desenvolupament de Concessions Aeroportuàries, per valor de 271 
milions d’euros i que actualment participa activament en 15 aeroports a tota 
llatinoamèrica. 

 

4.3.3 Grup Abertis 

Formen Abertis més de 60 empreses, de gestió directa o participades, que 
operen en els sectors d’autopistes, infraestructures de telecomunicació, 
aeroports, aparcaments i desenvolupament de plataformes logístiques (Grup 
Abertis, 2006) 

Abertis va constituir, durant l’any 2005, la societat Abertis Airports, que agrupa 
les participacions del grup en el sector aeroportuari. 

En aquest àmbit aeroportuari gestiona una xarxa internacional de 8 aeroports 
localitzats a Europa, EEUU i Llatinoamèrica, que representa una plataforma 
privilegiada per a accedir a oportunitats d’expansió d’aquest sector a Espanya. 

A més, com hem comentat anteriorment, el passat més de setembre de 2.007 
el Grup Abertis va arribar a un acord amb ACS per a la adquisició de DCA, que 
és un holding de companyies amb interessos directa o indirectament en un total 
de 15 aeroports a Mèxic, Jamaica, Xile i Colòmbia, per un import de 271 milions 
d’euros, destacant així la seva posició en el Grup Aeroportuari del Pacífic 
(GAP) i reforçant la seva aposta pel sector aeroportuari. 
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A més, Abertis Airports és la societat titular d’altres dues companyies que 
posseeix el grup en el sector de la gestió d’infraestructures aeroportuàries: 
ACDL i Codad. 

A través de ACDL (90% Abertis i 10% AENA Internacional) Abertis gestiona 
l’operadora britànica d’aeroports TBI, que és un grup britànic que opera (en 
concessió o propietat) en vuit aeroports internacionals: 

□ • Europa: Tres en el Regne Unit (London Luton, Cardiff i Belfast 
International), que totalitzen el 85% del EBITDA, i un a Suècia (Stockholm 
Skavsta). 
□ • EEUU: Orlando Sanford. 
□ • Llatinoamèrica: Tres aeroports a Bolívia (La Pau, Santa Creu i 
Cochabamba). 

Addicionalment gestiona total o parcialment, per compte de governs o autoritats 
locals, 5 aeroports (Atlanta, Burbank i Miami en EUA, Toronto, a Canadà, i San 
José a Costa Rica). 

El principal actiu de TBI és l’aeroport de London Luton, que és un dels 
principals aeroports de la ciutat de Londres, el major nus de transport 
aeroportuari a nivell mundial. L’Aeroport de Luton té un tràfic 8 milions de 
passatgers i és la base d’operacions per a les principals companyies de baix 
cost a Europa. 

A Colòmbia Abertis gestiona, a través de l’operador Codad, dues pistes en 
l’aeroport El Dorado-Bogotá. 

 

4.3.4 Grup Acciona 

El Grup Acciona engloba en el seu perfil de negoci activitats de serveis logístics 
i de transport. 

Des de Acciona Airport Services ofereix serveis de gestió aeroportuària i 
handling a Espanya i Alemanya (Grup Acciona, 2006) 

Acciona Airport Services és un operador independent de handling a Espanya i 
Alemanya. Està present en 13 aeroports assistint a 229 companyies àrees a les 
ciutats de Frankfurt, Madrid, Berlin, Hamburg, Alacant, Albacete, les illes 
Balears i les illes de Tenerife i Las Palmas. 

La independència respecte l’aeroport en el que opera i respecte l’aerolínea 
predominant en ell, fa possible que gaudeixi d’una gran flexibilitat a l’hora 
d’adaptar-se a les necessitats de tot tipus de companyies aèries, proporcionant 
al llarg de la seva xarxa uns serveis dissenyats d’acord a les seves necessitats 
individuals. 
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4.3.5 Grup FCC 

En els últims anys FCC ha participat activament en destacats projectes 
nacionals i internacionals, relacionats amb obres aeroportuàries. 

En aquesta línia s’emmarca el projecte de construcció i gestió durant 50 anys 
de l’aeroport de Castelló, que constarà d’una pista d’aterratge de 2.700 m de 
longitud, terminal de passatgers, torre de control i edificis de serveis. 

A més, el Grup FCC compta amb la filial FlightCare per a la realització de 
serveis aeroportuaris de handling de passatge, rampa i càrrega (Grup FCC, 
2006) 

Es tracta d’una companyia de handling independent amb més d’una dècada 
d’experiència, i pioners en la liberalització del sector del handling a Espanya 
des de l’any 1994 amb el començament d’operacions en l’Aeroport de Gran 
Canària. 

La seva xarxa s’estén al llarg de 13 aeroports, 38 milions de passatgers i més 
de 175.000 operacions ateses durant l’any 2.005, així com més de 170 
companyies aèries assistides, i més de 200.000 tones de càrrega manejades. 

Entre els objectius estratègics de l’empresa es troba el continuar creixent en el 
negoci aeroportuari com demostra el fet que a finals del 2006, Flightcare va 
adquirir ADRH (Aeroporto di Roma Handling), agent de handling independent 
en el sistema aeroportuari de Roma. 

Aquesta operació converteix a Flightcare en l’operador independent de 
handling capdavanter en els aeroports de Roma (Leonardo da Vinci - Fiumicino 
i Giovanni Battista Pastine - Ciampino), situant-se en una posició molt 
avantatjosa per a estendre operacions en el mercat italià, complementant-la 
amb la resta de la xarxa, que inclou els aeroports de Brussel·les, Ostende-
Bruixotes, Lieja, Barcelona, Alacant, Màlaga, València, Almería, Jerez i 
Fuerteventura, així com els de Madrid i Bilbao per a serveis de càrrega. 

Amb aquesta operació, la facturació de Flightcare en 2007 se situarà entorn 
dels 300 milions d’euros, el que suposa un increment del 90%, i amb el que 
segueix l’estratègia de fort creixement marcada per les característiques del 
sector. 
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CAPÍTOL 5. METODOLOGIA DEL CÀLCUL D’ESTIMACIÓ DE LA 
INVERSIÓ PER AMPLIACIÓ D’ÀMBITS AEROPORTUARIS 

5.1. Introducció. 

En els capítols anteriors s’ha fet un anàlisi i descripció dels models de gestió 
aeroportuària existents al món, fent èmfasi en la excepcionalitat del model 
espanyol en el context europeu. 

Tanmateix, s’han establert les particularitats i potencialitats del negoci 
aeroportuari, per què pot resultar atractiu per les empreses privades, quins són 
els mecanismes de que disposen les Administracions Públiques per a atreure-
les i les etapes per poder passar d’un tipus de model de gestió a un altre. 

Finalment, s’ha posat de manifest que l’important creixement i estabilitat del 
mercat aeri ha atret importants empreses constructores i operadores. 

En el present capítol s’inicia el segon bloc en el que s’ha estructurat la tesina. 

En ell, s’estableixen les bases d’un model de càlcul per estimar les inversions 
necessàries que cal dur a terme per ampliar un àmbit aeroportuari existent en 
funció de paràmetres de disseny com el nivell de servei a oferir als usuaris, el 
nombre de passatgers/any que es vol assolir i la magnitud de l’aeroport 
existent, en funció de si és un aeroport petit destinat especialment a aerolínies 
Low Cost, o es tracta d’un aeroport de dimensions importants especialment 
destinat a aerolínies grans i amb vols de caire internacional. 

 

5.2. Bases del Programa. 

En aquesta secció s’estableixen les bases que han servit de punt de partida per 
a la programació de l’aplicació amb Microsoft Excel i Microsoft Visual Basic. 

En primer lloc, s’han d’obtenir les dades referents al nombre total de passatgers 
anuals que assoleix cada aeroport, així com les del nombre d’operacions 
realitzades. Aquestes dades juntament amb el nombre d’operacions associades 
a les activitats de transport de càrrega permet generar una base de dades de 
característiques generals dels aeroports, i variables per a l’estimació de costos 
unitaris. 

Les dades utilitzades provenen del Departament d’Estadística Operativa 
d’AENA de l’any 2.006. 

A continuació, es precisen les dades econòmiques de les activitats de 
l’aeroport. 

Per tal de dur a terme un correcte tractament de les dades es segreguen en 
ingressos i costos. Tanmateix, depenent de l’origen de les dades es 



                                                         Optimització de la Gestió d’Aeroports 

__________________________________________________________________ 74

classifiquen en dades econòmiques funció del número d’operacions, i en dades 
econòmiques funció del número de passatgers. 

A les següents taules es mostra la classificació de les dades en funció del seu 
origen: 

TAULA 15 Classificació de les dades econòmiques d’ingressos en funció 
de l’origen de l’activitat. 

INGRESSOS  
Ingressos Aeronàutics  
  Aterratges 
Funció del nº d’operacions Estacionaments 
 Utilització d’infraestructures 
 Passarel·les Telescòpiques 
 Manipulació de mercaderies 
 Taxes Seguretat 
Ingressos No Aeronàutics  
  Carburants 
Funció del nº d’operacions Handling rampa 
 Lloguers locals, terrenys, mostradors 
 Serveis a concessionaris 
  Càtering Avions 
Funció del nº de passatgers Mostradors Facturació 
 Utilització sales i autoritzacions pas 
Ingressos Comercials  
  Lloguer locals i terrenys 
 Explotacions Comercials 
 Bars i Restaurants 
Funció del nº de passatgers Lloguer cotxes 
 Pàrking 
 Publicitat 
 Serveis a concessionaris 
Navegació Aèria  
  Ajudes Navegació en ruta 
Funció del nº d’operacions Ajudes Navegació aproximació 
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TAULA 16 Classificació de les dades econòmiques de despeses en funció 
de l’origen de l’activitat. 

DESPESES  
Despeses Personal  
  Salaris 
Funció del nº d’operacions Impostos 
Despeses Explotació  
  Lloguers i cànons 

 
Manteniment (Reparacions, 
Conservacions) 

 Serveis professionals independents 
Funció del nº d’operacions Publicitat 
 Suministres 
 Vigilància 
 Taxes Seguretat 
 Altres Serveis i Tributs 

A partir d’aquestes dades i amb les variables anteriorment obtingudes del 
número total de passatgers i operacions anuals, podem estimar els costos 
mitjos de les activitats, tal com es mostra a la taula següent: 

TAULA 17 Variables per al càlcul dels costos mitjos de les activitats 
aeroportuàries. 

Costos Mitjos en € 
Ingrés Aeronàutic / operació 
Ingrés No Aeronàutic / operació 
Ingrés No Aeronàutic / pax 
Ingrés Comercials / pax 
Ingrés Nav. Aerea / operac. 
Despeses Personal / operac. 
Despeses Explotació / operac. 

Finalment, per caracteritzar les dimensions i paràmetres de disseny de la 
banda terra dels aeroports cal determinar variables com el Nivell de Servei 
(NdS) actual, dimensions de l’edifici terminal i el cost del m2 de construcció del 
mateix, l’espai destinat a les activitats comercials, a la zona de mostradors, així 
com les dimensions i número de places de pàrking de que disposa. 

L’experiència demostra que aquestes variables són difícils d’estimar i de 
relacionar entre elles de manera general i poden tenir valors molt diferents en 
funció del país que s’analitzi. Fins i tot, poden presentar diferències importants 
entre aeroports d’un mateix país en funció de la història de l’aeroport i de les 
particularitats del seu territori. 

A continuació, es defineixen i s’estableixen els valors de referència per als 
aeroports espanyols dels diferents ratis que s’han utilitzat en l’aplicació de 
càlcul. Com s’ha comentat, aquestes ratis proporcionen uns valors que han de 
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ser considerats com indicatius ja que les diferències entre operatives, àrees de 
servei, de tipus de tràfic, de disponibilitat i preus de terrenys, de costos de 
materials i de mà d’obra, de filosofia en quant al nivell de servei, etc., no 
permeten que la comparació sigui tan rigorosa i homogènia com es desitjaria 
(AENA, 2002): 

Ratis de tràfic: 

□ Pax anuals/ Aeronaus anuals: els aeroports europeus tenen una mitja 
de 100 pax/operació, amb petites diferències depenent del pes del tràfic 
internacional, i del tamany de l’avió lligat a la distància dels vols: 

□ a l’aeroport de Luton el rati és de 123 pax / aeronau perquè 
assoleix pràcticament tot el tràfic low cost amb avions de 150 
places que tenen una ocupació mitja del 80%. 
□ a l’aeroport de Heathrow el rati és més gran i de l’ordre de 140 
pax / aeronau perquè té un major número de vols de llarga 
distància. 
□ Com es pot observar, el rati tampoc és molt més gran, 
principalment perquè el factor d’ocupació de les companyies de 
bandera en vols de curta distància és del 60%. 

