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Logo d’AENA. Empresa encarregada de la gestió aeroportuària a Espanya. 

Vestíbul de l’aeroport de Castelló. Un exemple d’aeroport poc 

eficient en contrast a l’anterior. 

Exemple d’aeroport en ple funcionament. 

Terminal 1 de l’aeroport del Prat. Tema central del treball. 

Símbol del treball que representa la inestabilitat del sistema 

aeroportuari espanyol. 
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PRÒLEG 

Semblava clar que el tema a tractar durant molts mesos m’havia d’apassionar. Des de ben 

petit, havia sentit devoció pels aeroports i per tot el món que envolta aquest tipus de 

transport. El fet de poder creuar Europa en 2 o 3 hores, és un signe clar del progrés que ha 

fet la humanitat.  

La veritat és que amb el Treball de Recerca s’aprenen uns continguts diferents als de les 

aules i el més important, és que s’aprèn a treballar d’una forma més autònoma. Tot i les 

moltíssimes hores que implica, satisfà i molt poder crear del no res. En molts moments m’ha 

semblat feixuc, sobretot al principi, quan no sabia ben bé per on agafar-lo, però en el 

moment en què vaig tenir clar què havia de fer, m’enganxava. De la mateixa manera que 

passa amb un llibre, cada cop vols saber més i més del tema que estàs estudiant. 

Mai abans m’havia plantejat que fos capaç de fer un treball tan i tan extens i a més, que 

inclogués funcions i ràtios. Fa un any, hagués dubtat de qualsevol que m’hagués dit el 

resultat d’aquesta feina.  

El meu objectiu va ser veure l’impacte que havia tingut la nova terminal de l’aeroport del 

Prat de Barcelona sobre el territori i sobre el propi transport aeri. En primer lloc, vaig 

intentar veure la relació entre les inversions i els resultats dels aeroports, però vaig adonar-

me que les primeres dades no eren públiques i per tant, no en podia disposar. Va ser per 

això que vaig decidir centrar-me en les variacions dels passatgers i estudiar-ne els perfils. 

La primera part del treball és teòrica i s’analitzen les infraestructures de més a menys 

extensió, és a dir, es comença pels diferents mitjans de transport de l’estat espanyol i 

d’Europa per acabar centrant-se en una terminal específica: la T1 de l’aeroport del Prat. 

La segona part, tracta la part pràctica on s’utilitzen ràtios i regressions per tal de treure 

conclusions. 

Cal destacar també, l’existència d’annexos on es demostren les dades i els càlculs utilitzats. 
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INTRODUCCIÓ 

El fet de viure en un món globalitzat ens permet desplaçar-nos arreu amb facilitat. Ara bé, 

necessitem d’unes infraestructures per poder-ho fer. Aquestes van des de carreteres 

comarcals fins a grans vies aèries internacionals. 

Totes elles necessiten ser gestionades, i la majoria, estan construïdes i conservades amb 

diners públics, amb inversions que a vegades són productives i d’altres que no ho són. 

A l’estat espanyol, trobem nombroses inversions deficitàries, com trens d’alta velocitat, 

aeroports fantasma, autovies desertes, etc. Per tal de conèixer millor tot aquest món 

recomano llegir aquest treball. 

El principal problema que té l’estat espanyol és la centralització de les infraestructures, tal i 

com es repeteix al llarg de tot el treball. La política influencia totalment les decisions que es 

prenen, i rarament són econòmiques. 

Aquest fet és el que simbolitzen els dos avions de paper encarats representats a cada pàgina. 

Un d’ells és la vessant econòmica, l’altre, la política. I per què de paper? Doncs perquè en 

funció de com bufa el vent, en funció del color del partit que està al govern, es mouen cap a 

un costat o cap a l’altra. 
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1. LES INFRAESTRUCTURES RADIALS A ESPANYA 

Actualment, l’Estat espanyol té una estructura d’infraestructures radial, és a dir, estan 

dissenyades de manera que tinguin com a final o origen la capital. La majoria de carreteres o 

vies de tren tenen el seu origen a Madrid i poques trobarem que no hi tinguin relació d’una 

manera o d’una altra. Fins i tot  els aeroports estan gestionats des de la capital del país. 

 

1.1 HISTÒRIA DE L’ESTAT RADIAL POLÍTIC 

Al segle XVII, la cort de l’Estat espanyol era itinerant. Traslladant-la des de Toledo, Felip II va 

moure la cort a una de les ciutats més poblades d’Espanya, Madrid. Va ser aleshores quan 

situant a Madrid la seu permanent de la cort, la van convertir en la capital administrativa 

d’Espanya. Altres raons per justificar el canvi de Toledo a Madrid eren la necessitat 

d’allunyar-se de l’arquebisbe de Toledo i les ganes de canviar d’aires de la reina Isabel de 

Valois. El microclima de Madrid, la seva situació geogràfica central en la península i el seu 

entorn natural van ser claus en la decisió de traslladar-ne la cort. 

Amb l’arribada de la dinastia borbònica procedent de França a l’acabar la Guerra de 

Successió, es va prendre el model francès com a referència a l’hora d’establir l’ordenació 

territorial i l’exercici del poder. Amb aquest senzill pas, Madrid a més a més de ser la capital 

d’administrativa, en va passar a ser la política, ja que tenia jurisdicció sobre tots els territoris 

de l’Estat. 

El principal problema de Madrid era que, a diferència de les grans capitals de l’Europa 

Occidental no tenia connexió marítima ni directa ni per via navegable i per tant, el transport 

terrestre era l’única salvació que tenia. 

A les últimes dècades, Madrid també s’ha convertit també en la capital econòmica, ja que 

alberga les seus de les empreses més importants del país: el sector financer, els serveis 

públics i els mitjans de comunicació, etc. A més a més, cal remarcar que és el quilòmetre 0 

de moltes infraestructures. 

Amb aquest últim pas, Madrid s’ha convertit en la capital total: administrativa, política i 

econòmica. S’ha complert allò que els Borbons havien intentat aconseguir des de fa 300 

anys. 

 



Les infraestructures aeroportuàries, un model centralitzat 

      Andrei Ioan Boar  ~ 10 ~ 

1.2 HISTÒRIA DE L’ESTAT RADIAL ECONÒMIC 

“Una carretera magnífica no pot travessar un territori desert on hi ha poc o gens de 

comerç, només perquè resulta que porta a la capital de l’administrador de la província 

o, a la d’algun senyor a qui l’administrador considera convenient fer la cort.”1 Adam 

Smith 

 

D’aquesta frase que s’inclou en La riquesa de les nacions d’Adam Smith de l’any 1776 ja fa 

més de 230 anys. Sembla ser que encara, en els temps de modernitat i globalització que 

estem vivint no se n’ha volgut fer cas, sobretot, en l’estat Espanyol. 

La situació de capital total que Madrid ostenta obliga a tenir una política d’infraestructures 

que la puguin comunicar amb la resta de l’estat i amb l’exterior. Sembla ser que en un intent 

centralitzador que ja fa més de 200 

anys que dura, tot el que és 

important ha de passar per la capital. 

El projecte va començar amb la 

reordenació de les carreteres del 

segle XVIII.Va continuar amb la 

construcció de la xarxa ferroviària de 

mitjans del segle XIX. I ha finalitzat 

en els últims 40 anys amb la 

modernització de la xarxa de 

carreteres, la implantació de l’AVE (Alta 

Velocidad Española) i el model centralitzat de 

gestió d’aeroports. 

 

“LOS CAMINOS DE RUEDAS” 

En primer lloc, ens hem de centrar en la Red de Carreteras del Estado ja que és la 

infraestructura que més fem servir per desplaçar-nos. 

                                                             
1SMITH, A. The Wealth of Nations. 1776 3a ed. Londres, vol. III p. 94-96 

 

Carreteres a Espanya anteriors a les reformes 
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Fa prop de 500 anys i sota el regnat dels Àustries, els camins continuaven sent els mateixos 

que els construïts pels romans entre els segles III i IV dC. Com podem observar en el següent 

mapa, es tracta d’una xarxa descentralitzada, és a dir, no tots els camins porten a Madrid ja 

que  en aquella època no era la capital ni tenia sentit que ho fos. Cal destacar que hi ha 

camins que uneixen la majoria de ciutats grans, és a dir, que per anar des del Delta de l’Ebre 

fins a Madrid no calia seguir la costa fins a València si no que es podia tallar directament. 

Amb la reforma posterior, ja no serà possible. 

Un temps després, es començà la reforma del servei de Correus que fins aleshores havia 

estat privat, i que des del 1716 passava a ser oficialment gestionat per la corona, és a dir, era 

un servei que actualment, consideraríem públic. Acompanyat d’aquesta reforma, es va 

publicar el Reglamento General para la Dirección y Gobierno de los Oficios de Correo Mayor y 

Postas de España l’any 1720. En un dels seus apartats, es regulen les diferents carreteres 

modernes que hi havia d’haver a Espanya.  

 

Es tracta doncs d’una xarxa centralitzada que connecta Madrid amb: 

1. Baiona per Irun i per Pamplona 

2. Barcelona i la frontera francesa per Saragossa o València 

3. València 

4. Múrcia i Cartagena 

5. Cadis per Sevilla 

6. Badajoz 

7. Galícia 

 

A més a més, també s’afegeix un camí entre Barcelona i Alacant resseguint el Mediterrani, 

un altre paral·lel a la frontera francesa  i la connexió de Burgos amb el camí de Galícia. 

Per molt estrany i il·lògic que pugui semblar, si comparem aquests 2 mapes de carreteres 

que estan separats per aproximadament 300 anys, observem que les carreteres principals de 

l’estat, que actualment són autovies o autopistes, coincideixen amb les mateixes que les 

dictaminades pel rei Ferran VI.  
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Al nord, Espanya continua 

comunicada amb França a través 

de La Jonquera i a través del País 

Basc. L’única diferència principal 

que es pot apreciar és la carretera 

que ressegueix l’oceà i que 

connecta França amb Portugal. 

Pel que fa a Madrid, manté la 

connexió amb Barcelona per 

Saragossa, la carretera de València, 

la connexió amb el sud per Còrdova, 

amb Portugal per Extremadura, es 

continua accedint al nord a través de Burgos i a l’oest passant per Valladolid i arribant a La 

Corunya. 

Per la costa Mediterrània, s’amplia el camí d’Alacant i deriva en una carretera que connecta 

Gibraltar amb la resta d’Europa. Aquesta hauria de ser la via de comunicació més important 

de  

l’estat en matèria econòmica tant per automòbils com per ferrocarrils ja que permet 

l’intercanvi de mercaderies entre Àfrica i Europa. 

En primer lloc, connecta els principals ports del país (Algeciras, València i Barcelona) i serveix 

d’entrada i sortida de les mercaderies de la resta d’Europa i d’Àsia. Al ser Espanya una 

península separada de la resta del continent per una part estreta que a més és una 

serralada, s’ha de tenir en compte el cost que suposa crear noves infraestructures a través 

de les muntanyes, i s’hauria de potenciar el que és rentable econòmicament. D’una vegada 

per totes, s’hauria d’abandonar l’interès polític i tenir en compte l’interès econòmic. La part 

mediterrània és una zona amb un relleu senzill però la ideologia marca que tot ha de passar 

per Madrid i la que hauria de ser la infraestructura més principal, queda desplaçada a un 

segon terme. 

Per tal de construir totes aquestes carreteres i canviar radicalment el mapa, l’any 1747 es va 

Vies principals terrestres a Espanya 2012 
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Autopistes i autovies a Espanya 2012 

emetre una Reial Cèdula que donava la possibilitat de construir els Camins de Posta (Camins 

Reials) amb el pressupost de la Corona. Aquesta mesura es va aplicar de manera limitada fins 

el 1759 i es va accentuar amb el regnat de Carles III. El manteniment d’aquestes carreteres 

s’havia de fer mitjançant peatges, segons recull el decret de 10 de juny de 1761 a partir de la 

propostes de Ward. 

Finalment,  el 1761 i mitjançant decret, va quedar fixat el mapa de carreteres radials amb els 

6 eixos principals. D’aleshores ençà, s’ha seguit amb aquest model tot i que, molt més 

modernitzat. En els últims 50 anys, s’ha millorat a autopistes i autovies gran part de les 

carreteres principals de l’Estat. 

Una nova centralització que ha tingut lloc en els últims anys és la que podem observar en el 

mapa següent: 

 

 

En primer lloc es pot veure que pràcticament totes les autopistes de peatge de l’Estat es 

corresponen amb carreteres que no tenen inici o final a Madrid. Per la costa Mediterrània, 

trobem l’AP-7 que uneix la Vera (al sud) amb França a través de la Jonquera. Al nord, trobem 

l’AP-2 que connecta Barcelona amb Saragossa que a la vegada connecta amb San Sebastià 

per l’AP-68. A Galicia també trobem l’AP-9 que va des de Portugal fins a Ferrol, i l’AP-53 que 
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uneix Santiago de Compostela amb Ourense. Pel sud trobem alguns quilòmetres entre 

Sevilla i Cadis (AP-4) i entre Gibraltar i Màlaga (AP-7). Podem observar que al centre de la 

península, només tenim l’AP-36  que connecta La Roda amb Madrid i les radials de la capital 

espanyola. 

En canvi, totes les carreteres de color vermell són autovies, és a dir, carreteres de 2 o més 

carrils per cada sentit però sense peatge algun. Els camins de posta del 1720, és a dir, els 

camins que connecten la capital amb alguna altra ciutat important segueixen sent gratuïts. A 

Madrid les úniques carreteres de peatge són els radials, l’AP-36 i  l’AP-41 que porta a Toledo. 

Tot i això, totes aquestes carreteres tenen autovies pràcticament paral·leles que poden ser 

utilitzades de manera gratuïta. Les radials de Madrid, poden ser substituïdes per les variants; 

l’AP-36 per l’autovia A-3 entre Madrid i València; l’AP-41 per l’A-42. Llavors, quin sentit té 

construir autopistes a la capital? 

Una vegada més es veu que les infraestructures d’Espanya es fan servir per atorgar poders 

polítics. Les autopistes importants estan situades a Catalunya, País Valencià, Galícia i Aragó, 

mentre que la resta de l’estat està exempt de pagament: la centralització del segle XXI. 

 

LA XARXA FERROVIÀRIA 

La xarxa d’infraestructures ferroviàries de l’estat espanyol està gestionada per Adif. Tot i 

això, RENFE s’encarrega del transport de passatgers i mercaderies. Tot i que a primera vista 

sembla la xarxa més descentralitzada veiem que hi ha certes zones on els eixos radials han 

impedit que es disposi de via ferroviària. Per exemple, per viatjar entre Almeria i Múrcia que 

estan separades per poc més de 100 quilòmetres, has de passar per Alcázar de San Juan i 

després tornar cap al sud. Aquest fet provoca que es perdi moltíssim temps en aquest 

trajecte i que la gent prefereixi altres mitjans de transport. 

Tot i que RENFE és el gestor principal, també en trobem d’altres més petits, com és el cas de 

FEVE o de FGC. 

FEVE per la seva part és una empresa que també depèn del Ministeri de Foment però que 

com àmbit geogràfic només té competències al nord de la península amb la línia Ferrol-

Bilbao la qual continua cap al centre de la península a través de Ferrol. També té 
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Xarxa ferroviària a Espanya 2012 

competència en la línia Cartagena-LosNietos de la Regió de Múrcia. 