Ratis de tamany: 

□ Superfície total aeroport / Pax anuals: la superfície total de l’aeroport és 
un tema d’urbanisme i de propietat de terrenys: 

□ l’aeroport de Heathrow té una superfície pràcticament equivalent 
a la de Barcelona, de 1.200 Ha, i en canvi duplica el tràfic. 
□ Els aeroports, si poguessin, tindrien més terrenys per a les seves 
activitats. De fet, a l’aeroport de Heathrow, per exemple, en un dels 
plans d’expansió es considera l’expropiació forçosa. 

□ Superfície Terminal / Pax anuals: la majoria dels aeroports tenen una 
superfície total per a passatger anual entre 0.010 i 0.015 m2/pax. 

□ Aquest rati és molt important i habitualment també es menciona 
en valors de m2 / milió de passatgers, que aleshores dona una rang 
entre 6.000 i 12.000 m2 / milió de pax. 

□ Percentatge d’àrees comercials: un rati mitjà del 5% sobre la superfície 
total de la terminal és comú, si bé no és extrapolable a tots els dissenys, 
donat que aquesta superfície comercial està molt vinculada a: 

□ la disposició geomètrica de les terminals: distribuïdes o 
centralitzades. 
□ El direccionament dels fluxes de passatgers: si es concentren en 
un punt o si es distribueixen per diferents àrees 
□ Tipus de tràfic i característiques socioeconòmiques dels 
passatgers. 

□ Places aparcament / passatgers anuals: un rati mitjà de 500 places per 
milió de passatgers és bastant comú en els aeroports gestionats per 
AENA. Però està subjecta a altres condicionants com són la disponibilitat 
de transport públic o la distància al nucli urbà. En efecte, aeroports amb 
alta presència d’aerolínies del tipus low cost tendeixen a tenir ratis baixes 
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donat que el perfil de passatger tendeix a usar el transport públic, en 
canvi, els aeroports seu de grans aerolínies i de passatgers de negocis 
tendeixen a ratis més elevades. 

□ a altres països europeus aquest rati és molt més gran, de l’ordre 
de 1.000 a 2.000 places per milió de passatgers. 
□ aquesta diferència es deu en part a la competitivitat del taxi a 
Barcelona, on les tarifes són més econòmiques que a la resta 
d’Europa i a la proximitat de l’Aeroport de Barcelona al centre de la 
ciutat. 

Ratis d’operació 

□ Mostradors de facturació/passatgers anuals: aquest rati no és massa 
estable en el temps donat a que el percentatge de connexions de vols ha 
evolucionat més ràpidament que les instal·lacions de facturació de les 
terminals. De la mateixa manera, influeix molt el tipus d’estratègia d’ús 
dels mostradors: universal, compartida, per tràfic, per companyia, etc. A 
més, la introducció de l’ús de les noves tecnologies permet més 
possibilitats de facturació tant en el mode de l’operació com en la velocitat 
de la mateixa. 

Un rati de 1 mostrador per cada 100.000 pax anuals és freqüent en la 
majoria d’aeroports europeus, tot i que també és habitual expressar-ho en 
rangs de 70 a 100 mostradors / milió de passatgers. 

Respecte els ratis d’operació val a dir que són molt variables entre 
aeroports i països ja que depenen tant dels procediments operatius de 
l’aeroport i del país, com de les característiques del tràfic. En aquesta 
línia, el rati de mostradors de facturació per passatger està relacionat amb 
el número de companyies aèries operants i el tipus d’operació. 

Ratis de costos 

□ Cost / Superfície Terminal: aquest rati pot donar una idea del perfil 
d’aerolínea que potencia l’agent encarregat de la gestió de l’aeroport. 

Terminals amb costos per m2 de superfície baixos poden indicar aeroports 
seus de companyies de baix cost, ja que es localitzen en aeroports de 
segon nivell per minimitzar costos i on es prioritza l’economia front el nivell 
de servei en l’àrea terminal. 

En canvi, terminals amb costos per m2 elevats poden indicar aeroports 
presència de grans companyies aèries i aliances, amb vols de caire 
internacional i intercontinental, inclús hubs, on els nivells de servei a donar 
a l’usuari són importants donat a que aquests poden haver de romandre-hi 
durant certs períodes de temps. 

Aquest rati, per tant, és molt important perquè condiciona el nivell de 
servei posterior que es donarà a l’usuari. A la taula següent es mostren els 
nivells de servei IATA que posteriorment s’utilitzaran en el model de càlcul: 
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Taula 18 Valors de Nivell de Servei IATA. Font: Moptma-Alg. (1995) 

 Nivell de Servei  
 Corredor (m2/pax) Facturació (min en cua) 

A 3,25 0,0 
B 2,30 < 2 
C 1,40 entre 2 i 5 
D 0,90 entre 5 i 10 
E 0,50 entre 10 i 15 
F < 0.5 > 15 

□ Cost / Pax anuals: és un indicador que relaciona la inversió amb el 
volum de la demanda anual, indicant la rentabilitat més que la qualitat del 
servei. La inversió necessària per a donar un bon nivell de servei està 
relacionat amb el paràmetres passatgers en hora punta. 

Per que fa als ratis de costos, cal destacar que influeix l’horitzó amb el que s’ha 
dissenyat ja que el cost per passatger és diferent si l’ocupació és del 30 o del 
100%. 

Per a la calibració de l’aplicació i l’obtenció de les dades característiques dels 
aeroports espanyols s’han utilitzat ratis mitjos publicats en quaderns d’AENA. 
Els valors són els que es mostren a la taula següent: 

TAULA 19 Valors de les ratis per a la caracterització dels aeroports de la 
xarxa d’AENA. Font: Quadern d’AENA (2.000) 

Ratis Mitjos Quadern AENA 
Pax / operació 97,00 
Operac hora punta / operac 2,65E-04 
Superf total aerop / pax anuals 6,18E-05 
Superf total aerop / operac anuals 5,79E-05 
Superf terminal / pax anuals 1,12E-02 
% àrees comercials 4,96 
Places parking / pax anuals 3,20E-04 
Mostradors facturació / pax anuals 8,10E-06 

Amb el conjunt de totes les dades obtingudes en els passos anteriors s’ha 
implementat una base de dades dins del programa amb les dades generals, 
econòmiques i característiques físiques dels 15 aeroports de la xarxa d’AENA 
amb més tràfic de passatgers i número d’operacions a l’any de 2.006. 

Com es veurà en el pròxim apartat aquesta base de dades és actualitzable per 
l’usuari, de manera que pugui reflectir la situació real de l’aeroport en el 
moment de càlcul. 
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5.3. Implementació del Programa de Càlcul. 

El programa de càlcul s’anomena “programa d’estimació d’inversions 
aeroportuàries” i s’ha realitzat mitjançant aplicacions de Microsoft Excel 
(entrada i sortida de dades) i Microsoft Visual Basic. 

El programa de Visual Basic que s’utilitza s’executa al prémer els botons 
“Mostra Característiques” i “Calcula” de la pestanya “Model” del full d’Excel. 

El botó “Mostra Característiques” està format per la unió de 3 subrutines 
bàsiques anomenades: “Actualitza Dades Generals Aeroports”, “Actualitza 
Característiques Econòmiques Aeroports” i “Actualitza Característiques 
Aeroports”. 

El codi desenvolupat per a la realització del programa queda reflectit en 
l’Apèndix. 

5.3.1 Subrutines i Funcions Implementades 

El programa de càlcul disposa d’un full d’instruccions en el que s’estableixen 
les diferents etapes d’implementació i/o actualització de dades que cal dur a 
terme per a executar els càlculs. 

El primer pas consisteix en introduir les dades corresponents a les 
característiques econòmiques d’ingressos i despeses dels aeroports a avaluar 
a les fulles de càlcul preparades per a tal efecte. En aquestes fulles, les dades 
econòmiques es diferencien en funció de l’activitat econòmica aeroportuària 
que les originen i si estan associades al número de passatgers o d’operacions 
anuals que es realitzen. 

A les taules següents es mostra l’aspecte en el programa de les fulles de càlcul 
per a les activitats econòmiques. Les cel·les ombrejades en gris són 
actualitzables per l’usuari. Per a la present tesina s’han introduït les dades 
corresponents a l’Informe de Comptes Anuals Consolidades d’Activitats 
d’AENA de l’any 2.006 (Memòria AENA, 2006). 

TAULA 20 Aspecte de la fulla de càlcul del programa per la classificació 
de les dades econòmiques d’ingressos en funció de l’origen de l’activitat. 

          
  INGRESSOS en €     
  Ingressos Aeronàutics     
    Aterratges 325.587.000   
  Funció del nº d’operacions Estacionaments 7.846.000   
   Utilització d’infraestructures 364.056.000   
   Passarel·les Telescòpiques 76.025.000   
   Manipulació de mercaderies 13.825.000   
   Taxes Seguretat 101.049.000   
    888.388.000   
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  Ingressos No Aeronàutics     
    Carburants 21.720.000   
  Funció del nº d’operacions Handling rampa 62.833.000   

   
Lloguers locals, terrenys, 
mostradors 17.743.000   

   Serveis a concessionaris 15.103.000   
    117.399.000   
    Càtering Avions 11.411.000   
  Funció del nº de passatgers Mostradors Facturació 18.264.000   

   
Utilització sales i 
autoritzacions pas 10.973.000   

    40.648.000   
  Ingressos Comercials     
    Lloguer locals i terrenys 34.561.000   
   Explotacions Comercials 150.686.000   
   Bars i Restaurants 46.226.000   
  Funció del nº de passatgers Lloguer cotxes 60.517.000   
   Pàrking 84.143.000   
   Publicitat 22.817.000   
   Serveis a concessionaris 9.878.000   
    408.828.000   
  Navegació Aèria     
    Ajudes Navegació en ruta 686.312.000   

  
Funció del nº d’operacions Ajudes Navegació 

aproximació 168.437.000   
    854.749.000   
          

TAULA 21 Aspecte de la fulla de càlcul del programa per la classificació 
de les dades econòmiques de despeses en funció de l’origen de l’activitat. 

          
  DESPESES en €     
  Despeses Personal     
    Salaris 822.726.000   
  Funció del nº d’operacions Impostos 115.199.000   
    937.925.000   
  Despeses Explotació     
    Lloguers i cànons 14.523.000   

   
Manteniment (Reparacions, 
Conservacions) 190.181.000   

   Serveis professionals independents 31.721.000   
   Publicitat 14.988.000   
  Funció del nº d’operacions Subministres 55.873.000   
   Vigilància 97.848.000   
   Taxes Seguretat 60.625.000   
   Altres Serveis i Tributs 180.000.000   
    645.759.000   
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A continuació, s’han d’introduir les dades corresponents al tràfic de passatgers 
anuals i número d’operacions. Aquestes dades s’introdueixen a la fulla de 
càlcul anomenada Operac-Trafic, on de manera automàtica es genera una 
estimació de costos i ingressos dels aeroports en funció del pes del número de 
passatgers i operacions en la xarxa d’AENA. 

En aquesta fulla de càlcul es poden executar dues de les subrutines del botó 
“Mostra Característiques”. Tant la subrutina “Actualitza Dades Generals 
Aeroports” com “Actualitza Característiques Econòmiques Aeroports” 
s’accionen al prémer els botons del mateix nom. Ambdós subrutines 
transmeten els valors introduïts per l’usuari i els calculats per la fulla a les fitxes 
dels 15 aeroports que composen la base de dades de que disposa el programa. 

La taula 22 mostra l’aspecte de les fitxes de la base de dades del programa de 
càlcul, i que consten d’informació relativa a les dades generals, distribució 
d’espais i les característiques econòmiques de l’aeroport. 

TAULA 22 Aspecte de les fitxes de característiques dels aeroports de la 
Base de Dades del programa. 

        
  Base de Dades    
  Dades Generals    
  Aeroport Madrid-Barajas   
  Passatgers anuals 45.799.983   
  Nº Operacions Anuals 434.959   
  Rati pax/operació 105   
      
  Característiques Aeroport    
  Longitud Pista (m) 15.410   
  Edifici Terminal (m2) 742.000   
  Nivell de servei actual terminal D   
  Cost m2 edifici terminal 9.000   
  Zona Comercial (m2) 22.000   
  Zona Mostradors (m2) 10.320   
  Nº Places Pàrking 17.078   
  Zona Pàrking (m2) 187.858   
      
  Característiques Econòmiques en €    
  Ingressos    

  
Aeronàutics (aterratges, estacionaments, utilització 
infraestructures, passarel·les…) 171.171.448,63   

  

No Aeronàutics Funció Operacions ( carburants, 
lloguer locals, terrenys, serveis a concessionaris, 
handling rampa) 22.620.022,89   

  

No Aeronàutic Funció Passatgers ( càtering 
avions, mostradors facturació, utilització sales i 
zones de pas) 9.618.425,11   

  
Comercials ( lloguer locals, explotacions 
comercials, bars i restaurants, publicitat, pàrking) 96.739.851,91   
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Navegació Aèria ( ajudes a la navegació en ruta i 
en aproximació) 164.690.005,44   

  Despeses    
  Personal  (salaris i sous) 180.716.062,08   

  

Explotació (lloguers i cànons, Reparacions i 
Conservació, subministres, publicitat, vigilància, 
fiances) 152.804.186,67   

      
  Balanç Ingressos - Despeses 131.319.505,23   
        

Les dades corresponents a les característiques de l’aeroport s’introdueixen a 
les fitxes de la base de dades a través de la subrutina “Actualitza 
Característiques Aeroports” prement el botó del mateix nom a la fulla de càlcul 
“CaractAerop”. 

Com s’ha comentat anteriorment, aquestes dades s’obtenen a partir de la 
informació del número de passatgers i operacions anuals de l’aeroport 
corresponent, i aplicant els ratis de tamany, operació, tràfic i costos de la taula 
19 per als aeroports espanyols. 

Val a dir que totes les dades són configurables per l’usuari, de manera que el 
programa de càlcul també pot utilitzar-se per qualsevol aeroport que no formi 
part de la base de dades. Tan sols és necessari realitzar els passos anteriors 
per a introduir-lo i operar. 

5.3.2 Càlculs i Impressió 

Un cop introduïdes les dades a les diferents fulles de càlcul i preparades les 
fitxes de la base de dades, l’usuari ja està en disposició de fer córrer el 
programa. 

El full de càlcul a utilitzar s’anomena “Model”. En ell el programa conté dues 
rutines principals de Visual Basic, a les que s’accedeix prement els botons 
“Mostra Característiques” i “Calcula”. 

El primer que ens demana el programa és que seleccionem el codi de 
l’aeroport. El codi relaciona el nom de l’aeroport amb la fitxa de la base de 
dades corresponent al mateix. 

La codificació utilitzada és la següent: 

□ BD1. Madrid-Barajas 
□ BD2. Barcelona 
□ BD3. Palma de Mallorca 
□ BD4. Màlaga 
□ BD5. Gran Canària 
□ BD6. Alacant 
□ BD7. Tenerife Sud 
□ BD8. Lanzarote 
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□ BD9. València 
□ BD10. Eivissa 
□ BD11. Fuerteventura 
□ BD12. Tenerife nord 
□ BD13. Bilbao 
□ BD14. Sevilla 
□ BD15. Girona 

Per analitzar un aeroport que no sigui cap dels introduïts a la base de dades 
només cal introduir-lo modificant les seves característiques a les fulles de càlcul 
auxiliars d’ingressos, despeses i tràfic, de manera que casi el nom de la fitxa 
amb el del codi. 

A continuació, prenent el botó “Mostra Característiques” el programa presenta 
en pantalla les característiques de partida de l’aeroport seleccionat. Aquesta 
rutina crida les dades emmagatzemades a la base de dades de l’aeroport 
corresponents i les imprimeix al full “Model” i al de càlculs auxiliars. 

En el tercer i quart pas, el programa demana les dades del nou 
dimensionament que vol dur a terme l’usuari en funció del número de 
passatgers en que es vol augmentar la capacitat de l’aeroport i el nivell de 
servei que es vol donar als usuaris del mateix. 

En funció de la relació entre el nivell de servei actual de l’aeroport i el que es 
vol assolir s’introdueix el codi corresponent amb el que el programa realitzarà 
els càlculs. 

La codificació utilitzada és la següent: 

□ NdS de B actual a A 
□ NdS de C actual a A 
□ NdS de D actual a A 
□ NdS de E actual a A 
□ NdS de F actual a A 
□ NdS de C actual a B 
□ NdS de D actual a B 
□ NdS de E actual a B 
□ NdS de F actual a B 
□ NdS de D actual a C 
□ NdS de E actual a C 
□ NdS de F actual a C 
□ NdS de E actual a D 
□ NdS de F actual a D 
□ NdS de F actual a E 

Finalment, prenent el botó “Calcula” el programa de Visual Basic recalcula totes 
les variables de la fitxa de cada aeroport en funció dels costos mitjos estimats 
en la taula 16, afegint els ingressos i costos derivats de l’augment de 
passatgers, operacions i necessitats d’espais determinats per l’usuari. 
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Com a resultat, es presenta el nou balanç econòmic d’ingressos i despeses en 
cas de que es realitzés tal proposta, i l’increment del mateix respecte el de la 
situació d’equilibri reflectit a la base de dades. 

Taula 23 Valors de Nivell de Servei. Font: Moptma-Alg. (1995) 

 Nivell de Servei  
 Corredor (m2/pax) Facturació (min en cua) 

A 3,25 0,0 
B 2,30 < 2 
C 1,40 entre 2 i 5 
D 0,90 entre 5 i 10 
E 0,50 entre 10 i 15 
F < 0.5 > 15 

Taula 24 Aspecte de la pàgina de càlcul i impressió de resultats del 
programa de càlcul 

        
1. Seleccioni Codi Aeroport   
     
     

2. 
Característiques Actuals Aeroport 
Seleccionat   

     
  Dades Generals   
  Aeroport   
  Passatgers anuals   
  Nº Operacions Anuals   
  Rati pax/operació   
     
  Característiques Aeroport   
  Longitud Pista (m)   
  Edifici Terminal (m2)   
  Nivell de servei actual terminal   
  Cost m2 edifici terminal   
  Zona Comercial (m2)   
  Zona Mostradors (m2)   
  Nº Places Pàrking   
  Zona Pàrking (m2)   
     
  Característiques Econòmiques   
  Ingressos en €   

  
Aeronàutics (aterratges, estacionaments, 
utilització infraestructures, passarel·les…)   

  

No Aeronàutics Funció Operacions ( carburants, 
lloguer locals, terrenys, serveis a concessionaris, 
handling rampa)   

  
No Aeronàutic Funció Passatgers ( càtering 
avions, mostradors facturació, utilització sales i   

Mostra Característiques
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zones de pas) 

  
Comercials ( lloguer locals, explotacions 
comercials, bars i restaurants, publicitat, pàrking)   

  
Navegació Aèria ( ajudes a la navegació en ruta 
i en aproximació)   

  Despeses en €   
  Personal  (salaris i sous)   

  

Explotació (lloguers i cànons, Reparacions i 
Conservació, subministres, publicitat, vigilància, 
fiances)   

     
Balanç Ingressos - Despeses en €   

     
     

3. 
 Insertar increment en el Nº de passatgers 
anuals   

     
     
4. Seleccioni Codi NdS   
     
    
5.   
    
   

 

 
6. Balanç Ingressos - Despeses Previst en €   
     
7. Increment de Balanç en % respecte pas 3   

  

    
 

5.4. Formulació Analítica del Programa de Càlcul. 

5.4.1. Hipòtesis Bàsica del Programa de Càlcul. 

Donat que tota la xarxa d’aeroports espanyols està controlada per AENA, i la 
dificultat existent per obtenir-ne dades desagregades dels costos derivats de les 
seves activitats degut a l’hermetisme amb que els tracta, el programa de càlcul 
treballa amb els costos mitjos de les activitats aeroportuàries en funció dels 
ingressos i costos globals del sistema, i el pes que cada aeroport representa en 
el mateix. 

En el cas de disposar de les dades associades als costos fixos i variables de 
cada aeroport en funció del número de passatgers i operacions anuals, seran 
també fàcilment aplicables en el programa dissenyat a partir del càlcul dels 
costos mitjos. 

Calcula
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5.4.2. Formulació Analítica del Model. 

La formulació analítica del model a implementar havia de tenir la capacitat de 
poder prendre en consideració les variables principals de càlcul: 

 L’increment en el número de passatgers 
 L’increment en el nivell de servei 

A partir d’aquestes variables, i mitjançant la utilització del rati de 
passatgers/operació i el de cost d’increment de la zona de mostradors 
respectivament, podem obtenir les variables de càlcul de la formulació: 

 L’increment del número d’operacions: Δoperac 
 El cost del canvi de nivell de servei: ΔcostNdS 

En funció d’aquestes variables fonamentals de càlcul i aplicant la hipòtesi de 
costos i ingressos mitjos proporcionals al pes de cada àmbit aeroportuari en la 
xarxa, s’obté el model següent per a l’estimació dels ingressos i despeses 
derivats de l’increment en el nombre de passatgers i de nivell de servei 
respecte la situació d’origen: 

k
pax

k
i

k
operac

k
i

k
i

k
i PP Δ+Δ+= ··' βα    (1) 

on Pi : 1, ......7 és la variable que descriu l’activitat econòmica que s’avalua dins 
de l’àmbit aeroportuari d’estudi en funció de la seva naturalesa, essent:  

Taula 25 Variables econòmiques de càlcul 

P1 Ingressos aeronàutics associats a les activitats 
d’aterratge, estacionaments, utilització 
d’infraestructures, passarel·les, etc. 

P2 Ingressos no aeronàutics associats a les operacions 
aeroportuàries com el consum de carburants, lloguer 
de locals i terrenys, serveis a concessionaris, handling 
de rampa, etc. 

P3 Ingressos no aeronàutics associats als passatgers com 
el càtering als avions, mostradors de facturació, 
utilització de sales i zones de pas, etc. 

P4 Ingressos comercials associats al lloguer de locals, 
explotacions comercials, bars i restaurants, publicitat, 
pàrking, etc. 

P5 Ingressos de navegació aèria associats a les ajudes a 
la navegació en ruta i en aproximació als avions. 

P6 Despeses associades al personal com els salaris i sous 
P7 Despeses d’explotació associades als lloguers i 

cànons, reparacions i conservació, subministres, 
vigilància, etc. 
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k : 1, ......., 15 és el superíndex que determina el nom de l’àmbit aeroportuari 
d’estudi, essent: 

K = 1 Madrid-Barajas 
K = 2 Barcelona 
K = 3 Palma Mallorca 
K = 4 Màlaga 
K = 5 Gran Canària 
K = 6 Alacant 
K = 7 Tenerife Sud 
K = 8 Lanzarote 
K = 9 València 
K = 10 Eivissa 
K = 11 Fuerteventura 
K = 12 Tenerife Nord 
K = 13 Bilbao 
K = 14 Sevilla 
K= 15 Girona 

αi : 1, ......., 7 és el paràmetre que determina els costos i ingressos mitjos 
associats a les activitats econòmiques que s’avaluen dins de l’àmbit 
aeroportuari d’estudi en funció de Δoperac, essent:  

Taula 26 Paràmetre de càlcul associat al número d’operacions. 

α1 Ingressos aeronàutics anuals / nº operacions anuals  
α 2 Ingressos no aeronàutics associats a les operacions / nº 

operacions anuals 
α 3 Ingressos no aeronàutics associats als passatgers / nº 

passatgers anuals 
α 4 Ingressos comercials / nº passatgers anuals 
α 5 Ingressos de navegació aèria / nº operacions anuals 
α 6 Despeses associades al personal / nº operacions anuals 
α 7 Despeses d’explotació / nº operacions anuals 

on α 3 = α 4 = 0 ja que depenen del número de passatgers anuals i no de 
l’increment d’operacions que es portin a terme, i tant α 6 com α 7 s’introdueixen 
amb signe negatiu (-) al model. 