Per la seva banda, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) és l’encarregat de 

gestionar els trens de l’àrea metropolitana de Barcelona i altres trens de Catalunya com els 

cremalleres de Núria i de Montserrat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot i això, en la xarxa ferroviària tampoc podem deixar de banda la radialitat.  Si comparem 

el mapa de l’AVE, la modernització espanyola, amb els Camins de Posta del 1720 veiem que 

tant les vies construïdes com els projectes futurs, coincideixen amb els passat. El govern de 

Jose María Aznar es va proposar que totes les capitals de província estiguessin connectades 

a menys de 4 hores de Madrid amb l’AVE però, no va pensar que també estiguessin 

connectades entre elles? 

La gran majoria de quilòmetres d’AVE construïts són totalment ineficients. Espanya és el 

segon país del món després de la Xina, que més quilòmetres d’alta velocitat té. S’han invertit 

en total uns 64.000 milions d’euros però de forma totalment inexplicable. Per cada 

passatger a Espanya que fa servir l’AVE, a Japó n’hi ha 15, a Alemanya 4 i a França 6.  
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Per exemple, la línia d’AVE d’Albacete té 

un cost de 18.000€ al dia però només 

transporta uns 16 passatgers diaris, és a 

dir, té un cost superior als 1.000€ per cada 

passatger. 

La línia Saragossa-Osca ha costat 220 

milions d’euros i poca gent la fa servir. 

Només es guanya 10 minuts respecte al 

viatge en regional i el preu del bitllet és 

tres vegades superior. Segons les 

institucions es va construir per unir 

Madrid (la capital) amb la zona dels Pirineus en 2 hores i mitja (2 hores entre Madrid i Osca 

amb AVE i mitja hora més des d’Osca amb regionals). 

ELS PORTS 

El sistema portuari espanyol està format per 46 ports els quals estan gestionats per 28 

autoritats portuàries. Tot i això, la seva coordinació depèn del Ministeri de Foment a través 

de l’Organismo Público Puertos del Estado.Segons podem deduir d’aquesta informació, el 

sistema de gestió dels ports és el que menys depèn de Madrid tot i això, no podem obviar 

que igualment l’últim responsable és el Ministeri de Foment. En el següent mapa podem 

observar que Puertos del Estado es contempla també com a autoritat gestora, així que en 

tindríem en total 29.Pel que fa al port de Barcelona, està especialitzat en el transport de 

passatgers i de mercaderies. Per aquesta tasca, disposa de 2 terminals internacionals 

anomenades Terminal de Contenidors de Barcelona i Terminal Catalunya. Aquestes estan 

connectades amb la resta del territori per la xarxa de ferrocarril i per via terrestre. 

Pel fet que Espanya sigui una península, hauria de fomentar el transport marítim ja que 

permet moure molta més capacitat de mercaderies que el transport terrestre o l’aeri. Tot i  

això, no sempre és així. 

Xarxa d’Alta Velocitat Espanyola 2012     FONT: Adif 
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Fa poc ha entrat en funcionament la nova terminal del port de Barcelona que forma part de 

Tercat, BEST (Barcelona Europe South Terminal). Aquesta inversió ha estat realitzada pel 

grup xinès Hutchison Port Holdings i està valorada en un total de 500 milions d’euros. Encara 

que en un primer pas només s’han invertit 300 milions a l’espera que el Ministeri de Foment 

acabi les obres de comunicació ferroviària del port amb la frontera francesa a través d’una 

amplada de via internacional. Fins que no estiguin acabats els accessos i les comunicacions 

definitives, el grup Hutchison no invertirà els 200 milions restants. 

Aquest nova terminal permet obrir noves rutes comercials amb l’Àsia i hauria de ser una de 

les prioritats del Ministeri de Foment ja que tant les exportacions com les importacions 

podrien augmentar de forma considerable. Seria una forma de millorar la balança comercial i 

d’augmentar el PIB. 

ANÀLISI DEL SISTEMA I DELS CORREDORS FERROVIARIS 

Crear una xarxa d’infraestructures específica per garantir l’abastament de la capital del país i 

per comunicar-la amb la resta de ciutats és una idea pròpia de l’antiguitat, però, és la idea 

amb la qual convivim avui en dia. 

Zones de gestió portuària a Espanya 2012 
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Sembla clar que en la majoria dels països totes les carreteres, trens i aeroports, prenen com 

a base la capital per dissenyar el seu sistema logístic. La gran diferència que té Madrid amb 

la resta de capitals occidentals, és la impossibilitat que té de comercialitzar per via fluvial o 

marítima. 

Londres està creuada pel Tàmesi, París pel Sena,Viena i Budapest pel Danubi, Roma té costa 

Mediterrània, etc. 

Aquesta situació geogràfica tan complicada que té Madrid és la que l’obliga a prendre 

decisions  que tenen un caràcter més polític i ideològic que no pas econòmic. L’exemple més 

clar i més actual és la intenció de construir el corredor de mercaderies central. 

L’aposta del Govern espanyol de prioritzar el corredor central és una decisió clarament 

política per tal de donar més prestigi a la capital, Madrid. Si ens fixem, veiem que segueix un 

dels camins de Posta del 1720, així que és un exemple més de radialitat. 

Però, és una bona aposta econòmica? 

 

 

 

 

 

 

D’esquerra a dreta i de dalt a baix: 

 Zones industrials a Espanya. 

 Corredor central 

 Corredor mediterrani 
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Taula d’elaboració pròpia a partir de dades: per a ports, Puertos del Estado estadística mensual 12/2011; per a 

aeroports, Aena Aeropuertos, tráfico de pasajeros, operaciones 

 

 

 

 

 

 

Corredor mediterrani - Mercaderies any 2011 Aeroport+Port (Kg) 

 

Ciutat Port  Aeroport  Port+Aeroport  

 

Huelva 454.040.000 0,21% 0 0,00% 454.040.000 0,21% 

Sevilla 2.243.245.000 1,05% 5.126.653 0,76% 2.248.371.653 1,05% 

Cadis - Xerez 

Frontera 

2.023.605.000 0,95% 54.437 0,01% 2.023.659.437 0,95% 

Algeciras 52.279.743.000 24,51% 200 0,00% 52.279.743.200 24,44% 

Màlaga 4.373.433.000 2,05% 2.991.646 0,45% 4.376.424.646 2,05% 

Granada 0 0,00% 13.142 0,00% 13.142 0,00% 

Almeria 596.328.000 0,28% 34.472 0,01% 596.362.472 0,28% 

Cartagena 1.128.201.000 0,53% 0 0,00% 1.128.201.000 0,53% 

Murcia 0 0,00% 1.465 0,00% 1.465 0,00% 

Alacant 1.430.980.000 0,67% 3.011.643 0,45% 1.433.991.643 0,67% 

València 58.571.226.000 27,46% 10.508.668 1,56% 58.581.734.668 27,38% 

Castelló 2.137.688.000 1,00% 0 0,00% 2.137.688.000 1,00% 

Tarragona- Reus 3.736.172.000 1,75% 34.818 0,01% 3.736.206.818 1,75% 

Barcelona 28.545.900.000 13,39% 96.572.859 14,37% 28.642.472.859 13,39% 

Girona 0 0,00% 62.495 0,01% 62.495 0,00% 

Altres 55.742.353.000 26,14% 553.733.545 82,38% 56.296.086.545 26,31% 

  

TOTAL 213.262.914.000  672.146.043  213.935.060.043  
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Taula d’elaboració pròpia a partir de dades: per a ports, Puertos del Estado estadística mensual 12/2011; per a 

aeroports, Aena Aeropuertos, tráfico de pasajeros, operaciones 

 

 

 

En aquestes dues taules, s’observen tant els ports com els aeroports que estarien connectats 

entre si amb els dos corredors. Es pren com a referència que cada mercaderia té un preu 1 i 

per tant, treballem amb quantitats de producte. L’objectiu és veure quin volum de 

mercaderies representa cada port i aeroport sobre el total i a més, conèixer el volum de 

mercaderies que es mou per on passaria la nova infraestructura ferroviària. 

Tenint en compte aquestes dades, es pot afirmar que no hi ha raó econòmica perquè el 

govern central aposti pel corredor central de mercaderies. Si tenim en compte la franja de 

ports i aeroports veiem que la quantitat de mercaderies que es transporten per l’eix 

mediterrani és un 300% superior al central. Per l’eix Mediterrani es mouen aproximadament 

150 milions de tones anuals, mentre que per les ciutats del central, poc més 50. Si aquí hi 

afegim el fet que el 99% de les mercaderies del central prové d’Algeciras, Sevilla i Cadis que 

Corredor central - Mercaderies any 2011 Aeroport+Port  (Kg) 

       

Ciutat Port % Port Aeroport 
% 

Aeroport 
Port + Aeroport % P + A 

       
Huelva 454.020.000 0,21% 0 0,00% 454.020.000 0,21% 

Sevilla 2.243.245.000 1,05% 5.126.653 0,76% 2.248.371.653 1,05% 

Cadis- Xerez 

Frontera 
2.023.605.000 0,95% 54.437 0,01% 2.023.659.437 0,95% 

Algeciras 52.279.743.000 24,51% 200 0,00% 52.279.743.200 24,44% 

Madrid 0 0,00% 394.154.078 58,64% 394.154.078 0,18% 

Saragossa 0 0,00% 48.647.400 7,24% 48.647.400 0,02% 

Osca 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Altres 156.262.301.000 73,27% 127.493.103 18,97% 124.107.722.103 58,01% 

       
TOTAL 213.262.914.000 

 
672.146.043 

 
213.935.060.043 
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ja estan en el pla Mediterrani, trobem que pel centre de la península no hi ha pràcticament 

transport important per aquestes vies de transport. 

A més a més, la quantitat de mercaderies que es transporten per via aèria es pràcticament 

insignificant tenint en compte el pes que es pot transportar per via marítima. El transport 

amb avió sí que és més ràpid però ens impedeix que hi hagi gran quantitat de material.  

L’aeroport de Madrid-Barajas mou el 59% de les mercaderies aèries però pel poc 

percentatge que representa del total (0,18%) no té perquè ser prioritari. 

A la franja Mediterrània es transporten el 74% de les mercaderies de l’Estat per via marítima 

o aèria.  

Hem de tenir en compte però, que ni Madrid ni Saragossa  poden quedar com a zones 

aïllades ja que són grans nuclis industrials que actualment estan connectats per via terrestre 

o per via ferroviària d’ample ibèric. 

Una possible solució que podria acontentar tant a uns com altres, seria construir el corredor 

Mediterrani i a més a més, construir una via Madrid-Saragossa-Corredor Mediterrani. 

D’aquesta manera, s’evitaria el cost de travessar els Pirineus i totes les grans zones 

industrials d’Espanya estarien interconnectades entre elles i amb la resta del món. Es 

facilitaria l’accés als ports, als aeroports i a la resta d’Europa. També s’evitaria la gran zona 

desèrtica que hi ha entre Sevilla i Madrid on només hi podem trobar Ciutat Real i Toledo. 

Cap d’aquestes ciutats tenen ni comerç ni zones industrials importants. 

A més a més, el cost d’haver de perforar els Pirineus per tal que el corredor central tingui 

sortida a França és descomunal i com es pot veure, no té cap sentit econòmic. És més, 

França no connectarà a l’altre costat de la frontera, per tant, ens trobarem amb una via 

morta. 

Descartats per tant els motius econòmics, l’única cosa que ens queda és pensar que està 

planificat per motius polítics. Està clar que Madrid, com a capital, ha de formar part 

d’aquesta infraestructura ferroviària europea tant si com no. Sembla ser que si això no té 

lloc, Madrid perdria prestigi.  

Tenint en compte la centralització que hi ha avui en dia, difícilment el govern central 
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permetrà que es construeixi una infraestructura que permeti el desenvolupament industrial 

de Catalunya per molt que formi part de l’estat espanyol. És una altra possible raó de per 

què s’insisteix tant en passar pel centre: en el corredor central queda exclosa Catalunya. I 

doncs, una zona que genera el 20% del PIB d’Espanya no ha d’estar connectada amb la 

resta? Pel seu desenvolupament, Espanya es pot permetre que València, amb el gran port i 

l’aeroport, o grans zones agrícoles com les que trobem al sud en quedin fora? 

Si de veritat els corredors han de servir per donar bonança i permetre la millora de 

l’economia no es poden deixar fora aquestes grans zones industrials. Tota la franja 

Mediterrània està altament industrialitzada però en canvi, no tindria una millora d’entrades i 

sortides de mercaderies. 

Des d’un punt de vista econòmic, s’ha de construir el corredor Mediterrani però no s’ha de 

deixar de banda ni Madrid ni Saragossa. 

INVERSIONS TERRITORIALS EN INFRAESTRUCTURES 

Totes les infraestructures de l’estat espanyol estan dissenyades per decisions polítiques i 

rarament tenen en compte els arguments econòmics pels quals haurien de guiar-se 

realment. Construccions d’aeroports fantasmes, trens AVE que transporten 6 passatgers, 

autovies desertes, tot és resultat d’una política d’infraestructures que intenta connectar 

Madrid amb la resta però a la vegada intenta acontentar a tothom però no ho aconsegueix. 

Trobem territoris que estan molt més beneficiats que la resta. 

Inversió del Govern central en infraestructures terrestres (1991-2004) 

     

Regió 

Distància 

mitjana des de 

Madrid (km) 

Inversió total (% 

PIB) 

Inversió en 

carreteres 

(%PIB) 

Inversió en 

ferrocarrils 

(%PIB) 

Castella- La 

Manxa 
146 1,9 1 0,5 

Castellà i Lleó 210 1,7 1 0,4 

La Rioja 321 0,9 0,6 0 

Aragó 330 2,5 0,9 1,2 
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FONT: Germà Bel, Espanya capital París, p.53 

Extremadura 351 2,3 1,2 0,1 

Cantàbria 387 2,1 1,6 0 

Múrcia 387 1,3 0,5 0,1 

C. Valenciana 393 0,9 0,4 0,2 

Astúries 435 2,3 1,3 0,3 

Andalusia 498 1,4 0,6 0,2 

Galicia 550 1,6 1 0,2 

Catalunya 563 0,7 0,2 0,2 

     
Espanya 

(agregat)  
1,1 0,5 0,2 

 

 

Tenint en compte les dades d’inversió de l’estat, veiem que les sis comunitats més properes 

a Madrid són les que tenen unes inversions, sobretot en carreteres, superiors a la resta de 

l’Estat. Castella i Lleó i Castella la Manxa tenen unes ràtios superiors a la resta de l’Estat però 

un PIB per càpita inferior a la mitjana. Aquest fet ens permet plantejar la pregunta de si les 

infraestructures s’han dissenyat per augmentar el PIB d’aquestes regions o simplement 

perquè embolcallen Madrid i necessàriament han de rebre més diners per tal que el sistema 

radial s’aguanti. Sense dubte, les dues teories són vàlides. 

En el punt següent, s’analitzen les inversions aeroportuàries. 
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2. GESTIONS AEROPORTUÀRIES A ESPANYA I PAÏSOS SEMBLANTS 

Els aeroports tenen un paper important en el desenvolupament d’un territori, ja que 

generen una gran part de la riquesa i ofereixen connexions amb la resta del món. Fa uns 

anys, els aeroports eren vists com una unitat que calia tractar de manera monopolística per 

part de l’estat. Aquesta circumstància però, ha hagut de canviar arran de dos canvis que 

s’han realitzat al llarg del temps: 

 La liberalització del transport aeri i l’enllaç dels EEUU amb Europa, fet que ha 

provocat gran competència entre les companyies aèries i entre els propis aeroports. 

 L’entrada en el negoci de nous models de gestió com els de low cost, que han obligat 

a les companyies de xarxa a analitzar el seu model per fer-lo més competitiu. 

Sobretot ara en temps de crisi es busca pagar el mínim possible i aquí les companyies 

de xarxa tenen les de perdre.  

Actualment els aeroports han deixat de tenir aquesta imatge i cada cop més són tractats 

com grans entitats econòmiques que han d’estar connectades de manera individualitzada 

per tal de generar competència. Tot i això, a Espanya es gestionen de forma centralitzada. 

El model centralitzat a Espanya en aquest context internacional només s’explica per la 

utilització del poder central de Madrid per jerarquitzar àrees demogràfiques i econòmiques 

dins de l’estat espanyol tenint en compte els seus interessos i la seva ideologia. 

A Espanya, l’encarregat de gestionar els aeroports i la navegació aèria és l’empresa AENA, 

tret de petits aeroports que anomenem regionals, com per exemple, l’aeroport de Lleida-

Alguaire que és gestionat per la Generalitat de Catalunya. Actualment només ofereix vols a 

Palma de Mallorca. 

Aquest sistema no permet la competència entre els aeroports i per tant, fa que no siguin 

eficients econòmicament. Per tal de defensar aquest sistema, el govern central explica que 

els aeroports permeten el desenvolupament de les regions més pobres i que si aquestes 

regions no poden fer front als costos que aquestes infraestructures suposen, els aeroports 

més desenvolupats ajudaran a compensar el dèficit. 
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GRUP AENA 

L’any 1991 es va crear Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) amb l’objectiu de 

donar més agilitat a la gestió pública d’aquestes infraestructures. Actualment monopolitza la 

gestió de gran part dels aeroports i dels heliports d’Espanya juntament amb el Ministeri de 

Foment. 

 

A través d’Aena-Aeropuertos de la qual forma part en el 100% del seu capital, gestiona 47 

aeroports i 2 heliports a Espanya i 26 més indirectament a la resta del món. Com podem 

veure, el Grup Aena està format per diverses parts i és molt extens. 

 

Dins d’Aena, una de les primeres grans divisions, trobem: 

 Fundació Aena: des del 1995 s’encarrega de fomentar la cultura aeronàutica i 

gestiona el patrimoni històric i artístic dels aeroports espanyols. 

 Ineco: depenent del Ministeri de Foment, s’encarrega de la enginyeria de les 

infraestructures a Espanya. Els seus principals gestors són RENFE, Adif i AENA. 

Organigrama del grup AENA 
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 CRIDA: és una agrupació sense ànim de lucre creada per AENA, la UPM i Ineco. El seu 

principal objectiu és la realització d’activitats d’i+D+i per tal de millorar la seguretat i 

l’eficiència econòmica i mediambiental del sistema de la navegació aèria. 

 EMGRISA: és l’empresa que s’encarrega de la gestió dels residus i de la protecció del 

medi ambient. Està adscrita al Ministeri de Foment. 

 Grupo Navegación Satélite. 

 GROUPEAD: és una empresa dedicada al proveïment d’informació aeronàutica que 

ostenta la seva base a Torrejón de Ardoz. 

Per una altra banda, el Grup Aena també està format per l’empresa Aena Aeropuertos la 

qual és la primera operadora aeroportuària del món. S’encarrega sobretot de la gestió dels 

aeroports com a espai físic. Però a més a més, també té altres funcions: 

 Ordenació, direcció, coordinació, explotació, conservació, administració i gestió 

dels aeroports i heliports gestionats per Aena i de les bases militars espanyoles. 

 Projectar, executar, dirigir i controlar les inversions en els aeroports. 

 Avaluar i planificar les noves infraestructures. 

 Proporcionar ordre i seguretat. 

 Formació específica en el transport aeri. 

Dins d’Aena Aeropuertos també trobem altres subdivisions: 

 Aena Aeropuertos Internacional: es tracta de diverses participacions en empreses 

gestores internacionals que AENA ha realitzat i que li permet gestionar aeroports 

de fora de d’estat espanyol. 

 Aena Aeropuertos Centros Logísticos: s’encarrega de la promoció, construcció, 

gestió, explotació i conservació dels centres de càrrega aèria. També realitza 

estudis d’assistència tècnica, de mercat i de viabilitat econòmica. Participa en un 

22% a l’empresa Barcelona Airport Cargo, A.I.E. 

 RAESA: empresa dedicada a la restauració de l’aeroport de Madrid-Barajas. 

 Barcelona Regional: s’encarrega de realitzar estudis i anàlisis sobre aspectes  
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urbanístics, territorials i mediambientals. 

CENTRES LOGÍSTICS D’AENA AEROPUERTOS 

Té una participació del 100% en l’empresa Clasa que és l’encarregada de la promoció, 

construcció i gestió dels centres de carga d’Espanya. Actualment, només en trobem tres: 

Madrid-Barajas, València i Barcelona-El Prat. 

Tot i això l’empresa també té una nau a Saragossa, i disposa d’instal·lacions logístiques, 

agents de handling i empreses courier a l’aeroport de Bilbao i de Vitòria. 

Cal dir que els tres centres de càrrega estan situats de manera estratègica: 

 Madrid-Barajas es fa servir per al comerç transatlàntic. 

  Barcelona és considerada la capital 

logística del Mediterrani ja que la 

seva localització serveix d’entrada i 

sortida de mercaderies d’Espanya, de 

la zona Mediterrània i d’Àsia. 

Barcelona té una gran influència tant 

industrial com consumista. El centre 

de mercaderies està dividit en dues 

grans zones: 

1. Operadors de handling, autohandling 

i couriers. 

2. Agents de càrrega i operadors de la cadena logística aèria. 

Actualment s’està planificant la construcció d’una tercera zona. 

Cal afegir que la zona de càrrega de Barcelona també té com a gestora Barcelona 

Airport Cargo. 

 València també té una privilegiada geolocalització que permet que el comerç abasti 

zones extenses. 

DIRECCIÓ DE NAVEGACIÓ AÈRIA I ESPAI AERI 

L’organisme de Direcció de Navegació Aèria és el proveïdor de trànsit aeri a l’estat espanyol. 

Centre de càrrega BCN 
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El seu objectiu és oferir la màxima qualitat, seguretat i eficiència. Tanmateix, treballa 

conjuntament amb la Unió Europea per tal d’arribar al Cel Únic. Les seves funcions són: 

 La planificació, coordinació, explotació, conservació i administració del trànsit aeri, 

dels serveix de telecomunicacions i informació aeronàutica, a més de les 

infraestructures, instal·lacions i xarxes de comunicació. 

 Elaboració i aprovació de projectes, a més de la execució i gestió de control de les 

inversions. 

 L’avaluació de les necessitats i propostes per a noves infraestructures o 

modificacions de l’espai aeri. 

 Formació aeronàutica específica. 

L’espai aeri mundial es divideix en 9 grans zones, una de les quals és Europa. Cal dir que 

l’espai aeri no sempre coincideix amb les fronteres nacionals o amb les aigües internacionals, 

sinó que és fruit d’acord internacionals.  

Cada regió d’informació de vol es divideix verticalment en: 

 Un espai inferior FIR (Flight Information Region) que comprèn des del terra fins al 

nivell de vol FL 245, és a dir, fins als 24500ft, que són 7.47km. 

 Un espai superior, UIR (Upper Information Region) que comprèn des del FL 245 fins a 

una alçada il·limitada. 

L’espai aeri espanyol està dividit en 5 

regions d’informació de vols (FIR) que 

estan gestionats des de Madrid, 

Barcelona i Canàries. Madrid gestiona 

els FIRs de Centre-Nord i  de la Regió 

Sud, BarcelonagestionaelsFIRs de l’Est 

i de la Regió Balear i Canàries 

gestiona la Regió Canària. A més a 

més, cada FIR es divideix en diversos 

sector. L’espai pròxim a un o més aeroports on FIR Península 
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s’enllaça la fase de vol amb l’aproximació o l’allunyament rep el nom d’Àrea de Control 

Terminal (TMA). A Espanya n’hi ha dotze. 

 

 

 

 

 

 

 

Com a resposta al gran creixement del tràfic aeri de les últimes dècades, des de la CE s’està 

plantejant la possibilitat de crear un Cel Únic Europeu. Això neix perquè l’ATM (Air Traffic 

Management) gestiona uns 26.000 vols diaris i es preveu que l’any 2020 aquesta xifra es 

dobli.  

La idea principal és la divisió de l’espai aeri en diferents aèries funcionals (FAB) que tinguin 

en compte la quantitat de vols que travessen i no les fronteres nacionals. Aquest projecte 

però, no seria possible sense la creació d’una legislació comú. Actualment existeixen 67 blocs  

diferents en l’espai europeu i amb aquesta reforma que està prevista pel 2012, només en 

quedarien 9. 

El problema actual és que els diferents blocs tenen legislacions de seguretat i de càrrega 

diferents i per tant, en la gestió els costos augmenten. Amb els FABs, el flux de trànsit i la 

gestió de la navegació s’integren i per tant, millora l’eficàcia i es redueixen els costos. 

En aquesta direcció, l’any 1999 es va crear el Single European Sky I, el qual va entrar en vigor 

el 2004. Com a millora d’aquest primer pas, el 2009 va entrar en vigor el Single European Sky 

II, el qual tenim vigent actualment. Són paquets de mesures per tal de donar un pas 

endavant per la millora de la seguretat, de l’eficiència i del medi ambient sempre en un marc 

UPR i Zones TMA a Espanya 
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d’unitat en l’espai aeri. 

El SES podria estar en ple funcionament el 2020 i, EUROCONTROL passaria a ser el gestor de 

la xarxa europea. Per aconseguir-ho s’utilitza el programa SESAR (Single European Sky ATM 

Reserach), un programa d’i+D+i per donar un servei d’altes prestacions que permeti 

aconseguir l’objectiu i a més, oferir la màxima qualitat a tots els protagonistes del transport 

aeri. 

 

 

La nova divisió de l’espai aeri per FABs està format per: 

 NEFAB: Estònia, Finlàndia, Letònia i Noruega. 

 NUAC: Dinamarca i Suècia. 

 FAB Bàltic: Polònia i Lituània. 

 FABEC: França, Alemanya, Bèlgica, Holanda, Luxemburg i Suïssa. 

 FABCE: Rep. Txeca, Eslovàquia, Àustria, Hongria, Croàcia, Eslovènia, Bòsnia i 

Hercegovina. 

 DANUBI: Bulgària i Romania. 

 BLUE MED: Itàlia, Malta, Grècia, Xipre, Egipte, Tunísia, Albània i Jordània. 

 UK-IRLANDA FAB: Regne Unit i Irlanda. 

Divisió de l’espai aeri segons FABs 
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 SW FAB: Portugal i Espanya. 

COORDINACIÓ DE SLOTS 

La paraula slot en anglès significa ranura, vacant; en el món aeronàutic, un slot és una 

reserva de temps per tal que un avió pugui fer alguna maniobra en un aeroport.  Si  un cop 

ha exhaurit aquell període de temps, l’avió no ha realitzat la maniobra, perd aquell dret i per 

tant, s’ha d’esperar que quedi lliure l’espai aeri per poder enlairar-se/aterrar. En l’estat 

espanyol, aquesta també és responsabilitat d’AENA. 

Existeixen diversos tipus de slots: 

 Slot aeroportuari: consisteix en la reserva de l’espai físic de l’aeroport que necessita 

la companyia aèria per poder realitzar la seva activitat, com per exemple, els 

mostradors de facturació. 

 Slot d’operacions de vol: són les que directament afecten al moviment dels avions. 

o Slot aeroportuari: es defineix com un espai de temps dins d’una franja horària 

per enlairar-se o aterrar en un aeroport. 

o Slot aeronàutic: és una autorització que es dóna si el tràfic aeri és molt dens 

per tal de sobrevolar algun determinat punt de l’espai. 

A més a més, existeixen un tipus de slots que s’anomenen històrics. Són aquells que les 

companyies aèries posseeixen des de fa anys i que es van renovant any rere any amb 

preferència davant l’entrada de nous vols. Això sí, si no es compleix el 80% d’utilització de 

l’slot aquest es perd i es pot atorgar a noves entrades. 

Artículo 10.2 del Reglamento (CEE) No 95/93 

La asignación de una serie de slots a una compañía aérea para la prestación de un servicio 

regular o de un servicio no regular programado no le dará derecho a la misma serie de slots 

en el siguiente periodo de programación equivalente, a menos que la compañía aérea pueda 

demostrar, a satisfacción del Coordinador, que la ha utilizado, según lo autorizado por éste, 

como mínimo el 80% del tiempo durante el periodo de programación para el que ha sido 

asignada. 
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Un cop reconeguts els slots històrics i en un termini de 4 setmanes, s’inicia la sol·licitud per 

part de les companyies aèries que fan referència a la confirmació dels slots històrics, la 

modificació d’aquests i la incorporació de nous vols. 

Un cop es resolen les sol·licituds d’acord amb els criteris de la normativa legal vigent, el 

Coordinador comunica el resultat a les companyies aèries. Si existeix la impossibilitat 

d’atorgar l’slot demanat, s’adjunta la franja horària més pròxima a la sol·licitada. 

Seguidament, es realitzen les conferències de programació IATA on existeixen negociacions 

bilaterals entre Coordinador-Empresa per tal de trobar la millor solució a l’assumpte. 

Després d’aquesta reunió, el Coordinador segueix intentant arreglar els drets per tal que 

arribin a tothom a través de la Pending List. 

Les prioritats a l’hora d’assignar els diferents drets es divideixen en criteris primaris o 

d’altres. Els criteris primaris d’assignació són: 

 Slots històrics. 

 Canvis de slots històrics per motius operacionals. Amb la capacitat horària que queda 

disponible, es crea el Fons de Reserva, que es divideix de la següent forma: 

o 50% del Fons es destina als nous entrants. 

o 50% restant dels Fons: 

 Revisió de canvis de slots històrics per motius operacionals. 

 Canvies de slots històrics per motius no operacionals. 

 

Els altres criteris d’assignació fan referència a: continuació d’operacions, vols regulars o 

charters, període d’operació, freqüència d’operació, mida i tipus de mercat, lleis locals, etc. 
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CATEGORIA DELS AEROPORTS ESPANYOLS 

Des del 8 de juny del 2011, Aena Aeroports gestiona 47 aeroports i 2 heliports que queden 

classificats en els següents grups tenint en compte el volum de passatgers: 

Grup I: Madrid-Barajas i Barcelona-El Prat. 

Grup II: Alacant, Gran Canària, Tenerife Sud, Màlaga-Costa del Sol i Palma de Mallorca. 

Grup III: Bilbao, Fuerteventura, Girona, Eivissa, Lanzarote, Menorca, Santiago, Sevilla, 

Tenerife Nord i València. 

Grup IV: Almeria, Astúries, Corunya, Granada-Jaén, Jerez, La Palma, Múrcia, Reus, Santander, 

Vigo i Saragossa. 