 

I on βi : 1, ......., 7 és el paràmetre que determina els costos i ingressos mitjos 
associats a les activitats econòmiques que s’avaluen dins de l’àmbit 
aeroportuari d’estudi en funció de Δpax, essent:  
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Taula 27 Paràmetre de càlcul associat al número de passatgers 

β1 Ingressos aeronàutics anuals / nº operacions anuals  
β 2 Ingressos no aeronàutics associats a les operacions / nº 

operacions anuals 
β 3 Ingressos no aeronàutics associats als passatgers / nº 

passatgers anuals 
β 4 Ingressos comercials / nº passatgers anuals 
β 5 Ingressos de navegació aèria / nº operacions anuals 
β 6 Despeses associades al personal / nº operacions anuals 
β 7 Despeses d’explotació / nº operacions anuals 

i β 1 = β 2 = β 5 = β 6 = β 7 = 0 ja que depenen del número d’operacions anuals que 
es portin a terme i no de l’increment de passatgers. 

A partir d’aquestes variables i paràmetres, podem determinar el balanç 
d’ingressos i despeses resultant de la inversió necessària per a incrementar el 
nivell de servei d’un àmbit aeroportuari k en una quantitat λj , i el nombre de 
passatgers en una quantitat Δpax segons la expressió: 

k
j

i

k
i

k
j PB λ−= ∑

=

7

1
'    (2) 

on Bj és el balanç d’ingressos i despeses d’un aeroport k per a un nivell de 
servei j. 

on λj : 1, ......., 15 és el paràmetre que determina el cost econòmic del canvi de 
servei objectiu respecte el d’origen de l’àmbit aeroportuari d’estudi, essent: 

j = 1 de NdS B actual a NdS A objectiu  
j = 2 de NdS C actual a NdS A objectiu 
j = 3 de NdS D actual a NdS A objectiu 
j = 4 de NdS E actual a NdS A objectiu 
j = 5 de NdS F actual a NdS A objectiu 
j = 6 de NdS C actual a NdS B objectiu 
j = 7 de NdS D actual a NdS B objectiu 
j = 8 de NdS E actual a NdS B objectiu 
j = 9 de NdS F actual a NdS B objectiu 

j = 10 de NdS D actual a NdS C objectiu 
j = 11 de NdS E actual a NdS C objectiu 
j = 12 de NdS F actual a NdS C objectiu 
j = 13 de NdS E actual a NdS D objectiu 
j = 14 de NdS F actual a NdS D objectiu 
j = 15 de NdS F actual a NdS E objectiu 

i on ∑
=

7

1
'

i

k
iP  és la suma de tots els ingressos i despeses estimades de les 

activitats econòmiques aeroportuàries derivats de l’increment en el nombre de 
passatgers i de nivell de servei respecte la situació d’origen. 
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5.5. Diagrama de Flux del Programa de Càlcul. 

Tenint en consideració les base de càlcul del programa explicades en els 
apartats anteriors, el diagrama de flux del programa dissenyat és el següent: 

 
FIGURA 6 Diagrama de Flux del Programa de Càlcul 
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Com es pot observar, en primer lloc és necessari realitzar l’entrada de dades 
disponibles del sistema aeroportuari que es vol sotmetre a estudi. 

Aquestes dades seran: 

 el nombre total de passatgers del sistema,  
 els ingressos i despeses globals de la xarxa (diferenciant si són d’origen 

aeronàutic, no aeronàutic, comercial o de navegació aèria) en funció de 
si depenen del número d’operacions o de passatgers, 

 les característiques del tràfic dels aeroports, definint el pes de les 
operacions de tipus regular, charter i de transferència o hub. 

Aquestes eines permeten obtenir els ingressos i despeses associats a cada 
aeroport de la xarxa de forma desagregada, de tal manera que permet 
actualitzar la informació emmagatzemada a la base de dades de 15 aeroports 
introduïda al programa i/o la generació d’una nova base de dades per al càlcul. 

Tota aquesta informació permet determinar la situació actual de l’aeroport o 
àmbit aeroportuari d’estudi, i que s’utilitza com a punt de partida i d’equilibri del 
model. 

A continuació, introduint l’increment de passatgers i el nivell de servei objectiu 
per a l’àmbit d’estudi, i fent córrer el programa, s’obté el balanç d’ingressos-
despeses de la situació objectiu. 

Finalment, el resultat obtingut permet comparar la situació actual amb la fixada 
com a objectiu, la possible idoneïtat de la mateixa, i l’estratègia a seguir per 
afrontar la inversió estimada. 
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CAPÍTOL 6. EXEMPLES D’APLICACIÓ 

6.1. Introducció. 

En el present capítol es realitzen una sèrie d’exemples d’aplicació. 

En primer lloc es calcularà la variació en la previsió d’inversions necessàries 
per l’ampliació de l’àmbit aeroportuari per diferents escenaris en aeroports amb 
presència de grans companyies aèries i vols de caire internacional i 
intercontinental. 

En segon lloc, es calcula la variació en la previsió d’inversions necessàries per 
l’ampliació de l’àmbit aeroportuari per diferents escenaris en aeroports amb 
presència majoritària de companyies aèries de baix cost. 

Finalment, es realitza un anàlisi de sensibilitat del model de càlcul aprofitant les 
dades obtingudes de l’exemple d’aplicació corresponent a l’Aeroport del Prat.  

 

6.2. Aeroports amb presència de Grans Companyies Aèries. 

Des del punt de vista de la xarxa d’aeroports espanyols, aquest és el cas dels 
aeroports de Madrid-Barajas i Barcelona-El Prat, si bé el primer té més 
presència de vols i companyies de caire intercontinental al consolidar-se com 
un aeroport hub per destinacions de l’Amèrica Llatina. 

Aquests aeroports es caracteritzen per la presència de companyies aèries 
englobades en importants aliances que operen en els aeroports més importants 
del món, donat que basen el seu servei en la fidelització de l’usuari i mitjançant 
criteris de qualitat i vols de caire internacional on altres tipus de companyies 
aèries no poden ser competitius. 

Sovint aquests són aeroports hub (aeroports consolidadors de viatges) pel que 
els passatgers poden veure’s obligats a romandre-hi un cert període de temps 
fins que s’estableixi la connexió del seu vol. 

La necessitat d’oferir a aquest tipus de passatgers nivells de servei i qualitat 
suficientment alts, i el fet que aquest tipus d’aeroports sovint converteixen els 
seus acabats arquitectònics i instal·lacions en fets diferencials, fan que els 
valors dels costos de construcció, explotació i manteniment dels mateixos no 
siguin comparables a aeroports amb altres perfils d’actuació, i el seu tractament 
diferenciat. 

Com a exemple d’aplicació es realitzarà el càlcul vers l’aeroport d’El Prat. 

De les dades obtingudes del Departament d’Estadística Operativa d’AENA es 
determina que l’Aeroport de Barcelona – El Prat va tenir un tràfic de passatgers 
de més de trenta milions l’any 2.006, el que suposa un increment del 10,5% 
respecte l’any interior, i va registrar més de 327.000 operacions el que suposa 
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un increment del 6,4% respecte l’any anterior, i un rati de 92 pax / operació, 
que és un valor proper a la mitja de la xarxa d’aeroports d’AENA, si bé 
lleugerament inferior. 

A partir d’aquestes dades i les d’ingressos i despeses obtingudes de l’Informe 
de Comptes de la Memòria Anual d’AENA, es genera la següent fitxa de 
l’aeroport de Barcelona a la base de dades: 

TAULA 28. Fitxa de la base de dades de l’aeroport d’El Prat partint de 
l’estadística d’AENA de 2006. 

Base de Dades  
Dades Generals  
Aeroport Barcelona 
Passatgers anuals 30.008.302 
Nº Operacions Anuals 327.650 
Rati pax/operació 92 
  
Característiques Aeroport  
Longitud Pista (m) 8.552 
Edifici Terminal (m2) 336.093 
Nivell de servei actual terminal D 
Cost m2 edifici terminal 1.500 
Zona Comercial (m2) 9.000 
Zona Mostradors (m2) 5.460 
Nº Places Parking 13.000 
Zona Parking (m2) 143.000 
  
Característiques Econòmiques en €  
Ingressos  
Aeronàutics (aterratges, estacionaments, 
utilització infraestructures, passarel·les…) 128.941.636,21 

No Aeronàutics Funció Operacions ( carburants, 
lloguer locals, terrenys, serveis a concessionaris, 
handling rampa) 17.039.423,26 

No Aeronàutics Funció Passatgers ( càtering 
avions, mostradors facturació, utilització sales i 
zones de pas) 6.302.024,29 
Comercials ( lloguer locals, explotacions 
comercials, bars i restaurants, publicitat, pàrking) 63.384.274,43 
Navegació Aèria ( ajudes a la navegació en ruta i 
en aproximació) 124.059.233,82 
Despeses  
Personal (salaris i sous) 136.131.492,26 

Explotació (lloguers i cànons, Reparacions i 
Conservació, subministres, publicitat, vigilància, 
fiances) 100.117.814,03 
  
Balanç Ingressos - Despeses 103.477.285,72 
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De les dades de la fitxa de l’aeroport d’El Prat cal destacar que tret de les 
dimensions de la zona comercial i el número de places de pàrking, la resta 
s’han obtingut mitjançant els ratis de la taula 19. 

El nivell de servei actual s’ha estimat en nivell D donat que l’aeroport d’El Prat 
pateix d’un mal endèmic que és el de la congestió. Si bé actualment s’està 
construint la nova terminal, el fort creixement que ha experimentat i les bones 
provisions futures fan pensar que es podria tornar a una situació de congestió 
abans del previst. 

Els diferents escenaris que plantejarem serà el d’avaluació dels costos en 
funció del nivell de servei objectiu. 

□ Escenari 1: nivell de servei objectiu A i un augment del tràfic 
d’aproximadament del 10%, és a dir, 3.000.000 de passatgers. 

TAULA 29. Aspecte de la fulla de càlculs auxiliars del programa i 
comparació entre l’escenari origen i objectiu per a l’escenari 1. 

ORIGEN    AMPLIACIÓ    
        
Dades Generals        
Aeroport  Barcelona  Increment  Nº pax anuals  3.000.000  
Passatgers anuals  30.008.302      
Nº Operacions Anuals  327.650  NdS a donar als usuaris  3  
Rati pax/operació  92      
    Increment nº operacions  32.756  
Característiques Aeroport        
Longitud Pista (m)  8.552  Costos Mitjos en €    
Edifici Terminal (m2)  336.093  Ingrés Aeronàutic / operació  393,53  
Nivell de servei actual terminal  D  Ingrés No Aeronàutic / operació  52,00  
Cost m2 edifici terminal  1.500  Ingrés No Aeronàutic / pax  0,21  
Zona Comercial (m2)  9.000  Ingrés Comercials / pax  2,11  
Zona Mostradors (m2)  5.460  Ingrés Nav. Aerea / operac.  378,63  
Nº Places Pàrking  13.000  Despeses Personal / operac.  415,48  
Zona Pàrking (m2)  143.000  Despeses Explotació / operac.  305,56  
        
Característiques 
Econòmiques    

Característiques 
Econòmiques    

Ingressos en €    Ingressos en €    

Aeronàutics (aterratges, 
estacionaments, utilització 
infraestructures, passarel·les…)  128.941.636,21  

Aeronàutics (aterratges, 
estacionaments, utilització 
infraestructures, passarel·les…)  141.832.232,58  

No Aeronàutics Funció 
Operacions ( carburants, lloguer 
locals, terrenys, serveis a 
concessionaris, handling rampa)  17.039.423,26  

No Aeronàutics Funció 
Operacions ( carburants, lloguer 
locals, terrenys, serveis a 
concessionaris, handling rampa)  18.742.894,18  
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No Aeronàutis Funció 
Passatgers ( catering avions, 
mostradors facturació, utilització 
sales i zones de pas)  6.302.024,29  

No Aeronàutis Funció 
Passatgers ( catering avions, 
mostradors facturació, utilització 
sales i zones de pas)  6.932.052,37  

Comercials ( lloguer locals, 
explotacions comercials, bars i 
restaurants, publicitat, pàrking)  63.384.274,43  

Comercials ( lloguer locals, 
explotacions comercials, bars i 
restaurants, publicitat, pàrking)  69.720.948,31  

Navegació Aerea ( ajudes a la 
navegació en ruta i en 
aproximació)  124.059.233,82  

Navegació Aerea ( ajudes a la 
navegació en ruta i en 
aproximació)  136.461.725,01  

Despeses en €    Despeses en €    
Personal  (salaris i sous)  136.131.492,26  Personal  (salaris i sous)  149.740.875,31  

Explotació (lloguers i cànons, 
Reparacions i Conservació, 
subministres, publicitat, 
vigilància, fiances)  100.117.814,03  

Explotació (lloguers i cànons, 
Reparacions i Conservació, 
subministres, publicitat, 
vigilància, fiances)  110.126.825,60  

        
Balanç Ingressos - Despeses  103.477.285,72  Cost canvi NdS en €  29.575.000,00  
        
    Balanç Ingressos - Despeses  84.247.151,53  
        

Aquest escenari suposa una disminució en el balanç d’ingressos i despeses del 
18.58 % donat que el pes del cost de construcció de nous espais en l’edifici 
terminal per adequar-lo al nivell de servei als passatgers exigits és superior als 
ingressos que es generen com a conseqüència de l’augment del tràfic de 
passatgers i del número d’operacions associades. 