Grup V: Albacete, Algeciras, Badajoz, Burgos, Ceuta, Còrdova, Madrid-Cuatro Vientos, Hierro, 

Osca, La Gomera, León, Logronyo, Melilla, Sabadell, Salamanca, San Sebastià, Son Bonet, 

Pamplona, Madrid-Torrejón, Vitòria y Valladolid. 

En funció del nombre de passatgers es fixen les tarifes aeroportuàries, és a dir, en el grup I 

es paguen més taxes que en el grup V. Tot i això, a la pràctica les tarifes es reparteixen per 

Madrid-Barajas i Barcelona-El Prat de forma separada, així que podem dir que tenim 6 

categories diferents. 

LA VIABILITAT DELS AEROPORTS ESPANYOLS 

A l’estat espanyol, Aena i el Ministeri de Foment tenen el monopoli de la gestió aeronàutica i 

aeroportuària. Això implica també, monopolitzar les inversions i assignacions econòmiques. 

En el model actual, Aena formula les propostes i en fa la construcció i operació posteriors i 

les inversions les imposa el Ministeri de Foment a partir de les pròpies exigències d’Aena. 

D’aquesta manera, l’empresa i l’organisme s’interrelacionen. Cal afegir que les inversions es 

financen suposadament amb el superàvit d’explotació de tot el sistema i dels ingressos que 

provenen de les taxes que són aprovades per les Corts Generals. Tot i això, aquest fet no té 

lloc així ja que el grup Aena l’any 2011 va tenir unes pèrdues per valor de 30 milions d’euros, 

un valor molt inferior a les pèrdues d’anys anteriors. 

El principal problema del sistema és que només 10 aeroports tenen superàvit en la fi de 

l’exercici econòmic 2011. L’aeroport més rendible és el de Palma de Mallorca. El sistema 
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d’aeroports al complert, va tenir unes pèrdues per valor de 220.39M d’euros l’any 2011, 

sobretot encapçales per Madrid amb 94.98M€ i Barcelona-El Prat i Màlaga-Costa del Sol amb 

aproximadament 20M d’€ cadascun. En la següent taula es poden veure els resultats nets de 

cada aeroport. 
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Aena Aeropuertos S.A Resultats 2011 

Aeroport 
 

Aeroport 
 

Palma de Mallorca 44,68 Madrid-Torrejón de Ardoz -5,28 

Tenerife Sud 24,98 El Hierro -5,29 

Gran Canaria 22,33 Logroño -5,31 

Alacant 10,02 Valladolid -5,35 

Lanzarote 8,67 Santiago -5,53 

Sevilla 6,05 Granada-Jaén -6,07 

València 5,63 Sabadell -6,23 

Eivissa 3,45 León -6,58 

Bilbao 1,71 Tenerife Nord -6,6 

Fuerteventura 1,21 Corunya -6,84 

Algeciras / Heliport -1,08 Madrid-Cuatro Vientos -6,96 

Son Bonet -1,51 Reus -7,06 

Ceuta / Heliport -1,73 Saragossa -7,76 

Albacete -2,54 Pamplona -7,78 

Girona -2,56 Almeria -7,97 

Múrcia -2,56 Melilla -9,09 

Badajoz -2,73 Xerez de la Frontera -9,42 

La Gomera -3,72 Vitòria -10,24 

Còrdova -3,87 Vigo -10,61 

Osca -4,47 Menorca -10,68 

Salamanca -4,5 La Palma -14,67 

Astúries -4,51 Màlaga-Costa del Sol -20,59 

Burgos -4,72 Barcelona-El Prat -21,87 

Santander -4,83 Madrid-Barajas -94,98 

Sant Sebastià -5,04 
  

    TOTAL SISTEMA -220,4 

En milions d'euros 

Taula d’elaboració pròpia.      FONT: Cuentas de resultados 2011 y otros datos significativos. Aena Aeropuertos 
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Com podem observar a simple vista en la taula, la majoria d’aeroports són deficitaris. 

Trobem pocs aeroports que tinguin guanys; d’aquests els més destacats són: 

 Palma de Mallorca és l’aeroport que més beneficis obté. Tant el resultat d’explotació 

com el financer són positius, això fa que tanqui l’any amb uns guanys de 44.68M €. A 

més a més, no té deutes acumulats fet que indica el seu nivell de solvència. 

 Tenerife Sud és un altre exemple de bona gestió. És un altre aeroport que no té 

deutes acumulats i uns ingressos d’explotació superiors a les despeses. Acaba l’any 

amb un resultat de 24.98M d’€. 

 L’aeroport de Gran Canària tenint tant el resultat d’explotació com el financer 

positius, acaba l’any amb uns beneficis de 22.33M d’euros. Tot i això, s’està 

planificant ampliar l’aeroport fet que li podria produir un punt d’inflexió en els seus 

resultats. 

Per una altra banda, els aeroports més deficitaris són: 

 Madrid-Barajas és l’aeroport amb més trànsit de passatgers i mercaderies de l’Estat, 

per contra, també és el que més diners perd actualment. L’any 2011 va tenir pèrdues 

per valor de prop de 95M d’€. El principal problema és que el seu deute acumulat 

supera els 5.500M d’euros. Aquest inconvenient fa que tot i que guanyi 56M d’euros 

en explotació n’hagi de pagar 192M d’€ més en interessos dels que cobra. Una gran 

part d’aquest deute prové segurament de la construcció de la terminal 4. En un 

primer moment es va pressupostar en 4.033M d’euros però el cost final va ser de 

6.200M€.  

 Barcelona ha tingut unes pèrdues de 21.87M d’euros també ocasionades pel resultat 

financer. Tot i això, BCN només té un deute de 1700M d’euros. En relació a Madrid, 

és una aeroport més solvent. 

 Un altre aeroport que va perdre 20M€ el 2011 és el de Màlaga-Costa del Sol. La 

gestió de la infraestructura és dolenta, tant el resultat d’explotació com el financer 

són negatius. En aquest cas veiem que ni la pròpia explotació presenta guanys. A més 
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a més, hem de tenir en compte un deute superior als 1000M d’euros. 

En resum, podem observar que els resultats dels aeroports tenen relació directa amb el seu 

deute acumulat. El fet d’haver de pagar interessos pel deute fa que els resultats ja no puguin 

ser positius. Si ens fixem en el cas de Madrid, i tenint en compte que des del 2007 ençà, 

l’EURIBOR s’ha situat al voltant del 2% i aplicant un coeficient de risc del 0.5%: 

5527M*0.025=138.18M 

Els interessos anuals al 2.5% que Madrid ha de pagar pel seu passiu són de 138 milions 

d’euros, tenint en compte que el seu resultat d’explotació és de 56M€, és poc probable que 

puguin tornar els deutes sense endeutar-se més per poder pagar als creditors. Aquí hem 

d’afegir que a part dels interessos també s’ha de tornar el deute en si.  

Els grans aeroports deficitaris són aquells que tenen més deutes, en els 3 casos analitzats, 

aquests superen els 1000M d’euros. 

Un dels altres problemes que té Espanya és la necessitat de situar aeroports a cada 

província. En total, Espanya té més de 47 aeroports entre AENA i gestions regionals i la 

totalitat d’aquests té un estàndard de vols internacionals. Per què es necessiten vols 

internacionals a Osca si hi ha mesos on només té 15 passatgers? 

Els costos d’aquest tipus d’instal·lacions són elevats. La diferència més clara es té amb 

Alemanya. Aquest país disposa de 30 aeroports dels quals només 20 són internacionals. A 

més a més disposa d’un model de gestió regional que fa que augmenti la viabilitat del 

sistema. 

Cada aeroport hauria de ser tractat com una unitat econòmica i no poden ser ordenats per 

categories com a Espanya, ja que cadascun té unes necessitats, uns avantatges i uns 

inconvenients. 

Per una altra banda, el grup AENA ha tingut unes pèrdues de 30 milions d’euros l’any 2011. 

Tot i això, les inversions fetes han estat per valor de 1228M d’euros. D’on surten aquests 

diners? 

Com ja hem dit abans, AENA planifica i el Ministeri de Foment aplica. Per l’any passat han 
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estat pressupostats en els Pressupostos Generals de l’Estat 1328M d’euros per les inversions 

que realitzava el grup AENA. Cal dir però, que només s’ha aplicat el 92% del pressupost. 

És a dir, aquest sistema centralitzat fa que les pèrdues i les inversions s’assumeixin amb fons 

públics. A més a més, com ja hem vist el punt anterior, les inversions no es fan de manera 

distribuïda per tot el territori estatal sinó que hi ha regions que en surten més beneficiades. 

En matèria aeroportuària no en trobem l’excepció. 

Distribució de la inversió en aeroports del Govern central (1985-2008) 

    

Regió 
Inversió total 

(M€ 2008) 

% Inversió 

1985-2008 

% Passatgers 

1985-2008 

Madrid 10.109,2 44,5% 22,2% 

Catalunya 4.579,8 20,2% 15,3% 

Andalusia 2.135,1 9,4% 10,0% 

Canàries 2.082,3 9,2% 20,7% 

Balears 1.467,8 6,5% 18,3% 

País Valencià 768,4 3,4% 6,3% 

País Basc 411,4 1,8% 2,1% 

Galícia 408,0 1,8% 1,9% 

Altres 760,2 3,3% 3,2% 

    
Total 22.722,2 100,0% 100,0% 

 

 

En aquest cas, trobem que una vegada més la capital està clarament afavorida pel Ministeri 

de Foment. Tot i que té poc més del 22% dels passatgers de l’Estat, ha rebut el 44% de la 

inversió. Una altra comunitat que ha rebut més inversió en relació al nombre de passatgers 

és Catalunya. Tot i això, la diferència no és tan abismal. La resta de comunitats en canvi, o 

reben una inversió molt inferior als passatgers (sobretot es dóna a les illes) o s’equilibren les 

dues dades.  

NOTES: Les comunitats autònomes que rebien menys de 100M€ han estat agrupades en Altres. 

FONT: Germà Bel; Espanya, capital París;p.227 
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També cal tenir en compte que dins d’aquestes inversions es troben aeroports fantasmes, 

com per exemple, el cas de Ciutat Real que va costar 1000M d’euros i que actualment són 

infraestructures aturades. 

Com ja he dit, segons el govern central, la inversió es realitza de manera solidària entre 

territorials. Segons un estudi de Germà Bel i Xavier Fageda, les inversions es fan segons els 

següents criteris ja que els econòmics no donen informació important:   

S’inverteixen més diners en aquelles zones on el suport al partit del govern central és més 

gran. Sobretot, les inversions augmenten en el cas que el govern autonòmic i el central 

correspongui al mateix partit. 

“Quan s’analitza per què el sistema de gestió i finançament d’Espanya és diferent a qualsevol 

altre país que es pugui analitzar, no es pot trobar cap més resposta que l’ús de la solidaritat 

per tal d’evitar la competència per tal d’augmentar el poder i el patrimoni.”2 

Germà Bel i Xavier Fageda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 BEL, Germà i XAVIER, Fageda (2009). Preventing competition because of solidarity; Applied Economics 
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3. COM FUNCIONA UN AEROPORT? 

Per tal que es construeixi un aeroport, s’han de complir un conjunt de factors que ho 

justifiquin: 

 L’existència de demanda per tal d’utilitzar el transport aeri és clau per determinar 

com serà l’aeroport. Si la demanda és baixa, no podríem construir un aeroport 

internacional, mentre que a Barcelona no podem construir un aeròdrom. Ens hem 

d’adaptar al que la població ens demana. 

 La prestació d’un servei social. 

 Desenvolupament regional. 

Un cop justificats tots aquests factors, es pot procedir a la construcció de la infraestructura. 

L’emplaçament d’aquesta ha de ser triat tenint en compte: 

 L’espai aeri. S’ha de tenir suficient cel lliure perquè els avions puguin realitzar les 

maniobres necessàries. 

 El terreny. Influeix a l’hora de determinar l’angle i la longitud de la pista. 

 El impacte i desenvolupament de l’entorn. 

 La situació respecte del centre urbà i els accessos terrestres. 

 La climatologia i les condicions atmosfèriques. 

 Disponibilitat dels terrenys amb previsió de futur i de serveis. 

 Costos d’explotació i construcció. 

 La proximitat d’altres aeroports. Aquest fet pot limitar l’operativitat ja que si les 

pistes de vol es creuen, les aeronaus no podran realitzar operacions simultànies. 

Totes aquestes característiques han de quedar escrites en el Pla Director. En aquest 

document han de quedar registrades totes les activitats interdependents. La capacitat de 

l’aeroport ve donada per les pistes vol, el sistema de rodatge, els edificis terminals, els 

aparcaments, etc. Si volem ampliar-lo ha de tenir lloc una ampliació complerta. Si afegim un 

nou edifici però no hi afegim pistes, la capacitat de l’aeroport no augmentarà de manera 

significativa. 

Per tal de determinar les dimensions i la configuració de l’aeroport s’han d’analitzar les 
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aeronaus que hi circularan, les previsions de tràfic i les condicions atmosfèriques. Conèixer el 

tipus d’aeronaus és clau ja que són les que condicionen una gran part de la configuració de 

l’aeroport: 

 L’orientació i la longitud de les pistes. 

 La resistència dels paviments. 

 Les instal·lacions i els serveis aeroportuaris.  

Un cop tenim l’aeroport construït, aquest ens presenta una sèrie d’avantatges i 

d’inconvenients. Els avantatges els podem resumir en: 

 La millora de les comunicacions. 

 La creació de llocs de treball i la generació d’activitat econòmica. 

 La revalorització de l’entorn. 

Per una altra banda, un aeroport comporta un augment del nivell de so, la contaminació de 

l’aigua i de l’aire i un impacte geogràfic a l’hora de la seva construcció. 

Considerant l’activitat de càrrega aèria dels aeroports els podem dividir en diferents grups: 

Els aeroports mega-hub. Estan situats en les principals zones econòmiques de cada continent 

i tenen una important xarxa de connexió aèria amb les altres. En tots aquests aeroports, una 

gran companyia té la base de les seves operacions, operen un gran nombre de companyies 

internacionals i tenen xarxes de connexió terrestres privilegiades. Tot i això, aquests 

aeroports van destinats al trànsit de passatgers. Això significa que primer tenen preferència 

els passatgers i després la càrrega. 

Alguns exemples que es poden considerar com a aeroports mega-hub són els de Frankfurt, a 

Europa, el de Miami als EEUU, etc. 

Els aeroports express amb un sol integrador. Són aquells que disposen d’una sol operador 

que realitza les operacions i estan situats de forma estratègica per la càrrega. Aquestes 

empreses s’encarreguen de tota la cadena logística ja que realitzen la recollida i l’entrega 

utilitzant la seva pròpia flota d’elements de transport. L’aeroport de Memphis n’és el millor 

exemple. 
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Els aeroports industrials. Estan dissenyats de forma integral per donar servei a grans 

empreses multinacionals amb necessitats d’enviar i rebre càrrega contínuament. Dins del 

propi recinte de l’aeroport s’inclouen les factories de l’empresa, la connexió amb port 

marítim i la connexió per autovies o autopistes amb la resta del territori. L’aeroport més 

destacat és el de Alliance a Texas. 

Els aeroports secundaris especialitzats en càrrega. Estan situats al voltant dels mega-hub i 

s’afavoreixen de no tenir limitacions ni de slots ni d’horaris. 

3.1 PARTS DE L’AEROPORT 

L’aeroport es divideix en dues grans zones: el costat aire i el costat terra. En la primera es 

produeixen totes les operacions aeroportuàries de les aeronaus. En canvi, en el costat terra, 

es realitzen les operacions amb passatgers, equipatges i càrregues. 

Les instal·lacions són de gran magnitud. Per tal d’assolir una bona configuració, les distàncies 

que els avions han de recórrer per les vies de rodatge entre les pistes i les plataformes 

d’estacionament han de ser les mínimes possibles. A més a més, els edificis terminals han 

d’estar situats al costat de les plataformes d’estacionament  per tal que els accessos siguin 

directes. 

COSTAT AIRE 

Com ja he dit, el costat aire és la part de l’aeroport en què té lloc l’operació aeroportuària de 

les naus. El seu component principal és l’àrea de moviment que a la vegada, es divideix en 

l’àrea de maniobres –enlairament i rodatge- i en la plataforma d’estacionament.  

L’àrea de maniobres  consta de les pistes de vol i d’unes zones de seguretat adjacents per 

garantir les maniobres. 

L’àrea de rodatge uneix la pista de vol amb la plataforma d’estacionament.  

Pista de vol 

La pista de vol es una zona rectangular preparada per a l’enlairament i l’aterratge de les 

aeronaus. Existeixen quatre tipus de configuració:  
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 La pista única. Només hi ha una sola pista. 

 Pistes paral·leles entre si. 

 Pistes en V oberta: són aquelles en què els eixos no es tallen però en canvi, si els 

allarguéssim sí que ho farien. 

 Pistes creuades: els eixos de les pistes es creuen físicament.  

Cada pista té dos números designats en funció de l’angle respecte del principi de la pista, el 

nord i la direcció de la pista. Hem de tenir en compte que una pista pot ser utilitzada en els 

dos sentits. Si hi ha dues pistes paral·leles, s’afegeix un R –right- o una L – left-. Si hi 

haguessin més de dues paral·leles, s’afegeix un altre número per diferenciar-les.  

Tot aquest procés serveix per situar els pilots en l’espai, ja que si no sabessin en quina pista 

estan en els aeroports i la direcció que han de prendre, es perdria molt de temps pels carrers 

de rodatge i això seria negatiu tant per la companyia com pels passatgers. 

L’orientació de les pistes s’ha de situar en direcció als vents dominants de la zona ja que els 

avions s’enlairen i aterren sempre en contra del vent. A més, també s’han de tenir en 

compte factors com l’existència de poblacions als voltants o les característiques del relleu.  

Les pistes han de tenir la suficient longitud com per permetre maniobres segures o d’altres 

en situacions especials, com per exemple: 

 Els aterratges llargs tenen lloc quan l’aeronau toca terra tard i per tant, disposa de 

menys temps per frenar. 

 Enlairaments amb fallades de motor: l’avió continua l’enlairament tot i tenir un 

motor espatllat ja que no disposa de temps per frenar. 

 Enlairaments avortats: es donen quan l’aeronau frena perquè detecta algun 

problema. 

Les longituds es calculen en funció de la durada de l’enlairament ja que acostuma a durar 

més que l’aterratge. Com més pesats siguin els avions, i més altitud i temperatura tingui 

l’aeroport, més llarga haurà de ser la pista. La velocitat que un avió comercial necessita per 

enlairar-se està entre els 245 i els 290 km/h. Per arribar a aquesta velocitat, les pistes 
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acostumen tenir entre 600 i 3800 metres. A Madrid-

Barajas, trobem la més llarga d’Europa amb 4400 metres. 

Les amplades varien entre 18 i 45 metres. 

Àrea de rodatge 

Per unir la pista de vol amb la plataforma on s’estacionen 

les aeronaus, trobem l’àrea de rodatge, amb els seus 

carrers de rodatge de sortida i d’entrada a les pistes i les 

zones d’espera.  

Per abandonar la pista un cop s’ha aterrat, es fan servir els 

carrers de sortida que permeten circular a uns 100 km/h, 

fet que permet que ràpidament la pista quedi lliure ja que 

no hi poden haver dues aeronaus simultànies. 

Els aeroports amb poc tràfic només tenen un carrer que uneix la pista amb l’àrea 

d’estacionament. En canvi, els aeroports grans tenen els carrers de sortida paral·lels a la 

pista, fet que permet als avions sortir-ne ràpidament i deixar la pista lliure. 

Les zones d’espera estan situades prop de les capçaleres de les pistes on els avions esperen 

el seu torn o deixen passar altres aeronaus per motius diversos.  

Plataforma d’estacionament 

La plataforma o rampa d’estacionament és la zona en què les aeronaus s’aturen per 

l’embarcament o desembarcament de passatgers, equipatges o càrrega, i per les gestions de 

handling. Està composta per: 

 Posicions d’estacionament de les aeronaus.  

 Vies per tal que les aeronaus entrin o surtin de la zona què els correspon. 

 Vies de servei pels vehicles terrestres. Cal destacar que per poder conduir per aquest 

recinte és requereix una autorització prèvia que s’aconsegueix fent un curs de 

preparació. 

 Zones per a l’estacionament de vehicles terrestres. 

Pista de vol i àrea de rodatge 
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Per tal d’unir els equipatges amb l’aeroport, hi ha unes vies que connecten la plataforma 

amb la terminal a través de la qual s’accedeix al pati d’equipatges. 

 

Instal·lacions tècniques costat aire 

Per tal de facilitar les operacions tant per pilots com pels operaris de terra, hi ha un seguit 

d’instal·lacions que cal conèixer. 

a) Ajudes visuals. Per facilitar l’orientació, tota la zona de moviment està senyalitzada amb 

panells, llums, cartells, etc. Quan la visibilitat és bona, és suficient amb els senyals marcats a 

la pista per orientar-se, però quan no ho és, cal seguir les indicacions lluminoses. 

S’utilitzen sistemes d’il·luminació especials per a l’aproximació per permetre als pilots una 

guia visual d’aterratge per saber si tenen o no la direcció adequada. Les línies de llums  

Plataforma d’estacionament 

Marques en el paviment de les pistes 
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blanques indiquen al pilot l’eix i els costats interiors de la pista, amb verd s’indica el lateral i 

amb vermell l’extrem de la pista. Les llums de color blanc de la zona de contacte, indiquen al 

pilot on ha de posar les rodes i els carrers de rodatge, són marcats amb blau, verd o groc. A 

més a més, també disposen de senyals en el paviment. 

b) Ajudes radioelèctriques. Les podem definir com ajudes electròniques que permeten el 

moviment per les pistes i els carrers de rodatge i que a més, permeten l’aterratge amb 

visibilitat reduïda o nul·la mitjançant un sistema semblant al GPS. 

c) Subministrament de combustible. En 

aeroports i avions grans, es realitza mitjançant 

camions cisterna o dispensers que 

transfereixen el combustible des d’un hidrant 

fins a l’avió a través d’una mànega. L’hidrant 

és un dipòsit en el paviment que conté una 

vàlvula especial on desemboca una canonada 

subterrània que prové dels dipòsits de 

combustible. 

Per una altra banda, en aeroports petits, la 

mànega transfereix el combustible des del propi camió. 

L’inconvenient dels dispensers és l’alt cost que té la seva instal·lació si l’aeroport ja està 

operatiu. Hem de tenir en compte que s’ha d’aixecar tot el paviment per connectar 

subterràniament els dipòsits i per tant, es perdria capacitat d’operacions a més del cost 

econòmic en si. 

d) Instal·lacions elèctriques que s’utilitzen per fer funcionar els avions mentre estan parats i 

que també serveixen per encendre els motors. 

e) Estació meteorològica. S’han de conèixer les condicions atmosfèriques de l’aeroport ja 

que són claus per a la seguretat de l’aviació. Actualment es pot volar amb pràcticament 

Repostatge d’aeronaus amb dispensers 
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qualsevol condició, però s’ha de conèixer per poder adaptar-s’hi. 

F) Plataforma de desgel. S’utilitza per emmagatzemar el líquid que es fa servir per desgelar 

els avions quan les temperatures són baixes. Per motius mediambientals, no pot ser deixat 

sobre el terreny. 

g) Torre de control i centre d’emissions. S’utilitza per dirigir els avions traspassant les dades 

necessàries i per controlar l’espai aeri. 

A més a més, també es disposa de zones on es fan proves mecàniques com proves als 

motors o als reactors. 

COSTAT TERRA 

És la part de l’aeroport on s’efectuen les operacions de passatgers, equipatges i càrrega 

prèvies a l’embarcament o posteriors al desembarcament de les aeronaus. Es divideix en la 

terminal , la zona industrial i la urbanització. 

Terminal de passatgers 

És un edifici que permet la connexió entre el transport aeri i el terrestre. Inclou les gestions 

amb passatgers i mercaderies, les companyies aèries, les sales d’espera i les àrees 

comercials. 

Les funcions de les terminals són: 

 Tramitacions administratives necessàries per començar o acabar un vol: 

informacions, controls d’aduanes, bitllets, facturació, etc. 

 La circulació dels avions per terra i l’intercanvi de passatgers o càrregues. 

 Facilitar l’espera als passatgers. 
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Les zones de la terminal es poden esquematitzar en: 

  Zones 
 

Funcions 
 

Components 
 

                

  

Públiques 

  Connexió amb accessos   

Sortides 

Arribades 

Trànsit 

Nacional 

Internacional 

  

    Bitllets i informació     

    Facturació     

  
  

Disponibilitat de serveis i àrees 

comercials 
    

            

  

Passatgers 

  Connexió amb vols     

    Equipatges     

    Controls de seguretat i d'aduanes     

    Embarcament     

    Zones d'espera i comercials     

                

  

Privades 

  Administració 
 Entitat gestora 

  

    Explotació 
 

  

              

    Manteniment 
 Companyia aèria 

  

    Handling 
 

  

              

    Seguretat 
 

Organismes oficials   

                

 

La zona pública és aquella on tothom pot accedir-hi, mentre que en la zona de passatgers 

només hi pot accedir aquella gent que tingui bitllet o algun altre tipus d’autorització. Les 

dues es divideixen en sortides, arribades i trànsit i a la vegada, en nacionals i internacionals. 

El tractament que reben els viatgers nacionals i internacionals són diferents pel que fa a 

duanes i  a immigració. Tot depèn del lloc d’origen del seu vol: 
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 Vols nacionals o provinents de dins de l’UE i de l’Espai Schengen: no hi ha control. 

 Vols de l’UE però no de l’espai Schengen: hi ha control d’immigració. 

 Vols de fora de la UE però de dins de l’Espai Schengen: control d’aduanes però no 

d’immigració. 

 Vols de fora de la UE i de l’Espai Schengen: hi ha control tant d’aduanes com 

d’immigració. 

La zona privada en canvi, és d’accés només per a personal autoritzat. 

A mesura que les terminals han anat creixent, s’han hagut de crear nous mètodes transport 

per moure’ns pel seu interior o entre si donades les llargues distàncies a recórrer o 

l’existència de més d’un edifici. Les solucions més aplicades han estat la creació de cintes 

mecàniques als passadissos, escales mecàniques o ascensors, petits ferrocarrils o metros 

entre les terminals, etc. 

Tipus de terminals Exemple real 

Sistema simple 

Es caracteritza pel fet que 

s’accedeix directament de la 

terminal a la zona d’estacionament 

sense cap més obstacle o 

construcció. 
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Sistema motlle 

És el cas de la T1 de Barcelona i 

com es pot veure, té una part 

allargada plena de passarel·les que 

sobresurt de l’edifici terminal en si. 

Permet tenir molts avions 

connectats directament amb la 

terminal. 
 

Sistema satèl·lit 

És semblant al model anterior però 

enlloc de tenir una part allarga que 

sobresurt, està construïda en 

forma d’hexàgon. 

 

 

Configuració de les terminals: 

 A un nivell: totes les operacions de sortida i arribada tenen lloc en una sola planta. 

 A un nivell i mig: des de la cara de terra, s’accedeix a una planta que es desdobla en 

la cara d’embarcament o desembarcament. 

 A dos nivells: funcionen dues plantes connectades entre si. Una d’elles es destina a 

sortides i l’altre a arribades. 

 A tres nivells: arribades, sortides i equipatges. 

Terminal de càrrega 

Quan el volum de càrrega és petit, és suficient tenir uns magatzems annexos a la terminal 

per les mercaderies, però quan la quantitat ja és gran, es necessiten unes instal·lacions 
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especialitzades en la gestió d’aquests elements. 

Per via aèria es transporten tot tipus de mercaderies, des de paquets fins a mercaderies 

especials com poden ser medicaments, documents, animals, explosius, etc. Més endavant 

tractaré més a fons aquest punt. 

Urbanització 

Compren les instal·lacions que rodegen l’aeroport i que en faciliten l’accés: carreteres i 

aparcaments, xarxes de ferrocarril o de metro, etc. 

La bona comunicació de l’aeroport amb les ciutats que l’envolten és clau per al seu bon 

funcionament. Si els passatgers o la càrrega no arriben a temps o no poden arribar per 

problemes en el transport, les operacions no es poden desenvolupar correctament. Aquest 

procés d’entrada i de sortida dels passatgers de la terminal s’anomena flux. 

Zona industrial 

Al voltant dels aeroports sempre s’acostumen a situar empreses que treuen profit de la 

proximitat d’aquests. Entre aquestes hem de destacar les que tenen relació directe amb les 

operacions aeroportuàries: l’estacionament i manteniment d’aeronaus en els hangars, el 

càtering alimentari i l’emmagatzemament de combustible. 

Instal·lacions costat terra 

Els aeroports són considerats com petites ciutats que com a tal necessiten uns serveis 

mínims per funcionar. Els exemples més freqüents són: les instal·lacions elèctriques, els 

dipòsits i els mecanismes de depuració d’aigua, la xarxa telefònica, etc. 

DEPARTAMENTS ENCARREGATS DE L’OPERACIÓ AEROPORTUÀRIA 

Els màxims responsables civils a l’aeroport són el Director i les altres forces de seguretat. A 

més d’aquesta figura i el seu gabinet, trobem altres departaments que són essencials per 

l’aeroport: 

a) Direcció d’operacions. S’ocupa de la l’organització i el control del moviment de les 

aeronaus per les pistes i els carrers de rodatge, de l’assignació dels llocs d’estacionament i 
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de la seguretat de tota l’àrea de moviment. Com a tal, és l’encarregat de l’assignació dels 

cotxes Follow me, que condueixen l’avió per les pistes i de la dotació dels serveis en 

plataforma d’estacionament. 

b)Servei de Salvament i extinció d’incendis. S’encarrega de les urgències medicosanitàries o 

incendiàries que puguin tenir lloc. A més a més, també s’ocupen de la formació específica 

del personal i del contacte amb la resta de cossos d’emergència. 

c)Departament de vigilància mediambiental. S’encarrega del control de la contaminació, de 

la imposició dels llocs de control i de la formació del seu personal. 

d) Secció de manteniment mecànic. S’encarrega de la reparació i del manteniment dels 

vehicles i dels diferents equips mòbils necessaris. També realitza els cursos als conductors. 

e) Direcció d’obres i manteniment. És responsable de les petites obres que puguin haver-hi 

en l’aeroport i del seu manteniment. També realitza les reformes necessàries en l’espai 

aeroportuari. 

f)Direcció d’edificis terminals. S’encarrega d’organitzar i gestionar l’ús de les terminals, els 

fluxos de passatgers i càrrega i la gestió de les àrees comercials i públiques. 