□ Escenari 2: nivell de servei objectiu B i un augment del tràfic 
aproximadament del 10%, és a dir, 3.000.000 de passatgers. 

TAULA 30. Aspecte de la fulla de càlculs auxiliars del programa i 
comparació entre l’escenari origen i objectiu per a l’escenari 2. 

ORIGEN    AMPLIACIÓ    
        
Dades Generals        
Aeroport  Barcelona  Increment  Nº pax anuals  3.000.000  
Passatgers anuals  30.008.302      
Nº Operacions Anuals  327.650  NdS a donar als usuaris  7  
Rati pax/operació  92      
    Increment nº operacions  32.756  
Característiques Aeroport        
Longitud Pista (m)  8.552  Costos Mitjos en €    
Edifici Terminal (m2)  336.093  Ingrés Aeronàutic / operació  393,53  
Nivell de servei actual terminal  D  Ingrés No Aeronàutic / operació  52,00  
Cost m2 edifici terminal  1.500  Ingrés No Aeronàutic / pax  0,21  
Zona Comercial (m2)  9.000  Ingrés Comercials / pax  2,11  
Zona Mostradors (m2)  5.460  Ingrés Nav. Aèria / operac.  378,63  
Nº Places Pàrking  13.000  Despeses Personal / operac.  415,48  
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Zona Pàrking (m2)  143.000  Despeses Explotació / operac.  305,56  
        
Característiques 
Econòmiques    

Característiques 
Econòmiques    

Ingressos en €    Ingressos en €    

Aeronàutics (aterratges, 
estacionaments, utilització 
infraestructures, passarel·les…)  128.941.636,21  

Aeronàutics (aterratges, 
estacionaments, utilització 
infraestructures, passarel·les…)  141.832.232,58  

No Aeronàutics Funció 
Operacions ( carburants, lloguer 
locals, terrenys, serveis a 
concessionaris, handling rampa)  17.039.423,26  

No Aeronàutics Funció 
Operacions ( carburants, lloguer 
locals, terrenys, serveis a 
concessionaris, handling rampa)  18.742.894,18  

No Aeronàutis Funció 
Passatgers ( càtering avions, 
mostradors facturació, utilització 
sales i zones de pas)  6.302.024,29  

No Aeronàutics Funció 
Passatgers ( càtering avions, 
mostradors facturació, utilització 
sales i zones de pas)  6.932.052,37  

Comercials ( lloguer locals, 
explotacions comercials, bars i 
restaurants, publicitat, pàrking)  63.384.274,43  

Comercials ( lloguer locals, 
explotacions comercials, bars i 
restaurants, publicitat, pàrking)  69.720.948,31  

Navegació Aèria ( ajudes a la 
navegació en ruta i en 
aproximació)  124.059.233,82  

Navegació Aèria ( ajudes a la 
navegació en ruta i en 
aproximació)  136.461.725,01  

Despeses en €    Despeses en €    
Personal  (salaris i sous)  136.131.492,26  Personal  (salaris i sous)  149.740.875,31  

Explotació (lloguers i cànons, 
Reparacions i Conservació, 
subministres, publicitat, 
vigilància, fiances)  100.117.814,03  

Explotació (lloguers i cànons, 
Reparacions i Conservació, 
subministres, publicitat, 
vigilància, fiances)  110.126.825,60  

        
Balanç Ingressos - Despeses  103.477.285,72  Cost canvi NdS en €  20.930.000,00  
        
        
    Balanç Ingressos - Despeses  92.892.151,53  
        

Aquest escenari suposa una disminució en el balanç d’ingressos i despeses del 
10.23 %, el que suposa gairebé nou milions d’euros menys que en l’escenari 
anterior, donat que el pes del cost de construcció de nous espais en l’edifici 
terminal per adequar-lo al nivell de servei als passatgers exigits és superior als 
ingressos que es generen com a conseqüència de l’augment del tràfic de 
passatgers i del número d’operacions associades, però inferiors als de 
l’escenari 1 degut al menor requeriment de nivell de servei objectiu. 

 

6.3. Aeroports amb presència important de Companyies de Baix Cost. 

Des del punt de vista de la xarxa d’aeroports espanyols, aquest és el cas de 
nombrosos aeroports, en especial d’aquells situats en punts d’elevat interès 
turístic, com és el cas de Reus, Girona, Màlaga i Múrcia. 
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Aquests aeroports es caracteritzen per la important presència de companyies 
aèries de baix que operen des d’aeroports de segon ordre per minimitzar els 
costos associats a les taxes aeroportuàries, fins i tot veient-se en ocasions 
afavorides per subsidis proporcionats pels mateixos aeroports per dinamitzar 
l’economia del seu territori.  

Aquestes companyies també es caracteritzen per operar amb vols nacionals i/o 
internacionals de poca distància i durada, on puguin competir amb les grans 
companyies aèries, i buscant la fidelització del client mitjançant l’economia dels 
bitllets. 

La necessitat d’oferir a aquest tipus de passatgers unes tarifes molt 
econòmiques, porta a que aquestes companyies no prioritzin el nivell de servei 
en la banda terra dels aeroports. De fet, el debat d’actualitat és que les 
companyies de baix cost es neguen a “pagar pel formigó que no faran servir”, 
fent referència a que no estan disposades a assumir unes majors taxes 
d’operació com a conseqüència de que els aeroports inverteixin en edificis 
terminals de grans acabats arquitectònics, repercutint directament en la seva 
competitivitat respecte altres companyies. 

Com a exemple d’aplicació es realitzarà el càlcul vers l’aeroport de Girona. 

De les dades obtingudes del Departament d’Estadística Operativa d’AENA es 
determina que l’aeroport de Girona va tenir un tràfic de passatgers de més de 
tres milions sis-cents mil l’any 2.006, el que suposa un increment del 2.3% 
respecte l’any interior, i va registrar més de 33.400 operacions el que suposa 
un increment del 4,1% respecte l’any anterior, i un rati de 108 pax / operació, 
que és un valor relativament superior als 95 de la mitja de la xarxa d’aeroports 
d’AENA. 

A partir d’aquestes dades i les d’ingressos i despeses obtingudes de l’Informe 
de Comptes de la Memòria Anual d’AENA, es genera la següent fitxa de 
l’aeroport de Girona a la base de dades: 

TAULA 31. Fitxa de la base de dades de l’aeroport de Girona partint de 
l’estadística d’AENA de 2006. 

Base de Dades  
Dades Generals  
Aeroport Girona 
Passatgers anuals 3.614.254 
Nº Operacions Anuals 33.429 
Rati pax/operació 108 
  
Característiques Aeroport  
Longitud Pista (m) 2.400 
Edifici Terminal (m2) 40.480 
Nivell de servei actual terminal C 
Cost m2 edifici terminal 850 
Zona Comercial (m2) 2.008 
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Zona Mostradors (m2) 1.757 
Nº Places Pàrking 2.000 
Zona Pàrking (m2) 22.000 
  
Característiques Econòmiques en €  
Ingressos  
Aeronàutics (aterratges, estacionaments, 
utilització infraestructures, passarel·les…) 13.155.470,65 

No Aeronàutics Funció Operacions ( carburants, 
lloguer locals, terrenys, serveis a concessionaris, 
handling rampa) 1.738.473,62 

No Aeronàutics Funció Passatgers ( càtering 
avions, mostradors facturació, utilització sales i 
zones de pas) 759.027,17 
Comercials ( lloguer locals, explotacions 
comercials, bars i restaurants, publicitat, pàrking) 7.634.116,30 
Navegació Aèria ( ajudes a la navegació en ruta i 
en aproximació) 12.657.335,96 
Despeses  
Personal  (salaris i sous) 13.889.026,87 

Explotació (lloguers i cànons, Reparacions i 
Conservació, subministres, publicitat, vigilància, 
fiances) 12.058.370,04 
  
Balanç Ingressos - Despeses 9.997.026,77 

De les dades de la fitxa de l’aeroport de Girona cal destacar que tret del 
número de places de pàrking, la resta s’han obtingut mitjançant els ratis de la 
taula 19. 

El nivell de servei actual s’ha estimat en nivell C donat que l’aeroport de Girona 
pateix al igual que molts aeroports amb important presència de companyies de 
baix cost i situades en punts d’interès turístic, de fluctuacions en el tràfic de 
passatgers en funció de l’època de l’any que s’avaluï. 

Els diferents escenaris que plantejarem serà el d’avaluació dels costos en 
funció del nivell de servei objectiu. 

□ Escenari 1: nivell de servei objectiu A i un augment del tràfic 
d’aproximadament del 10%, és a dir, 360.000 de passatgers. 

TAULA 32. Aspecte de la fulla de càlculs auxiliars del programa i 
comparació entre l’escenari origen i objectiu per a l’escenari 1. 

ORIGEN    AMPLIACIÓ    
        
Dades Generals        
Aeroport  Girona  Increment  Nº pax anuals  360.000  
Passatgers anuals  3.614.254      
Nº Operacions Anuals  33.429  NdS a donar als usuaris  2  
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Rati pax/operació  108      
    Increment nº operacions  3.330  
Característiques Aeroport        
Longitud Pista (m)  2.400  Costos Mitjos en €    
Edifici Terminal (m2)  40.480  Ingrés Aeronàutic / operació  393,53  
Nivell de servei actual terminal  C  Ingrés No Aeronàutic / operació  52,00  
Cost m2 edifici terminal  850  Ingrés No Aeronàutic / pax  0,21  
Zona Comercial (m2)  2.008  Ingrés Comercials / pax  2,11  
Zona Mostradors (m2)  1.757  Ingrés Nav. Aèria / operac.  378,63  
Nº Places Pàrking  2.000  Despeses Personal / operac.  415,48  
Zona Pàrking (m2)  22.000  Despeses Explotació / operac.  360,72  
        
Característiques 
Econòmiques    

Característiques 
Econòmiques    

Ingressos en €    Ingressos en €    

Aeronàutics (aterratges, 
estacionaments, utilització 
infraestructures, passarel·les…)  13.155.470,65  

Aeronàutics (aterratges, 
estacionaments, utilització 
infraestructures, passarel·les…)  14.465.829,42  

No Aeronàutics Funció 
Operacions ( carburants, lloguer 
locals, terrenys, serveis a 
concessionaris, handling rampa)  1.738.473,62  

No Aeronàutics Funció 
Operacions ( carburants, lloguer 
locals, terrenys, serveis a 
concessionaris, handling rampa)  1.911.635,35  

No Aeronàutics Funció 
Passatgers ( càtering avions, 
mostradors facturació, utilització 
sales i zones de pas)  759.027,17  

No Aeronàutics Funció 
Passatgers ( càtering avions, 
mostradors facturació, utilització 
sales i zones de pas)  834.630,54  

Comercials ( lloguer locals, 
explotacions comercials, bars i 
restaurants, publicitat, pàrking)  7.634.116,30  

Comercials ( lloguer locals, 
explotacions comercials, bars i 
restaurants, publicitat, pàrking)  8.394.517,16  

Navegació Aèria ( ajudes a la 
navegació en ruta i en 
aproximació)  12.657.335,96  

Navegació Aèria ( ajudes a la 
navegació en ruta i en 
aproximació)  13.918.077,72  

Despeses en €    Despeses en €    
Personal  (salaris i sous)  13.889.026,87  Personal  (salaris i sous)  15.272.451,96  

Explotació (lloguers i cànons, 
Reparacions i Conservació, 
subministres, publicitat, 
vigilància, fiances)  12.058.370,04  

Explotació (lloguers i cànons, 
Reparacions i Conservació, 
subministres, publicitat, 
vigilància, fiances)  13.259.451,43  

        
Balanç Ingressos - Despeses  9.997.026,77  Cost canvi NdS en €  3.466.005,05  
        
    Balanç Ingressos - Despeses  7.526.781,75  
        

Aquest escenari suposa una disminució en el balanç d’ingressos i despeses del 
24.71 % donat que el pes del cost de construcció de nous espais en l’edifici 
terminal per adequar-lo al nivell de servei als passatgers exigits és superior als 
ingressos que es generen com a conseqüència de l’augment del tràfic de 
passatgers i del número d’operacions associades. 
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□ Escenari 2: nivell de servei objectiu B i un augment del tràfic 
aproximadament del 10%, és a dir, 360.000 de passatgers. 