En els aeroports amb gran moviment de passatgers i càrrega, trobem el centre de gestió 

aeroportuària, on estan monitoritzades totes les zones de l’aeroport i des d’on es controla 

que no hi hagi errors o problemes.  

 

3.2 SERVEIS DE L’AEROPORT 

Els serveis aeroportuaris de terra són imprescindibles per al bon funcionament de l’aeroport, 

per la satisfacció del viatgers i per a l’eficiència de la companyia aèria.  

Per la companyia aèria, l’existència d’errors en l’assistència en terra és fatal. La major 

rendibilitat l’obté quan l’avió està a l’aire amb el màxim número de passatgers i de càrrega. 

Per reduir costos, un mateix avió realitza diversos vols diaris. Si es produeix un retard arran 

d’un error de handling, aquesta avió arrastrarà el retard durant tot el dia. Com a 

conseqüència, es poden donar situacions en què s’hagi de canviar la tripulació, s’hagi de 
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buscar un nou aeroport perquè el de destí ja ha tancat, etc. Com a resultat de tots aquests 

fets, la companyia ha de pagar indemnitzacions als passatgers i dietes a la tripulació. És per 

això, que l’eficiència és imprescindible. 

Per al passatger, el temps perdut arran dels inconvenients que ja he esmentat poques 

vegades poden solucionar-se amb indemnitzacions, ja que el que el passatger busca és 

arribar a temps. Si a més, afegim que un passatger ha de fer transbord en un altre medi de 

transport i no hi arriba, podem imaginar-nos la insatisfacció que li genera. En el cas de les 

mercaderies, ens trobem en la mateixa situació, a més a més, es poden fer malbé, es 

deterioren, etc. 

En tot aquest entramat, l’aeroport és el màxim responsable del correcte funcionament dels 

serveis en terra. El mal servei que pugui donar pot ocasionar que el viatger prefereixi una 

altra forma de transport, que la companyia aèria triï un altre aeroport però sobretot, li pot 

provocar una mala imatge. Per exemple, un retard en els vols pot produir que les 

passarel·les i les plataformes ja no puguin utilitzar-se i que hi hagi gran aglomeració de gent 

a les zones d’espera i d’equipatges. 

Per últim, les conseqüències negatives també impliquen al propi prestador de serveis ja que 

és el s’encarrega de les operacions al cap i a la fi. Com per tota empresa, una mala gestió li 

pot provocar la pèrdua de clients i a més en aquest cas, suposa el pagament de les multes 

que l’autoritat aeroportuària cregui convenient per l’incompliment del servei. 

Els serveis es poden oferir a tercers – una empresa dóna el servei a totes les companyies-, o 

poden ser propis. En l’auto assistència, la pròpia companyia aèria disposa dels elements 

necessaris per realitzar les operacions. A Espanya es dóna en molts aeroports amb Iberia i Air 

Europa. 

Els serveis de  handling es classifiquen en 11 grups diferents segons la normativa de la CE: 

Número Nom del grup d’assistència en terra 

1 Assistència administrativa en terra i supervisió 

2 Assistència a passatgers 

3 Assistència d’equipatges 
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4 Assistència de càrrega i de serveis 

5 Assistència d’operacions en pista 

6 Assistència de neteja i serveis de l’aeronau 

7 Assistència de combustible i lubrificant 

8 Assistència de manteniment en línia 

9 Assistència d’operacions de vols i tripulació 

10 Assistència de transport en superfície 

11 Càtering 

 

ASSISTÈNCIA ADMINISTRATIVA I SUPERVISIÓ 

Són serveis administratius que es proporcionen a les companyies aèries en cada aeroport i 

que són imprescindibles. Les funcions més importants són les de representació i de 

supervisió: 

 La representació consisteix en les operacions administratives que cada companyia ha 

de realitzar a cada aeroport: l’enllaç amb les autoritats locals, el pagament de les 

taxes aeroportuàries, el pagament dels serveis, les compensacions econòmiques, etc. 

 La supervisió consisteix en el control de les operacions que es duen a terme. Si no 

són eficients, fan perdre diners a la companyia. Supervisen les actuacions dels agents 

de handling, els documents que es tramiten, la relació amb la tripulació, etc. 

ASSISTÈNCIA A PASSATGERS 

Els serveis inclosos en aquest apartat són els que un viatger rep quan ha de embarcar i/o 

desembarcar d’una aeronau. El personal està format perla persona que ens pren les dades i 

ens factura l’equipatge, la que ens informa sobre el vol, la que revisa les targetes 

d’embarcament, etc. 

De tots aquests serveis, els més importants són els de check-in (facturació) i els 

d’embarcament i desembarcament. 
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 Facturació 

Inclou totes les activitats necessàries perquè un passatger rebi la seva targeta 

d’embarcament, confirmi el seu lloc a l’aeronau i es realitzi l’etiquetat de l’equipatge perquè 

aquest pugui ser pesat i classificat a la bodega de l’avió. 

La facturació pot ser donada de forma múltiple o diferenciada. La múltiple consisteix en què 

cada companyia disposa d’uns mostradors designats i tots els vols es poden facturar en tots 

els mostradors. En canvi, la diferenciada consisteix en què cada vol té assignats mostradors 

diferents en funció de la disponibilitat. 

Tot i això, actualment s’estan implementat les màquines automàtiques de facturació que el 

passatger por fer servir per si sol. A més, des de casa es pot imprimir la targeta 

d’embarcament a través del check-in online introduint les teves dades. En aquest cas segon 

cas, si no disposes d’equipatge per facturar, pots passar directament a la zona de passatgers. 

Per tal de facilitar aquests tràmits, hi ha uns agents de handling que ofereixen informació 

personal al viatger si aquest la necessita. Normalment són presents en retards o 

cancel·lacions quan la informació és més exclusiva. A part del personal de cada companyia o 

de l’empresa de handling, a Espanya AENA ja té uns punts d’informació escampats pels 

aeroports. 

EMBARCAMENT I DESEMBARCAMENT 

Un cop el passatger ha passat els controls de seguretat de l’aeroport, procedeix a 

l’embarcament. Les activitats més importants  que fan els treballadors de l’empresa de 

handling són: 

 Un cop l’avió està preparat per rebre els viatgers, el personal informa mitjançant els 

monitors que hi ha a cada porta d’embarcament la disponibilitat per embarcar i a la 

vegada, prepara el sistema informàtic. 

 A continuació, controlen els passatgers que accedeixen a l’avió i l’equipatge de mà. Si 

algun excedís la mida o el pes o no quedés lloc a la cabina, s’haurien de facturar 

manualment. Si algun passatger no es presenta, es cridarà per megafonia durant el 

temps permès per tal que l’avió no tingui retard i se’n desembarcarà l’equipatge de 
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l’aeronau. 

 Un cop tothom ha embarcat, es crea una llista amb tots els viatgers i es dóna al 

personal de l’avió. 

Un cop l’avió arriba al destí, el personal ha de conèixer les informacions d’aquell vol, ha de 

dirigir els passatgers per les zones necessàries i ha d’atendre qualsevol requeriment o queixa 

que tingui lloc. 

ASSISTÈNCIA A EQUIPATGES 

Inclou la manipulació dels equipatges facturats dins de la sala de classificació, la càrrega i 

descàrrega en l’aeronau i la seva distribució corresponent. 

Aquest punt és d’essencial importància per al passatger ja que si l’equipatge es retarda, es 

perd o es deteriora li suposa un gran inconvenient. 

Els processos es poden dividir en la sortida de l’avió, l’arribada i les connexions. 

A la sortida de l’avió, el personal de la sala de classificació llegeix manualment les etiquetes 

dels equipatges i els col·loca en els carros preparats per a cada vol. Els passatgers de classes 

preferents, disposen de carros separats ja que seran els primers que es descarregaran. 

També es pot donar el cas que en trànsit, el passatger facturi l’equipatge perquè li arribi 

directament a l’aeroport de destí. Aquest pas és molt útil perquè evita que el passatger hagi 

de carregar l’equipatge, però per contra, ha de ser ràpid ja que a vegades la diferència de 

temps entre vols és reduïda. 

A la terminal 1 del Prat, s’ha instal·lat un servei automatitzat de classificació i distribució 

d’equipatges. Es basa en l’ús d’etiquetes que queden gravades en el sistema informàtic i 

mitjançant sensors, cada equipatge arriba al vol que li correspon. 

Els material més utilitzats en aquest servei són els carros portaequipatges, els contenidors 

d’equipatges d’ULD, els carros portacontenidors i els tractors de remolc per moure els 

carros. 

En l’arribada de l’avió, el procés consisteix en la descàrrega  dels equipatges i la posterior 
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distribució en la cinta corresponent. 

ASSISTÈNCIA DE CÀRREGA I DE CORREU 

Els serveis inclosos fan referència a la manipulació física de les càrregues i del correu, al 

tractament de documents i a les formalitats duaneres, en el temps comprès entre la 

descàrrega de l’avió i la sortida de l’edifici terminal o viceversa. Els processos fonamentals 

són la preparació en la terminal de càrrega i el transport d’aquestes mercaderies. 

El transport de les mercaderies entre la terminal i l’avió o viceversa és complicat donada la 

quantitat de càrregues diferents que s’han de transportar. El procés de càrrega s’explica en 

l’apartat següent. 

ASSISTÈNCIA EN PISTA 

Estan inclosos tots els serveis que rep l’aeronau en la pista pel seu funcionament: la càrrega i 

descàrrega d’equipatges, mercaderies i passatgers, el desplaçament assistit i el fre de l’avió.  

En aquest grup trobem una acció que sembla molt senzilla i sense sentit però és una de les 

més importants: col·locar o retirar les falques a les rodes del avions. Només quan les falques 

estan col·locades poden començar les operacions que s’han de realitzar i només quan l’avió 

està preparat per enlairar-se, es retiren i permeten el seu moviment. Aquest pas serveix com 

a ordre per la resta d’operacions. 

Per començar, és imprescindible una comunicació perfecte entre el comandant i l’agent de 

terra que coordina les operacions ja que és clau que es puguin entendre. A més a més, tenen 

lloc diferents operacions que veurem a 

continuació: 

a)Transport dels tripulants. Es realitza a través de 

microbusos que els porten directament a la 

terminal o a altres destins pactats amb la 

companyia. 

b) Assistència per engegar l’aeronau. Permet que 

aquesta s’engegui i iniciï el moviment després ULD 
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d’haver estat aturada. Normalment l’avió requereix potencia elèctrica i a vegades potencia 

neumàtica – aire comprimit a altes temperatures-.  

c) Desplaçament de l’aeronau. Consisteix en arrastrar-la quan no pugui moure’s pels seus 

propis mitjans o per motius de seguretat. Aquest procés es realitza amb uns tractors que 

units per unes barres amb les rodes desplacen l’avió. Actualment, cada cop es realitza més 

aquest procés sense les barres, és a dir, amb el tractor connectat directament. És un procés 

que s’ha de fer amb gran precisió ja que pot provocar danys al trens de rodes o a altres 

aeronaus. L’agent de handling és l’últim 

responsable de les accions que es produeixin. 

 El transport de passatgers, equipatges i 

mercaderies s’explica en Fluxos de l’aeroport. 

Els mitjans necessaris per realitzar totes 

aquestes operacions són: 

 La plataforma elevadora. S’utilitza per 

moure els ULD entre el terra i l’aeronau o 

viceversa. 

 La cinta transportadora. És necessària quan la mercaderia no està preparada en ULDs 

per la càrrega i descàrrega. Actualment, s’està introduint una cinta que s’anomena 

Rampsnake que està composta per una part fixa i una variable que es pot moure per 

dins de la bodega i facilita el moviment de les mercaderies al personal. 

 L’escala de passatgers. Serveix perquè els passatgers puguin accedir o sortir de 

l’aeronau quan no disposin de passarel·la. Són transports a la terminal amb els 

vehicles de transport. 

 Vehicles de transport de passatgers: 

o Les jardineres. Estan dissenyades especialment per l’ús en aeroports, són més 

amples, tenen més capacitat de passatgers i disposen de zones especials per 

l’equipatge. 

o Els autobusos urbans: tenen menys espai però un cost més baix. 

o Els autobusos elevadors: la cabina dels passatgers es pot elevar de forma que 

Rampsnake 
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aquests poden accedir directament a l’avió i viceversa. L’inconvenient és l’alt 

preu que tenen. 

 Vehicles elevadors de persones minusvàlides: tenen una part mòbil que s’aixeca i que 

fa que no es necessiti l’ús d’escales. 

 Tractors de remolc d’avions: 

serveixen per moure els avions per la 

pista i per arrastrar-los en les zones 

d’estacionament. Poden disposar de 

barra de remolc o no. 

 Grups elèctrics de terra o pneumàtics 

per permetre que l’aeronau arranqui. 

 

NETEJA I SERVEIS DE L’AERONAU 

S’inclouen els serveis de neteja de l’aeronau tant interiors com exteriors, el tractament de 

l’aigua i les operacions de neteja de neu i gel. També s’inclou la calefacció i el 

condicionament de la nau. 

La neteja interiores realitza un cop els passatgers han baixat de l’aeronau. En aquesta 

operació, el personal de neteja entra amb el material necessari per tal que l’avió quedi net. 

Un cop és netejat l’avió, es dipositen els sacs als vehicles amb què són transportats els 

residus i les persones. 

Els serveis de lavabo i d’aigua comprenen l’extracció de les aigües residuals i el canvi de 

l’aigua potable de l’avió. L’aigua residual queda emmagatzemada en un dipòsit a partir del 

qual s’extreu amb una mànega i es porta a una zona de gestió de residus. L’aigua potable 

s’introdueix a l’avió a partir d’una cisterna que disposa d’una bomba. 

La neteja de neu i gel és imprescindible en condicions meteorològiques extremes ja que si hi 

ha gel o neu acumulada a les ales, l’avió no pot enlairar-se. 

En primer lloc, s’elimina la neu que hi ha sobre l’avió amb uns equips que subministren aire 

comprimit a altes temperatures i en segon lloc, es treu el gel aplicant un fluid especial. A més 

Neteja de la neu de les ales 
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a més, també s’aplica un líquid que impedeix la formació de nou gelper tal que l’avió pugui 

enlairar-se i no se’n torni a produir en la pista. Cal recordar que aquest líquid s’ha de guardar 

i tractar en dipòsits especials ja que és altament contaminant. 

En molts aeroports aquestes zones especialitzades per al desgel estan situades a les zones 

d’espera de la pista i aquest fet provoca l’aglomeració d’aeronaus que esperen per enlairar-

se. 

COMBUSTIBLE I LUBRIFICANTS 

En aquest grup s’inclouen els processos que fan referència a l’emmagatzemament, al control 

i a la distribució dels combustibles i dels lubrificants. 

Les mesures de seguretat en aquesta operació són extremes ja que el combustible és una 

matèria ignífuga i pot provocar danys molt greus. 

El combustible està emmagatzemat en uns dipòsits especials a partir dels quals es transporta 

fins a l’aeronau a través de cisternes o a través de dispensers. El combustible s’incorpora a 

l’avió per sota l’ala dreta de l’aeronau que és on es troben els dipòsits. 

MANTENIMENT D’AERONAUS 

Inclou tots els serveis regulars de manteniment i qualsevol altre que demani la companyia 

abans de l’enlairament.  També inclou el subministrament i el recanvi de les peces 

necessàries tant en la pista com en els hangars. 

Els serveis més habituals són comprovar que la nau no tingui danys estructurals i el nivell 

dels fluids.  A més, s’encarreguen de la part administrativa d’aquestes operacions ja que 

actualitzen manuals, comuniquen les reparacions, s’encarreguen del proveïment de les 

peces, etc. 

OPERACIONS DE VOL 

Aquest grup comprèn els serveis relacionats amb la preparació del vol en l’aeroport de 

sortida, els canvis d’itineraris i l’administració de la tripulació. Està molt relacionat amb el 

grup 1. 
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En terra, s’encarreguen de firmar i controlar la documentació necessària pel vol; durant el 

vol, s’encarreguen de solucionar qualsevol problema que pugui tenir lloc en el trajecte. 

TRANSPORT EN SUPERFÍCIE 

En aquest grup s’inclou el transport de passatgers, equipatges i mercaderies entre les 

diverses terminals de l’aeroport quedant exclòs totalment el transport terminal-aeronau el 

qual ja es contempla en el grup 5. 

Les funcions més habituals són: 

 Transport entre l’aeroport i terminals externs del recinte aeroportuari o entre dues 

terminals dels mateix aeroport. 

 Transports especials, com per exemple el de persones discapacitades. 

 Transport aeroport-ciutat i viceversa: comprèn el transport de mercaderies entre 

l’aeroport i el domicili o viceversa. 

CÀTERING 

El principal servei que dóna aquest grup és el transport i la càrrega i descàrrega d’aliments i 

de begudes de l’aeronau. També s’inclouen les relacions amb proveïdors i les gestions 

administratives. A més s’inclouen en aquest grup materials com la premsa, els gots i els 

plats, els auriculars i els productes que es comercialitzaran. 

El menjar es transporta a l’avió a través d’un camió especial que permet elevar-se i situar-se 

a l’alçada correcte. 

 

Camió elevador de càtering 
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QUALITAT DEL SERVEI DE HANDLING 

L’eficiència i la qualitat d’aquests serveis són claus per al bon funcionament de l’aeroport. 

Per tal de valorar-ho normalment s’utilitzen aquests indicadors: 

 La longitud de les cues formades pels passatgers en la facturació. 

 El temps d’entrega dels equipatges des que l’avió està a l’àrea d’estacionament fins 

que són recollits a la cinta. 

 Temps de col·locació de les falques. 

 Puntualitat de l’escala. 

 L’arribada dels autobusos que els passatgers han de fer servir per desplaçar-se per 

l’àrea d’estacionament. 

 Posicionament de les escales (temps). 

 Números de problemes amb els equipatges. 

LA SEGURETAT I EL SEU CONTROL 

La preocupació per possibles atemptats fa que el control en els aeroports siguin molt 

exhaustius. Per accedir a les zones privades cada treballador disposa d’una targeta 

identificaria que li limita les zones d’accés.  

Des del 2008, s’aplica un reglament de seguretat comú a tota la UE que va ser aprovat per la 

CE. Els controls que aquest integra estan dirigits a l’aeroport o als passatgers. 

De cara a l’aeroport trobem: 

 Inspecció del 100% de l’equipatge que s’introdueix en la bodega. 

 Comprovació l’historial de qualsevol persona que entri a treballar a l’aeroport. 

 Realització d’un control diari a tot el personal. 

 Elaboració d’una llista d’articles prohibits en la cabina i en la bodega de l’avió i la seva 

posterior difusió. 

 Realització d’inspeccions puntuals als passatgers que ja han passat el control. 

Dirigides al passatger trobem diverses obligacions: 
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 Només es pot pujar a l’avió 100 mL de líquid. 

 Els envasos amb líquids han d’estar col·locats en una bossa transparent de plàstic. 

 L’equipatge de mà només pot ser un i la bossa, si se’n tingués. 

 Haurà de treure’s la roba d’abric en els controls de raigs X. 

 Els ordinadors i equips electrònics han de ser inspeccionats. 

Abans d’accedir a la zona estèril, s’ha de passar un control de seguretat. Els objectes 

personals són analitzats amb raigs X i la persona passa per un detector de metalls. A la 

vegada, les maletes facturades passen per un control de raigs X i són sotmeses a control per 

gossos especialitzats en explosius i drogues. 

Una situació també a evitar és l’ús de paraules com explosius, bomba, pistola, dins d’un avió 

ja que per molt que s’hagi dit de forma involuntària et poc provocar un arrest. La tripulació 

està entrenada per reaccionar especialment davant d’aquestes circumstàncies. 

 

3.3 FLUXOS DE L’AEROPORT 

FLUX DE PASSATGERS 

Un cop el viatger accedeix a l’aeroport a través de les comunicacions que aquest disposa i 

entra a la terminal, ha de seguir una sèrie de passos per acabar dins de l’aeronau.  

En primer lloc, i per la zona pública on pot anar acompanyat de familiars i amics, ha 

d’adreçar-se als mostradors de facturació del seu vol corresponent que pot trobar en els 

panells informatius. Allà és on revisen la seva identitat, li entreguen la targeta 

d’embarcament confirmant el lloc a l’avió i li facturen l’equipatge. A partir d’aquest pas, el 

passatger només disposa de l’equipatge de mà ja que l’altre segueix uns passos per acabar 

directament a l’avió. 

En la facturació de l’equipatge, es pesa per comprovar que no passi del límit de cada 

companyia. Si el superés, el passatger hauria de pagar pel pes sobrepassat. Després se li 

posa una etiqueta que inclou el destí, el número de vol i del passatger i el codi de l’equipatge 

per si es perdés. Un resguard d’aquest equipatge s’enganxa a la targeta d’embarcament del 
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passatger perquè pugui reclamar en cas d’alguna incidència. Després, és enviat a través de 

les cintes a la sala de classificació. A més, es comprova el pes i la mida de l’equipatge de mà. 

En la targeta d’embarcament s’inclou la companyia, el número de vol i del passatger, l’hora 

límit d’embarcament, el lloc a l’avió, el destí, la data, la porta d’embarcament i la classe amb 

què es viatja. També inclou informacions addicionals sobre el viatger. 

Un cop disposa del bitllet, passa a la zona de passatgers on només s’hi pot accedir amb 

l’autorització corresponent, en aquest cas, el bitllet. En aquesta zona és on es passen els 

controls de seguretat, de sanitat o d’immigració depenent del destí del vol. A través 

d’aquesta zona s’arriba a la sala d’espera i per últim, s’embarca a l’avió a través d’una 

plataforma o d’una passarel·la. Aquí hi torna a haver un control del bitllet i a vegades, es 

mesura l’equipatge de mà. Si no és correcte, es fa una facturació in situ. És en la zona de 

passatgers on el viatger disposa sobretot de serveis comercials per comprar quelcom que 

desitgi.  

Un cop ha arribat a l’avió i arriba l’hora de l’enlairament, el passatger surt i acabarà arribant 

a un altre aeroport. El desembarcament de l’avió depèn de la proximitat de l’avió amb la 

terminal.  

Si es realitza a través d’una passarel·la, els agents de handling només l’han de col·locar 

correctament. 

En canvi, si l’estacionament està en una zona remota, l’embarcament/desembarcament es 

realitza a través d’escales i d’autobusos que transporten els passatgers entre l’avió i la 

terminal. Un cop l’avió té les falques posades i l’escala està totalment col·locada, s’obren les 

portes de l’avió i comença la baixada dels passatgers que arribaran de nou a la terminal. El 

procés d’embarcament es realitza a la inversa. 

A partir d’aquí, podem dividir el procés en dos fluxos diferents: 

 Si aquest és el final del seu viatge, el passatgers tornarà a passar un control de sanitat 

o d’immigració i un cop recollís el seu equipatge, passaria un control d’aduanes abans 

de sortir de nou a la part pública, -si fossin necessaris segons la legislació vigent-. En 

vols internacionals, es trobarà una oficina de canvi de monedes. 
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 En canvi, si aquest aeroport no és el seu destí sinó que fa escala, aleshores es dirigirà 

al mostrador de trànsit i se li indicarà el camí cap a la nova aeronau. En aquest 

trajecte pot haver de passar controls de policia, de sanitat, etc. 

Per tal d’informar-se, els viatgers disposen de serveis d’informació en panells informatius, en 

taulells, per megafonia, etc. Aquesta ajuda és imprescindible per arribar al vol correcte. La 

informació es dóna principalment per sistema visual i per megafonia. 

Els teleindicadors són els més habituals i indiquen el nom de la companyia aèria, el número 

de vol, la procedència o el destí, l’hora prevista i real de sortida/d’arribada, les incidències 

que poden haver-hi i la sala des on comunica la terminal amb l’aeronau. Aquestes es 

complementen amb l’ús de monitors. 

En els següents esquemes, es pot observar el flux de passatgers en el trànsit aeri amb totes 

les variants possibles. 
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FLUX D’EQUIPATGES I MERCADERIES 

El procés de càrrega a l’aeronau té lloc pel costat dret de l’avió. El procés depèn de si 

l’aeronau està preparada per transportar ULDs o si aquests han de ser carregats 

manualment. 

Si la bodega està preparada, es transfereixen els equipatges dels carros als ULDs i a través 

d’una plataforma elevadora, es traslladen dins de l’avió on a través d’uns sistemes mecànics 

s’arrastren fins a la seva posició. L’organització de la càrrega s’ha d’efectuar seguint unes 

condicions establertes en el Manual de pes i centrat. La fixació dels ULDs és molt important 

ja que un moviment dins de l’aeronau pot provocar greus problemes en el vol, cal tenir em 

compte el pes que tenen i el desequilibri que poden provocar en la fase de vol. 

Si la bodega no està preparada, els equipatges són moguts per una cinta transportadora i un 

agent de handling s’encarrega de treure’ls del carro i posar-los a la cinta, i un altre de 

distribuir-los dins de l’avió. A vegades, també es realitza sense cinta per la poca altura de 

l’aeronau. 
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Les mercaderies, igual que els equipatges, han de ser preparats abans d’embarcar-los. A 

l’arribada a la terminal de càrrega, té lloc la recepció de la mercaderia la qual es guarda en 

una àrea d’emmagatzematge prèvia al control per part de l’agent de handling. Es comprova 

que la documentació presentada sigui la correcta i que les condicions i característiques de la 

càrrega siguin les legals. A continuació, s’emmagatzemen en funció de la seva naturalesa i 

amb el destí que tinguin. 

Un cop la càrrega està disponible, l’agent de handling entrega ala companyia aèria la 

documentació necessària i prepara la càrrega en ULDs o carros en funció dels contractes 

establerts o de l’espai que hi hagi a l’avió. Igual que l’equipatge, també s’etiqueta. Un cop 

està tot acabat s’entrega al comandant la documentació amb totes les mercaderies que hi ha 

a l’aeronau i s’inicia el procés de càrrega en rampa. 

Per a la càrrega, hi ha dos tipus diversos de ULDs: 

 Els pallets que són superfícies planes d’alumini sobre les quals es subjecta la 

mercaderia amb xarxes. 

 El contenidors que són recipients tancats. 

El procés és el mateix que amb els equipatges, amb la diferència que si la càrrega està en 

ULDs directament s’eleven a la bodega. Per mercaderies especials es disposa d’avions 

preparats per aquest transport, com en el cas dels avions militars. 

A l’arribada a l’altre aeroport, es recepcionen les mercaderies en la zona d’espera de la 

terminal, es comproven físicament i es distribueixen en diferents zones segons el seu destí o 

les seves característiques. És llavors quan poden rebre controls de les autoritats estatals. 
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4. L’AEROPORT DEL PRAT EN IMATGES 

Com es pot apreciar, tot el punt 3 del treball és teòric, és per això que hem de veure 

exemples reals del que s’ha explicat anteriorment. Les imatges estan preses en l’aeroport del 

Prat, el centre del meu estudi. També es fa una comparació entre les diferències tècniques 

que presenten les dues terminals arran 

sobretot de les noves tecnologies que 

presenta la T1. 

De cara a comunicar entre si les terminals o 

l’aeroport amb les rodalies, s’ofereixen 

serveis d’autobusos, entre d’altres, com és 

el cas de l’Aerobús. Aquest uneix la T1 amb 

la plaça Catalunya del centre de la ciutat de 

Barcelona. 

Els aeroports són infraestructures de grans 

dimensions i per això, necessitem indicadors per saber com arribar al nostre destí a 

l’aeroport. L’aeroport del Prat no és cap excepció.  

 

En els últims anys, cada cop són més els serveis que els aeroports donen sobretot a un 

col·lectiu determinat, els minusvàlids. AENA ofereix un tracte especialitzat per aquelles 

persones que ho requereixen en punts d’atenció com els següents. Això sí,  es recomana 

Aerobús. Connecta la T1 amb Barcelona 

Indicador dels voltants de la T1 de l’aeroport de Barcelona - El Prat 
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avisar de la necessitat de l’atenció per adelantat en el telèfon 

d’atenció d’AENA. 

 

 

 

 

 

Un cop estem dins de l’aeroport, trobem a vegades centenars de mostradors de facturació 

diferents i hem de buscar quin pertany al vol que nosaltres tenim reservat. És per això que hi 

ha instal·lats monitors per tota la terminal on ens informen dels diferents vols, la seva 

destinació i els mostradors als quals ens hem de dirigir. 

 

 

 

 

 

Monitors d’informació de la T1 del Prat 

Zona d’atenció els minusvàlids 
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Un cop sabem a quin mostrador hem de dirigir-nos, simplement hem de realitzar-hi tots els 

tràmits ja esmentats amb anterioritat. 

Per tal de donar atenció als seus clients, tant les companyies aèries com AENA tenen oficines 

d’atenció al públic. A més a més, també podem trobar oficines d’altres serveis, com el 

turisme, el lloguer de cotxes, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

L’aeroport també dóna facilitats i comoditats als seus passatgers en les llargues esperes que 

sovint s’han de fer per embarcar a l’avió. Els llocs més típics són els restaurants i les 

nombroses botigues que hi ha. Cal dir que els preus són molt més elevats que a fora del 

Mostradors de facturació; Mesurador d’equipatges de mà 

Companyies aèries i oficines d’atenció al públic 
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recinte aeroportuari, sobretot en el menjar i les begudes. Aprofiten que no tens cap més 

opció, ja que pel filtre de seguretat no pots passar ni aigua, per tal de treure benefici. 

 

També cal destacar els aspectes legals i de seguretat que s’anuncien per tot el recinte, des 

de la prohibició de fumar  fins als objectes prohibits a bord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zones comercials de la T1  

Mesures de seguretat en el recinte aeroportuari 
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Per últim, cal destacar els tràmits administratius i de moneda que s’han de fer sobretot en 

viatges internacionals. Com podem veure, en la terminal d’arribades trobem una oficina de 

canvi de divises. 

 

 

 

 

 

 

Amb els canvis realitzats a l’aeroport i les ampliacions corresponents, la tecnologia ha anat 

modificant-se. Hi ha serveis i instruments que només s’ofereixen a una de les dues terminals, 

com veurem tot seguit. 

Per que fa a la T2, és a dir, la terminal més antiga, trobem els teleindicadors que ens 

informem dels vols. A la T1, han estat substituïts pels petits monitors electrònics. 