TAULA 33. Aspecte de la fulla de càlculs auxiliars del programa i 
comparació entre l’escenari origen i objectiu per a l’escenari 2. 

ORIGEN    AMPLIACIÓ    
Dades Generals        
Aeroport  Girona  Increment Nº pax anuals  360.000  
Passatgers anuals  3.614.254      
Nº Operacions Anuals  33.429  NdS a donar als usuaris  6  
Rati pax/operació  108      
    Increment nº operacions  3.330  
Característiques Aeroport        
Longitud Pista (m)  2.400  Costos Mitjos en €    
Edifici Terminal (m2)  40.480  Ingrés Aeronàutic / operació  393,53  
Nivell de servei actual terminal  C  Ingrés No Aeronàutic / operació  52,00  
Cost m2 edifici terminal  850  Ingrés No Aeronàutic / pax  0,21  
Zona Comercial (m2)  2.008  Ingrés Comercials / pax  2,11  
Zona Mostradors (m2)  1.757  Ingrés Nav. Aèria / operac.  378,63  
Nº Places Pàrking  2.000  Despeses Personal / operac.  415,48  
Zona Pàrking (m2)  22.000  Despeses Explotació / operac.  360,72  
        
Característiques 
Econòmiques    

Característiques 
Econòmiques    

Ingressos en €    Ingressos en €    
Aeronàutics (aterratges, 
estacionaments, utilització 
infraestructures, passarel·les…)  13.155.470,65  

Aeronàutics (aterratges, 
estacionaments, utilització 
infraestructures, passarel·les…)  14.465.829,42  

No Aeronàutics Funció 
Operacions ( carburants, 
lloguer locals, terrenys, serveis 
a concessionaris, handling 
rampa)  1.738.473,62  

No Aeronàutics Funció 
Operacions ( carburants, lloguer 
locals, terrenys, serveis a 
concessionaris, handling rampa)  1.911.635,35  

No Aeronàutics Funció 
Passatgers ( càtering avions, 
mostradors facturació, 
utilització sales i zones de pas)  759.027,17  

No Aeronàutics Funció 
Passatgers ( càtering avions, 
mostradors facturació, utilització 
sales i zones de pas)  834.630,54  

Comercials ( lloguer locals, 
explotacions comercials, bars i 
restaurants, publicitat, pàrking)  7.634.116,30  

Comercials ( lloguer locals, 
explotacions comercials, bars i 
restaurants, publicitat, pàrking)  8.394.517,16  

Navegació Aèria ( ajudes a la 
navegació en ruta i en 
aproximació)  12.657.335,96  

Navegació Aèria ( ajudes a la 
navegació en ruta i en 
aproximació)  13.918.077,72  

Despeses en €    Despeses en €    
Personal  (salaris i sous)  13.889.026,87  Personal  (salaris i sous)  15.272.451,96  

Explotació (lloguers i cànons, 
Reparacions i Conservació, 
subministres, publicitat, 
vigilància, fiances)  12.058.370,04  

Explotació (lloguers i cànons, 
Reparacions i Conservació, 
subministres, publicitat, 
vigilància, fiances)  13.259.451,43  
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Balanç Ingressos - Despeses  9.997.026,77  Cost canvi NdS en €  2.452.865,11  
        
    Balanç Ingressos - Despeses  8.539.921,69  
        

Aquest escenari suposa una disminució en el balanç d’ingressos i despeses del 
14.58 %, el que suposa aproximadament un milió d’euros menys que en 
l’escenari anterior, donat que el pes del cost de construcció de nous espais en 
l’edifici terminal per adequar-lo al nivell de servei als passatgers exigits és 
superior als ingressos que es generen com a conseqüència de l’augment del 
tràfic de passatgers i del número d’operacions associades, però inferiors als de 
l’escenari 1 degut al menor requeriment de nivell de servei objectiu. 

De l’aplicació pràctica tant per a aeroports amb important presència de grans 
companyies aèries, com per aeroports amb majoritària presència de 
companyies low cost, i aplicant costos d’ampliació de les instal·lacions 
diferenciats en funció de l’estratègia empresarial de cada un dels dos grups, 
queda reflectit que el paràmetre més sensible i amb major pes en els càlculs és 
el nivell de servei objectiu. 

De fet, s’observa que variar el nivell de servei en un graó repercuteix 
aproximadament en variacions de balanços de costos i ingressos d’entre el 9 i 
el 10% per ambdós tipus d’aeroports. 

De l’anàlisi d’aquests escenaris també es poden extreure algunes conclusions 
a nivell estratègic: 

□ si es té consciència del tràfic que es tindrà, aleshores es pot 
decidir quina inversió es precisa. 
□ La competència entre aeroports també vol dir que s’haurà de ser 
competitiu en tarifes. 
□ Si les companyies low cost no volen pagar el nivell de servei que 
els ofereix l’aeroport, aleshores no servirà de res tot el formigó que 
s’hi afegeix per a dotar-los de millors acabats i instal·lacions. 

L’argument de la competitivitat de les tarifes no té molt pes a la xarxa d’AENA 
perquè les tarifes són fixes i no negociables. Però Ryanair a Girona rep ajudes, 
i si Girona no tingués les tarifes fixades pel ministeri, segur que la terminal que 
construirien en un futur no podria semblar-se a la de la nova terminal de 
Barcelona si volguessin seguir sent competitius. 

 

6.4 Anàlisi de Sensibilitat del Model. 

L’anàlisi de sensibilitat del model de càlcul és una eina d’ús habitual per 
comprovar la bondat del mateix, així com per a determinar quina són les 
variables més important i de major pes. 
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Per a realitzar aquest anàlisi ens centrarem en les dues variables principals de 
càlcul: el nivell de servei i l’increment de passatgers objectiu. 

La metodologia empleada consistirà en realitzar simulacions de la inversió 
necessària per a l’ampliació de l’àmbit aeroportuari d’estudi fixant una de les 
variables, i fent córrer l’altra per a diferents valors.   

Com a exemple d’aplicació es realitzarà el càlcul vers l’aeroport d’El Prat. 

De les dades obtingudes del Departament d’Estadística Operativa d’AENA a 
l’Aeroport de Barcelona – El Prat i les d’ingressos i despeses obtingudes de 
l’Informe de Comptes de la Memòria Anual d’AENA, es genera la fitxa de 
l’aeroport de Barcelona a la base de dades del programa de la Taula 34:  

TAULA 34. Fitxa de la base de dades de l’aeroport d’El Prat partint de 
l’estadística d’AENA de 2006. 

Base de Dades  
Dades Generals  
Aeroport Barcelona 
Passatgers anuals 30.008.302 
Nº Operacions Anuals 327.650 
Rati pax/operació 92 
  
Característiques Aeroport  
Longitud Pista (m) 8.552 
Edifici Terminal (m2) 336.093 
Nivell de servei actual terminal D 
Cost m2 edifici terminal 1.500 
Zona Comercial (m2) 9.000 
Zona Mostradors (m2) 5.460 
Nº Places Parking 13.000 
Zona Parking (m2) 143.000 
  
Característiques Econòmiques en €  
Ingressos  
Aeronàutics (aterratges, estacionaments, 
utilització infraestructures, passarel·les…) 128.941.636,21 

No Aeronàutics Funció Operacions ( carburants, 
lloguer locals, terrenys, serveis a concessionaris, 
handling rampa) 17.039.423,26 

No Aeronàutics Funció Passatgers ( càtering 
avions, mostradors facturació, utilització sales i 
zones de pas) 6.302.024,29 
Comercials ( lloguer locals, explotacions 
comercials, bars i restaurants, publicitat, pàrking) 63.384.274,43 
Navegació Aèria ( ajudes a la navegació en ruta i 
en aproximació) 124.059.233,82 
Despeses  
Personal (salaris i sous) 136.131.492,26 
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Explotació (lloguers i cànons, Reparacions i 
Conservació, subministres, publicitat, vigilància, 
fiances) 100.117.814,03 
  
Balanç Ingressos - Despeses 103.477.285,72 

L’escenari que plantejarem serà el d’avaluació dels costos en funció del nivell 
de servei objectiu B i un augment del tràfic aproximadament del 10%, és a dir, 
3.000.000 de passatgers (X0). 

En aquestes condicions, el balanç d’ingressos i despeses obtingut és de 
84.247.151,53 d’euros. 

Per a l’anàlisi de sensibilitat del model es realitzaran simulacions del balanç 
d’ingressos i despeses previst, assignant a la variable increment en el nombre 
de passatgers valors de 0,5X0, 0,8X0, 0,9X0, 1,3X0, 1,5X0 i 020X0, obtenint: 

TAULA 35. Valor del balanç d’ingressos i despeses previst 
per a diferents simulacions de la variable X0. 

SIMULACIONS   VALOR BALANÇ  
0,5Xo 1.500.000  0,5Xo 79.074.719 
0,8Xo 2.400.000  0,8Xo 82.178.178 
0,9Xo 2.700.000  0,9Xo 83.212.665 

Xo 3.000.000  Xo 84.247.152 
1,3Xo 3.900.000  1,3Xo 87.350.611 
1,5Xo 4.500.000  1,5Xo 89.419.584 
2Xo 6.000.000  2Xo 94.592.017 

Relació que podem expressar gràficament, com: 

Anàlisi Sensibilitat Variable Pax
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FIGURA 7 Anàlisi de Sensibilitat de la variable increment del número de 
passatgers. 
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Aquest escenari mostra un increment lineal del balanç d’ingressos i despeses a 
mesura que augmenta el número de passatgers objectiu de l’àmbit aeroportuari 
d’estudi, mantenint fix el nivell de servei. 

Per tant, indica que un augment en el nombre de passatgers i de les 
operacions aeroportuàries, suposa un increment dels ingressos associats als 
mateixos superior a les despeses que se’n deriven per a un mateix nivell de 
servei. 

A nivell estratègic, aquest escenari indica que és positiu per a l’aeroport créixer 
per a augmentar el nombre de passatgers, ja que del balanç d’ingressos i 
despeses es conclou que els ingressos creixen més ràpidament, sempre i 
quan, aquest creixement no impliqui un augment en el nivell de servei, i per 
tant, en la nova superfície a construir. En aquest punt, és de gran importància 
una correcta gestió i organització dels recursos i espais útils de l’àmbit 
aeroportuari. 

A més, aquesta relació lineal es correspon perfectament a la hipòtesi del 
programa de càlcul al treballar amb els costos mitjos de les activitats 
aeroportuàries en funció dels ingressos i costos globals del sistema, i el pes que 
cada aeroport representa en el mateix. 

A continuació, l’escenari que plantejarem serà el d’avaluació dels ingressos i 
despeses en funció de diferents nivells de servei objectiu i un augment del tràfic 
aproximadament del 10%, és a dir, 3.000.000 de passatgers que es mantindrà 
fix. 

Donat que l’aeroport d’estudi és l’Aeroport de Barcelona-El Prat, i que 
actualment presenta un nivell de servei de tipus D, es fixa com a nivell de 
servei objectiu un del tipus A (X0). 

En aquestes condicions, el balanç d’ingressos i despeses obtingut és de 
84.247.151,53 d’euros, tal i com havíem determinat en l’escenari anterior. 

Per a l’anàlisi de sensibilitat del model es realitzaran simulacions del balanç 
assignant a la variable increment del nivell de servei valors X0 -1, X0 –2 i X0 –3, 
que corresponen a escenaris en el que nivell de servei objectiu és del tipus C, 
B i D respectivament, obtenint: 

TAULA 36. Valor del balanç d’ingressos i despeses previst 
per a diferents simulacions de la variable Nivell de Servei. 
 SIMULACIONS   VALOR BALANÇ  

Xo-3 13  Xo-3 99.080.152 
Xo-2 10  Xo-2 101.082.152 
Xo-1 7  Xo-1 92.892.152 
Xo 3  Xo 84.247.152 

Xo+1    Xo+1 0 
Xo+2    Xo+2 0 
Xo+3    Xo+3 0 
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Relació que podem expressar gràficament, com: 

Anàlisi Sensibilitat Variable Nivell de Servei

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Simulacions

Va
lo

r d
el

 B
al

an
ç

Anàlisi Sensibilitat Variable Nivell de Servei
 

FIGURA 8 Anàlisi de Sensibilitat de la variable increment del Nivell de 
Servei. 

Aquest escenari mostra un increment no lineal del balanç d’ingressos i 
despeses a mesura que augmenta el nivell de servei objectiu de l’àmbit 
aeroportuari d’estudi, mantenint fix l’increment del número de passatgers. 

Per tant, indica que un augment en el nivell de servei a oferir als passatgers, 
suposa un increment dels ingressos associats als mateixos inferior a les 
despeses que se’n deriven per a un mateix volum de passatgers. 

És a dir, que per a certs increments en el nivell de servei objectiu de l’àmbit 
aeroportuari d’estudi, les despeses derivades de la necessitat de construcció i 
habilitació de nous espais per als usuaris són superiors als ingressos de les 
operacions aeronàutiques i activitats comercials associades. 

De fet, aquesta circumstància queda reflexada en la figura 8 on es determina 
l’existència un màxim de balanç (un òptim de nivell de servei) amb sensibilitat 
10. 

Cal destacar, que aquest increment de despeses associades a l’augment del 
nivell de servei és més important en els aeroports que es caracteritzen per la 
presència de companyies aèries englobades en importants aliances, donat que 
basen el seu servei en la fidelització de l’usuari i mitjançant criteris de qualitat. 

Sovint aquests són aeroports hub i de caire internacional, on la necessitat 
d’oferir a aquest tipus de passatgers nivells de servei i qualitat suficientment 
alts, i el fet que aquest tipus d’aeroports freqüentment converteixen els seus 
acabats arquitectònics i instal·lacions en fets diferencials, fan que els valors 
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dels costos de construcció, explotació i manteniment dels mateixos no siguin 
comparables a aeroports amb altres perfils d’actuació. 

En aquestes condicions, podem concloure que el nivell de servei objectiu és el 
paràmetre més sensible i condicionant de l’estimació de costos, ja que en 
general el pes de construcció de nous espais a les àrees terminals és superior al 
dels ingressos derivats de l’augment de passatgers i operacions aeronàutiques 
associades, i que aquest pes augmenta a mesura que s’exigeix un major nivell 
de servei. 
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CAPÍTOL 7. CONCLUSIONS I FUTURES LÍNIES 
D’INVESTIGACIÓ 

7.1 Conclusions. 

Del desenvolupament de la present tesina s’han arribat a les següents 
conclusions: 

□ Pel que fa als models de gestió aeroportuaris: 
□ El model de gestió d’aeroports més habitual actualment a Europa és 
aquell en el qual una entitat, ja sigui de titularitat pública o mixta, gestiona 
cada infraestructura de forma individual i separada de la resta d’aeroports. 
Aquestes entitats es troben participades generalment per diversos nivells 
de govern nacional, regional i local, i les entitats territorials acostumen a 
tenir la potestat de gestió. S’observa alhora un procés intens d’obertura a 
la participació del sector privat, ja sigui en la propietat o, de forma més 
freqüent, en la gestió dels aeroports. 
□ Tots aquells països europeus on els aeroports són gestionats de forma 
centralitzada i integrada, mitjançant una única entitat pública, es 
caracteritzen per tenir només un aeroport de grans dimensions i un mercat 
de vols domèstics reduït. Espanya és l’únic país de la Unió Europea d’una 
certa dimensió i població en què els seus aeroports es gestionen com una 
xarxa totalment integrada i on la gestió i la propietat recau exclusivament 
en l’Estat central. 
□ AENA gestiona els 40 aeroports que canalitzen tràfic comercial al 
territori espanyol. A més, és la propietària de totes les instal·lacions 
associades a aquests aeroports. Tots els aspectes centrals de l’activitat 
dels aeroports espanyols, com puguin ser les inversions o les 
negociacions que puguin establir-se amb les companyies aèries, són 
responsabilitat d’AENA. Així doncs, la possibilitat de competència entre 
aeroports, els beneficis d’una política comercial diferenciada o l’assignació 
regional d’inversions d’acord amb criteris de mercat no són contemplats. 
□ Les decisions d’inversió estan centralitzades i finançades mitjançant el 
superàvit de tot el sistema d’aeroports espanyols, en un sistema de 
subsidis creuats conegut amb el nom de caixa única. Els successius 
governs centrals han justificat la gestió centralitzada dels aeroports en el 
fet que aquesta sosté la cohesió territorial, tot i que alguns estudis ho 
posen en dubte. 

 

□ Factors que fan desitjable un procés de reforma, en una o una altra direcció, 
de la gestió centralitzada dels aeroports a Espanya: 

□ La seva anormalitat en el context de la resta de països de l’OCDE. 
□ La cada cop més intensa participació del sector privat tant en la gestió i 
finançament dels aeroports, com en la producció de les activitats 
comercials que tenen lloc en el seu recinte. 
□ La consolidació d’un entorn competitiu en el transport aeri, tant en la 
prestació de serveis com en la producció d’infraestructures. 
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□ Pel que fa als avantatges de la gestió descentralitzada i individualitzada dels 
aeroports: 

□ Promou la competència entre aeroports per atreure aquelles 
companyies aèries que es considerin més adients, tant per l’aeroport com 
per al territori on s’ubica. 
□ Afavoreix la transparència en el finançament de les activitats corrents i 
de les inversions de capital, reduint la magnitud i opacitat del sistema 
actual de subsidis creuats. 
□ Fomenta la innovació en la gestió. 
□ La descentralització facilita l’establiment de mecanismes de 
col·laboració entre el sector públic i el privat, donat que la gestió per part 
d’entitats de menor escala pot esperar-se que tendeixi a ser més flexible i 
menys burocratitzada. 
□ La gestió individualitzada permet disposar del control per decidir 
l’estratègia que es vol adoptar, el tràfic que es vol tenir i les inversions que 
es pretenen realitzar, essent aquests punts claus per al desenvolupament 
de l’aeroport. 

 

□ Vistes les experiències mundials, sembla com a mínim debatible que el 
model de titularitat i control central, i de caixa única, sigui el més adient per 
avançar en la modernització de la gestió aeroportuària a Espanya. 

 

□ Pel que fa a l’ús de les PPP’s com a mecanismes per promoure la 
participació privada a la gestió d’aeroports: 

□  El concepte de PPP és un terme flexible que depèn de diversos factors 
com la naturalesa del projecte, els objectius plantejats, els agents 
participants i les possibilitats de finançament. No obstant això, compte 
amb unes característiques comunes en tots els models: són acords a llarg 
termini entre sector públic i privat per al desenvolupament 
d'infraestructures i serveis públics, incorporant al sector privat en el 
finançament, gestió i explotació del projecte; l'Administració passa a 
configurar-se com regulador dels processos i promotor de PPPs i, en 
qualsevol cas, posseïx la responsabilitat última. 
□  Els objectius concrets a complir per una PPP són diversos i depenen 
del projecte que s'escomet, però tots ells tenen un denominador comú que 
és l'obtenció d'un value for money (entenent per tal una combinació 
òptima de costos, eficiència i eficàcia) superior al proporcionat per altres 
alternatives 
□  En les PPPs es pretén realitzar un repartiment de riscos òptim, entre 
els agents participants, de manera que siguin assignats a qui pugui 
realitzar una administració dels mateixos més eficient. 
□ El procés d'implementació d'una PPP comporta una sèrie de fases que 
requereixen un intercanvi d'informació i impressions entre sector públic i 
privat, per a ajustar els interessos d’ambdues parts. 
□  Les experiències en la implementació de PPPs són àmplies en l'entorn 
més pròxim a Espanya. Les PPPs conten, cada vegada, amb major 
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importància a Itàlia, Portugal, Grècia, Irlanda, Holanda, que han engegat 
programes nacionals en diferents sectors. Altres països com França, 
Alemanya o els països escandinaus, encara que conten amb experiències 
són, fins al moment, reticents a un ús ampli. Austràlia, Canadà i, 
especialment, Regne Unit conten amb el major nivell de desenvolupament 
de les PPPs, el que ens condueix a pensar que les PPP són una iniciativa 
amb un especial arrelament en l'esfera de la gestió pública anglosaxona. 

 

□ Pel que fa a l’interès creixent d’empreses en la gestió privada d’aeroports: 
□ Les empreses busquen nous perfils i línies de negoci capaces d’aportar 
un elevat valor a la seva cartera d’inversions. 
□ El mercat de la gestió aeroportuària es consolida dia a dia i presenta 
sòlides expectatives de creixement. 
□ La creixent globalització de les activitats i la tendència a la gestió 
individualitzada i privada dels aeroports, els converteix en un mercat amb 
un baix nivell de risc. 
□ La tendència de les empreses és tant a participar de la gestió de 
l’aeroport com de les activitats comercials que s’hi realitzen. 

 

□ Pel que fa a l’estimació d’ingressos i costos per l’ampliació d’àmbits 
aeroportuaris: 

□ El nivell de servei objectiu és el paràmetre més sensible i condicionant de 
l’estimació de costos, ja que en general el pes de construcció de nous 
espais a les àrees terminals és superior al dels ingressos derivats de 
l’augment de passatgers i operacions associades. Aquest pes augmenta a 
mesura que s’exigeix un major nivell de servei. 
□ Aquest increment de despeses associades a l’augment del nivell de 
servei és més important en els aeroports que es caracteritzen per la 
presència de companyies aèries englobades en importants aliances, donat 
que basen el seu servei en la fidelització de l’usuari i mitjançant criteris de 
qualitat. Sovint aquests són aeroports hub i de caire internacional. 
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7.2 Futures Línies d’Investigació. 

Donat que tota la xarxa d’aeroports espanyols està controlada per AENA, i la 
dificultat existent per obtenir-ne dades desagregades dels costos derivats de les 
seves activitats degut a l’hermetisme amb que els tracta, resulta necessari 
treballar en la recerca de models que permetin obtenir els costos de les activitats 
aeroportuàries, així com el pes que els costos fixos tenen en ells. 

El programa de càlcul treballa amb els costos mitjos de les activitats 
aeroportuàries en funció dels ingressos i costos globals del sistema, i el pes que 
cada aeroport representa en el mateix. Seria interessant, però, que en futures 
revisions pogués tenir en consideració la repercussió dels costos fixos derivats 
de les característiques de la pista i la zona de maniobres dels avions, 
determinant quin és el llindar de número de passatger i operacions a partir del 
qual un augment dels mateixos implica una pèrdua de rendibilitat. 

Per a futures investigacions en les que es tingui en consideració la repercussió 
dels costos fixos derivats de les característiques de la pista i la zona de 
maniobres dels avions, resultaria també convenient utilitzar com a variable de 
càlcul el nombre de passatgers equivalents associats a cada aeroport, a partir 
de la informació de les característiques del tràfic de la xarxa d’aeroports a 
analitzar i del nombre de passatgers. 

D’aquesta manera, s’homogeneïtza el nombre de passatgers a cada aeroport, i 
sobretot, els ingressos i despeses reals associats a cada passatger i operació 
aeronàutica, ja que aquests no són de la mateixa quantitat en operacions del 
tipus regular, chàrter o de transferència (hub). 
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APÈNDIX 

A.1 Rutina “Mostra Característiques” 

A.1.1 Introducció 

En aquest apèndix es pot veure el codi del programa que s’ha desenvolupat 
amb Microsoft Excel i Microsoft Visual Basic per a calcular la inversió 
necessària per ampliar un àmbit aeroportuari en funció de diversos paràmetres 
de disseny com el número de passatgers anuals, el d’operacions i el nivell de 
servei objectiu que es vol donar als mateixos. 

La rutina “Mostra Característiques” s’executa prement el botó del mateix nom a 
la fulla de càlcul “Model” del programa de càlcul, de manera que transmet els 
valors introduïts per l’usuari i els calculats per la fulla des de les fitxes dels 15 
aeroports que composen la base de dades de que disposa el programa a la 
fulla de càlculs auxiliars i a “Model” per al control i comprovació per part de 
l’usuari. 

La dada d’entrada al full de càlcul és el nom de l’aeroport definit per un codi. 

TAULA 37 Aspecte de la fulla “Model” i entrada de dades per l’aplicació 
de la rutina “Mostra Característiques” 
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A.1.2 Codi del programa 

  
Private Sub CommandButton1_Click() 
  
cela = Range("F3") 
If cela = 1 Then 
    Sheets("BD1").Select 
    Sheets("BD1").Range("C5:C31").Select 
    Selection.Copy 
    Sheets("auxiliar").Select 
    Sheets("auxiliar").Range("D5").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Sheets("Model").Select 
    Sheets("Model").Range("F9").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Sheets("Model").Range("F9").Select 
ElseIf cela = 2 Then 
    Sheets("BD2").Select 
    Sheets("BD2").Range("C5:C31").Select 
    Selection.Copy 
    Sheets("auxiliar").Select 
    Sheets("auxiliar").Range("D5").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Sheets("Model").Select 
    Sheets("Model").Range("F9").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Sheets("Model").Range("F9").Select 
ElseIf cela = 3 Then 
    Sheets("BD3").Select 
    Sheets("BD3").Range("C5:C31").Select 
    Selection.Copy 
    Sheets("auxiliar").Select 
    Sheets("auxiliar").Range("D5").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Sheets("Model").Select 
    Sheets("Model").Range("F9").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Sheets("Model").Range("F9").Select 
ElseIf cela = 4 Then 
    Sheets("BD4").Select 
    Sheets("BD4").Range("C5:C31").Select 
    Selection.Copy 
    Sheets("auxiliar").Select 
    Sheets("auxiliar").Range("D5").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Sheets("Model").Select 
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    Sheets("Model").Range("F9").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Sheets("Model").Range("F9").Select 
ElseIf cela = 5 Then 
    Sheets("BD5").Select 
    Sheets("BD5").Range("C5:C31").Select 
    Selection.Copy 
    Sheets("auxiliar").Select 
    Sheets("auxiliar").Range("D5").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Sheets("Model").Select 
    Sheets("Model").Range("F9").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Sheets("Model").Range("F9").Select 
ElseIf cela = 6 Then 
    Sheets("BD6").Select 
    Sheets("BD6").Range("C5:C31").Select 
    Selection.Copy 
    Sheets("auxiliar").Select 
    Sheets("auxiliar").Range("D5").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Sheets("Model").Select 
    Sheets("Model").Range("F9").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Sheets("Model").Range("F9").Select 
ElseIf cela = 7 Then 
    Sheets("BD7").Select 
    Sheets("BD7").Range("C5:C31").Select 
    Selection.Copy 
    Sheets("auxiliar").Select 
    Sheets("auxiliar").Range("D5").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Sheets("Model").Select 
    Sheets("Model").Range("F9").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Sheets("Model").Range("F9").Select 
ElseIf cela = 8 Then 
    Sheets("BD8").Select 
    Sheets("BD8").Range("C5:C31").Select 
    Selection.Copy 
    Sheets("auxiliar").Select 
    Sheets("auxiliar").Range("D5").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Sheets("Model").Select 
    Sheets("Model").Range("F9").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
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        :=False, Transpose:=False 
    Sheets("Model").Range("F9").Selectt 
ElseIf cela = 9 Then 
    Sheets("BD9").Select 
    Sheets("BD9").Range("C5:C31").Select 
    Selection.Copy 
    Sheets("auxiliar").Select 
    Sheets("auxiliar").Range("D5").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Sheets("Model").Select 
    Sheets("Model").Range("F9").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Sheets("Model").Range("F9").Select 
ElseIf cela = 10 Then 
    Sheets("BD10").Select 
    Sheets("BD10").Range("C5:C31").Select 
    Selection.Copy 
    Sheets("auxiliar").Select 
    Sheets("auxiliar").Range("D5").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Sheets("Model").Select 
    Sheets("Model").Range("F9").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Sheets("Model").Range("F9").Select 
ElseIf cela = 11 Then 
    Sheets("BD11").Select 
    Sheets("BD11").Range("C5:C31").Select 
    Selection.Copy 
    Sheets("auxiliar").Select 
    Sheets("auxiliar").Range("D5").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Sheets("Model").Select 
    Sheets("Model").Range("F9").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Sheets("Model").Range("F9").Select 
ElseIf cela = 12 Then 
    Sheets("BD12").Select 
    Sheets("BD12").Range("C5:C31").Select 
    Selection.Copy 
    Sheets("auxiliar").Select 
    Sheets("auxiliar").Range("D5").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Sheets("Model").Select 
    Sheets("Model").Range("F9").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Sheets("Model").Range("F9").Select 
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ElseIf cela = 13 Then 
    Sheets("BD13").Select 
    Sheets("BD13").Range("C5:C31").Select 
    Selection.Copy 
    Sheets("auxiliar").Select 
    Sheets("auxiliar").Range("D5").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Sheets("Model").Select 
    Sheets("Model").Range("F9").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Sheets("Model").Range("F9").Select 
ElseIf cela = 14 Then 
    Sheets("BD14").Select 
    Sheets("BD14").Range("C5:C31").Select 
    Selection.Copy 
    Sheets("auxiliar").Select 
    Sheets("auxiliar").Range("D5").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Sheets("Model").Select 
    Sheets("Model").Range("F9").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Sheets("Model").Range("F9").Select 
ElseIf cela = 15 Then 
    Sheets("BD15").Select 
    Sheets("BD15").Range("C5:C31").Select 
    Selection.Copy 
    Sheets("auxiliar").Select 
    Sheets("auxiliar").Range("D5").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Sheets("Model").Select 
    Sheets("Model").Range("F9").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Sheets("Model").Range("F9").Select 
Else 
    Range("F9").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No Disponible en Base Dades" 
End If 
     
End Sub 

A.2 Rutina “Calcula” 

A.2.1 Introducció 

La rutina “Calcula” s’executa prement el botó del mateix nom a la fulla de càlcul 
“Model” del programa de càlcul, i recalcula el balanç d’ingressos i costos 
derivats del número de passatgers i nivell de servei objectiu definit per l’usuari, 
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de manera que determina un nou balanç considerant l’augment de passatgers i 
operacions associades als mateixos, i de la necessitat de disposar nous espais 
a les àrees terminals per a satisfer els requeriments del nivell de servei. 

Les dades d’entrada al full “Model” del programa per al càlcul d’aquesta rutina 
són el número de passatgers i el nivell de servei objectiu a les cel·les dels punts 
3 i 4 ombrejades en gris. 

TAULA 38 Aspecte de la fulla “Model” i entrada de dades per l’aplicació 
de la rutina “Calcula” 

 

A.2.2 Codi del programa 

Private Sub CommandButton2_Click() 
       
    codicela = Range("F41") 
          
If codicela = 1 Then 
    Sheets("auxiliar").Select 
    Sheets("auxiliar").Range("Q6").Select 
    Selection.Copy 
    Sheets("auxiliar").Range("H31").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Sheets("auxiliar").Range("H34").Select 
    Selection.Copy 
    Sheets("Model").Select 
    Sheets("Model").Range("F47").Select 
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    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
ElseIf codicela = 2 Then 
    Sheets("auxiliar").Select 
    Sheets("auxiliar").Range("Q7").Select 
    Selection.Copy 
    Sheets("auxiliar").Range("H31").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Sheets("auxiliar").Range("H34").Select 
    Selection.Copy 
    Sheets("Model").Select 
    Sheets("Model").Range("F47").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
ElseIf codicela = 3 Then 
    Sheets("auxiliar").Select 
    Sheets("auxiliar").Range("Q8").Select 
    Selection.Copy 
    Sheets("auxiliar").Range("H31").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Sheets("auxiliar").Range("H34").Select 
    Selection.Copy 
    Sheets("Model").Select 
    Sheets("Model").Range("F47").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
ElseIf codicela = 4 Then 
    Sheets("auxiliar").Select 
    Sheets("auxiliar").Range("Q9").Select 
    Selection.Copy 
    Sheets("auxiliar").Range("H31").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Sheets("auxiliar").Range("H34").Select 
    Selection.Copy 
    Sheets("Model").Select 
    Range("F47").Select 
    Sheets("Model").Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
ElseIf codicela = 5 Then 
    Sheets("auxiliar").Select 
    Sheets("auxiliar").Range("Q10").Select 
    Selection.Copy 
    Sheets("auxiliar").Range("H31").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Sheets("auxiliar").Range("H34").Select 
    Selection.Copy 
    Sheets("Model").Select 
    Sheets("Model").Range("F47").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
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 ElseIf codicela = 6 Then 
    Sheets("auxiliar").Select 
    Sheets("auxiliar").Range("Q11").Select 
    Selection.Copy 
    Sheets("auxiliar").Range("H31").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Sheets("auxiliar").Range("H34").Select 
    Selection.Copy 
    Sheets("Model").Select 
    Sheets("Model").Range("F47").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
 ElseIf codicela = 7 Then 
    Sheets("auxiliar").Select 
    Sheets("auxiliar").Range("Q12").Select 
    Selection.Copy 
    Sheets("auxiliar").Range("H31").Select 
    ActiveSheet.Paste 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Sheets("auxiliar").Range("H34").Select 
    Selection.Copy 
    Sheets("Model").Select 
    Sheets("Model").Range("F47").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
ElseIf celaobjectiu = 8 Then 
    Sheets("auxiliar").Select 
    Sheets("auxiliar").Range("Q13").Select 
    Selection.Copy 
    Sheets("auxiliar").Range("H31").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Sheets("auxiliar").Range("H34").Select 
    Selection.Copy 
    Sheets("Model").Select 
    Sheets("Model").Range("F47").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
ElseIf codicela = 9 Then 
    Sheets("auxiliar").Select 
    Sheets("auxiliar").Range("Q14").Select 
    Selection.Copy 
    Sheets("auxiliar").Range("H31").Select 
    ActiveSheet.Paste 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Sheets("auxiliar").Range("H34").Select 
    Selection.Copy 
    Sheets("Model").Select 
    Sheets("Model").Range("F47").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
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ElseIf codicela = 10 Then 
    Sheets("auxiliar").Select 
    Sheets("auxiliar").Range("Q15").Select 
    Selection.Copy 
    Sheets("auxiliar").Range("H31").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Sheets("auxiliar").Range("H34").Select 
    Selection.Copy 
    Sheets("Model").Select 
    Sheets("Model").Range("F47").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
ElseIf codicela = 11 Then 
    Sheets("auxiliar").Select 
    Sheets("auxiliar").Range("Q16").Select 
    Selection.Copy 
    Sheets("auxiliar").Range("H31").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Sheets("auxiliar").Range("H34").Select 
    Selection.Copy 
    Sheets("Model").Select 
    Sheets("Model").Range("F47").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
ElseIf codicela = 12 Then 
    Sheets("auxiliar").Select 
    Sheets("auxiliar").Range("Q17").Select 
    Selection.Copy 
    Sheets("auxiliar").Range("H31").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Sheets("auxiliar").Range("H34").Select 
    Selection.Copy 
    Sheets("Model").Select 
    Sheets("Model").Range("F47").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
ElseIf codicela = 13 Then 
    Sheets("auxiliar").Select 
    Sheets("auxiliar").Range("Q18").Select 
    Selection.Copy 
    Sheets("auxiliar").Range("H31").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Sheets("auxiliar").Range("H34").Select 
    Selection.Copy 
    Sheets("Model").Select 
    Sheets("Model").Range("F47").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
ElseIf codicela = 14 Then 
    Sheets("auxiliar").Select 
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    Sheets("auxiliar").Range("Q19").Select 
    Selection.Copy 
    Sheets("auxiliar").Range("H31").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Sheets("auxiliar").Range("H34").Select 
    Selection.Copy 
    Sheets("Model").Select 
    Sheets("Model").Range("F47").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
ElseIf codicela = 15 Then 
    Sheets("auxiliar").Select 
    Sheets("auxiliar").Range("Q20").Select 
    Selection.Copy 
    Sheets("auxiliar").Range("H31").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Sheets("auxiliar").Range("H34").Select 
    Selection.Copy 
    Sheets("Model").Select 
    Sheets("Model").Range("F47").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
Else 
    Sheets("auxiliar").Select 
    Sheets("auxiliar").Range("H31").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "0" 
End If 
         
    Sheets("auxiliar").Select 
    Sheets("auxiliar").Range("H34").Select 
    Selection.Copy 
    Sheets("Model").Select 
    Sheets("Model").Range("F47").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
         
End Sub 
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