 

 

 

 

 

Oficina de divises i tràmits duaners 

Teleindicador. Només el trobem a la T2 de l’aeroport 
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A la T1 a més a més, s’han creat zones especials que disposen de màquines de menjar i de 

begudes i també s’han instal·lat cintes mecàniques que recorren els llargs passadissos de la 

terminal. 

 

 

 

 

 

Per últim, cal fer referència a l’estratègia de reducció de costos que moltes companyies 

aèries han aplicat amb el sistema de l’Auto Check-in, és a dir, una facturació automàtica. 

Amb les noves tecnologies ja no has d’anar a les oficines ni als mostradors, sinó que tot es  

pot fer en unes màquines instal·lades al costat dels mostradors de facturació del vol 

corresponent. Tot i això, si no se sap com funcionen o no hi ha prou confiança en les noves 

tecnologies, encara es pot anar a facturar de la forma tradicional. L’inconvenient que tenen 

aquestes màquines és que no et permeten facturar directament els equipatges ni 

imprimeixen etiquetes per aquests, tot i això, hi ha empreses que destinen un mostrador de 

facturació especial per aquests casos. D’aquesta manera aconsegueixen donar un millor 

servei i el passatger s’estalvia gran part de l’espera. 

També cal destacar que la T1 té una zona dedicada exclusivament al pont aeri entre 

Barcelona i Madrid, i com a tal, Iberia ocupa una gran part d’aquella zona. 

 

Novetats de la T1 del Prat 
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Màquines d’auto check-in amb la pantalla ampliada 
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5. CONNEXIONS AEROPORTUÀRIES 

Els aeroports necessiten connexions amb la resta del territori per poder funcionar. En primer 

lloc, parlaré de les connexions de càrrega i en el punt 5.3 es parla de les connexions per 

passatgers que tenen alguns aeroports existents. 

En general, el mercat de les mercaderies respon a tres fluxos principals: 

 Trànsit intercontinental de llarg recorregut. 

 Trànsit entre plataformes secundàries i hubs a partir dels quals es reparteixen les 

mercaderies a les altres destinacions. 

 Trànsit regional que coincideix amb el flux de passatgers. 

En la següent matriu DAFO, s’analitza la diferència entre el transport aeri i el terrestre. El 

més freqüent es per vehicles d’alt tonatge, és a dir, els camions. 

DEBILITATS AMENACES 

El cost del transport és 10 vegades superior 

al transport terrestre. 

Es pot transportar poc tonatge. 

Per estalviar costos, les empreses poden 

preferir el transport per carretera. 

 

Saturació de les infraestructures 

aeroportuàries. 

Retards en les mercaderies. 

Restriccions de vols nocturns en alguns 

aeroports. 

Fa que la velocitat del vol no tingui cap 

efecte positiu si no es pot volar durant 

certes hores. 

FORTALESES OPORTUNITATS 

La velocitat fa que es recomani per 

distàncies superiors a 800km. 

Permet transportar productes frescos d’un 

dia per l’altre. Per exemple, tonyina fresca al 

Japó des de Catalunya. 

Permet fer transports urgents en poc 

temps. 

És molt utilitzat en el camp medicosanitari. 

No té restriccions els diumenges. Permet moure mercaderies tots els dies de 

la setmana. 



Les infraestructures aeroportuàries, un model centralitzat 

      Andrei Ioan Boar  ~ 79 ~ 

El cost del transport aeri depèn principalment del volum i del pes de la càrrega. Aquest tipus 

de transport és rendible si la càrrega té poc volum i pes però en canvi, té un alt valor en el 

mercat. A més a més, a vegades és necessari per complir amb la data de caducitat dels 

productes, per exemple, els productes frescos.  

5.1 CONNEXIONS TRANSPORT AERI – TRANSPORT FERROVIARI 

La possibilitat de connectar aeroports amb trens permet que es mogui gran quantitat de 

mercaderies per via terrestre i que per via aèria es distribueixin a infinitat de zones ja que 

entre uns i altres abasten gran part del territori. A més, el cost del ferrocarril és molt 

competitiu i això fa que el transport integrat s’utilitzi molt actualment, sempre i quan sigui 

possible. A Espanya per exemple, el fet de tenir una via ferroviària d’ample ibèric impedeix 

moure les mercaderies cap a la resta d’Europa. Per aquesta situació, moltes vegades es 

prefereix combinar el transport aeri amb el de carretera. 

En les possibles connexions ferroviàries s’utilitzarien els següents trens: 

 Trens que poden circular a 160km/h amb vagons preparats pel transport integrat.. 

 Trens modificats que poden circular a 200 km/h amb vagons adaptats per transportar 

contenidors aeris. 

 Trens d’alta velocitat (300km/h) que transportin contenidors aeris quan hi hagi poc 

trànsit de passatgers i que transportin tant contenidors com passatgers  quan la 

ocupació fos alta. 

Avui en dia, l’aeroport de Frankfurt disposa de connexions d’alta velocitat i l’aeroport de 

París fa estudis amb el TGV. S’intenta crear una xarxa que uneixi els principals aeroports 

europeus: París, Frankfurt, Milà, Londres, etc. Esperem que també arribi a Espanya i l’AVE 

sigui eficient d’una vegada per totes. 

 El gener del 2013 s’ha inaugurat finalment la connexió d’AVE entre Barcelona, Girona i de 

retruc, França. Tenint en compte que el primer AVE es va inaugurar l’any 1992 i que 

connectava Madrid amb Sevilla, no hagués sigut més lògic que no s’hagués hagut d’esperar 

20 anys a poder inaugurar la connexió amb la resta d’Europa? 

L’objectiu és crear una xarxa de transport integrat entre el transport aeri i el tren d’alta 
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velocitat per la gran megalòpoli europea per tal d’augmentar la competitivitat i donar un 

millor servei al passatger. De retruc, també s’afavoriria al medi ambient ja que el tren 

contamina molt menys que l’avió. 

5.2 CONNEXIONS TRANSPORT AERI – TRANSPORT MARÍTIM 

Aquest tipus de transport combina la velocitat del transport aeri amb la capacitat de tonatge 

que té el transport marítim. Utilitzant els serveis d’un hub de transferència intermedi, és a 

dir, que fa d’enllaç entre els dos tipus de transport. 

Aquest sistema es basa en la gestió de costos Just in Time. Consisteix en l’existència nul·la 

d’estoc per a l’empresa importadora. Les mercaderies arriben en onades de productes per 

via marítima evitant així els costos d’emmagatzemament en el destí. 

A continuació, es distribueixen ràpidament per via aèria i d’aquesta manera es pot accedir a 

un mercat molt extens pel territori. El mercat ho absorbeix en 17-20 dies. A partir d’aquí, el 

cicle s’alimentaria a ell mateix cada 15-20 dies.  

Això sí, és imprescindible per poder fer aquesta combinació l’existència d’un hub ràpid, segur 

i fiable. L’exemple més clar és l’aeroport dels Emirats Àrabs, on es gestiona la major 

quantitat de volum de càrrega mar-aire d’Àsia. 

5.3 COMPARACIÓ DE LES CONNEXIONS DELS AEROPORTS 

L’objectiu en aquest punt és estudiar com estan comunicades amb la resta del territori les 

fronteres entre el transport aeri i el transport terrestre i els punts a millorar. 

Per tal de tenir una mostra variada, vaig decidir triar 3 aeroports de diferents dimensions. 

Després però, vaig pensar en comparar l’aeroport de Barcelona amb un altre de 

característiques semblants per veure si responia igual o estava mal comunicat. Finalment, els 

4 aeroports estudiats són: 

 Aeroport de Reus. Petit aeroport turístic que només té una desena de vols setmanals. 

 Aeroport de Barcelona-El Prat. És el centre del meu estudi i és un dels principals 

aeroports europeus. 

 Aeroport de Newark. Està situat a Nova York i té un nombre de passatgers semblant 
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al de Barcelona. A més, les característiques geogràfiques són semblants a l’aeroport 

català. La principal diferència és que té 3 terminals en lloc de dues. 

 Aeroport de Frankfurt. És el novè aeroport mundial pel que fa a passatgers i serveix 

de centre d’operacions de companyies com Lufthansa.  

AEROPORT DE REUS 

L’aeroport de Reus està situat a 3km de Reus i a 13km de Tarragona. Està enmig d’una gran 

conurbació urbana i a més, dóna servei a zones com Salou, Cambrils… on el turisme és molt 

present sobretot  a l’estiu. La Costa Daurada és un dels llocs preferits per estiuejar 

d’anglesos, alemanys, i cada cop més, dels russos. 

L’aeroport no és un dels més grans d’Espanya ja que només té uns 900.000 passatgers 

anuals. Tot i això, disposa de bones comunicacions. A continuació, analitzarem les diferents 

possibilitats que hi ha per arribar-hi. 

Transport públic urbà 

Reus Transport, l’empresa que dóna el servei d’autobusos a la ciutat, té una línia especial 

que connecta l’aeroport amb el centre de la ciutat: la L50. A més, el seu recorregut és 

important, ja que connecta el transport aeri amb l’estació de tren de la ciutat, i això fa que 

els passatgers puguin desplaçar-se cap a altres localitats un cop han arribat a Reus. 

Hi ha un autobús per cada hora, començant el servei des de l’aeroport a les 8.05 i acabant a 

les 23.05. El preu del transport és de 2.50€. Tot i això, si s’utilitza per dins de la ciutat, només 

s’ha de pagar 1.25€.  

TRANSPORT PÚBLIC INTERURBÀ  

L’empresa Hispano Igualadina disposa d’una línia entre l’aeroport de Reus i Barcelona 

aquells dies que hi ha vols, ja siguin d’arribada o de sortida. És un acord firmat amb 

l’aerolínia Ryanair i és una bona forma d’utilitzar l’aeroport de Reus i/o de Girona com a 

suplements de l’aeroport del Prat. Sobretot tenint en compte que les taxes aeroportuàries 

del Prat són superiors a la resta d’aeroports i per tant, per les companyies aèries suposa una 

rebaixa del cost del vol. Com a més, el passatger ha de pagar-se l’autobús, per l’aerolínia li 
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surt molt beneficiós. 

De la mateixa manera hi ha autobusos que connecten la ciutat de Reus, l’aeroport i  

Tarragona  quan arriben o surten els vols. 

A més a més, també posen a disposició del públic 1 autobús de la línia Reus Valls. 

Per una altra banda, l’empresa PLANA connecta l’aeroport de Reus i el de Barcelona amb la 

Costa Daurada. Ofereix transport entre la l’aeroport de Reus i les localitats costaneres dels 

voltants per 5.95€ i 9.95€ en funció de si és d’anada i tornada o només d’anada.. A més a 

més, també connecta les ciutats dels voltants amb l’estació d’AVE de Perafort. 

TRANSPORT PRIVAT 

A l’aeroport de Reus s’hi accedeix a través de la carretera C-14 a la sortida Reus centre, 

Aeroport. 

Disposa de més de 1500 places de pàrquing per poder aparcar els vehicles. Aquesta opció de 

transport es complementa amb el servei de taxis 

AEROPORT DE BARCELONA 

 
Esquema de les connexions de l’àrea metropolitana de Barcelona amb l’aeroport 
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AUTOBUSOS URBANS 

 Aerobús A1: Plaça Catalunya – T1. Connecta la T1 amb el centre de Barcelona cada 5 

minuts. El trajecte té una durada d’uns 35 minuts. 

 Aerobús A2: Connecta la T2 amb plaça Catalunya cada 10 minuts. 

 L46: Aeroport – Plaça d’Espanya per Hospitalet de Llobregat i el Prat de Llobregat. 

 L77: Aeroport – Sant Joan Despí 

 Autobusos nocturns que connecten la T2 i la T1 amb les línies N17 i N16 

respectivament, i plaça Catalunya. 

 PR1: Connecta l’estació de Renfe del Prat de Llobregat amb les terminals. 

 L99: Connecta Castelldefels amb l’aeroport. 

AUTOBUSOS INTERURBANS 

 Plana: uneix l’aeroport amb localitats de la Costa Daurada com Torredembarra, Salou 

o Reus. 

 Mon-Bus: uneix l’aeroport amb El Vendrell per totes les localitats de la costa. 

 Sarfa: connecta les terminals amb ciutats de la Costa Brava. 

 Alsa: connecta amb Figueres, Girona i Lleida, localitats on es poden agafar altres 

autobusos de llarg recorregut. 

 Directbus i Novatel uneixen l’aeroport amb Andorra. 

 Barcelona Bus dóna servei entre les terminals i el Maresme. 

CONNEXIONS ENTRE TERMINALS 

Per tal de connectar les dues terminals, AENA posa a disposició dels seus clients autobusos 

gratuïts entre la T1 i la T2 i entre el pàrquing de llarga estança i les terminals. 

TRANSPORT PRIVAT 

A la terminal 2 s’hi accedeix per la C-31 que connecta amb el sud seguint la costa i arriba fins 

a Barcelona a través de la unió amb la C-32 i les Rondes. A la T1, també s’hi accedeix a través 

d’aquesta carretera, però l’accés específic respon al nom de B-22 o també anomenada, La 

carretera de l’aeroport. 
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A través de tots els accessos a Barcelona ja s’indica als panells com arribar a l’aeroport. 

Per una altra banda, trobem els taxis que cobren 3.10€ com a suplement d’aeroport  

respecte de la tarifa habitual i permeten una maleta de 55x35x35cm gratuïta. A partir d’aquí, 

es cobra 1€ per peça. 

La xarxa de carreteres a Catalunya també té com a centre Barcelona i això fa que l’aeroport 

pugui ser connectat per via terrestre des de totes les zones de Catalunya. 

CONNEXIÓ FERROVIÀRIA 

La T2 de l’aeroport disposa d’una estació de tren que donada parada a la línia R2 Nord de 

Rodalies. Connecta la terminal amb Barcelona, Granollers i, arriba fins a Maçanet. Cal tenir 

en compte que té parada a l’estació de Sants, un gran node ferroviari que rep trens de tot 

Catalunya i de tot Espanya. Allà es pot enllaçar amb trens d’alta velocitat. 

AEROPORT DE NEWARK 

Per tal de comparar les infraestructures de l’aeroport de Barcelona, vaig decidir triar un altre 

aeroport de característiques semblants i veure’n la diferència. En aquest cas, he triat 

l’aeroport de Newark  a Nova York. És molt semblant en nombre de passatgers al de 

Barcelona-El Prat. 

Cal dir que aquest aeroport disposa d’un tren que connecta les tres terminals i les zones 

annexes a l’aeroport amb una gran estació 

ferroviària que hi ha a les afores. D’aquesta 

manera, es permet arribar a qualsevol part 

de l’aeroport des de qualsevol part del país 

per via ferroviària. El preu d’aquest tren és 

gratuït per dins de l’aeroport i només en el 

cas de fer transbord en un altre tren, es requereix 

comprar un bitllet. L’estació principal connecta amb totes les direccions. A més a més, hi ha 

un servei d’autobusos que el connecta amb el centre de Nova York cada 15 minuts. 

Tenint en compte que està situat en una zona molt densament poblada com és Nova York fa 

Air Train a l’aeroport de Newark 
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que disposi de nombroses carreteres que el connecten amb la resta del territori. Per 

descomptat també disposa de serveis de taxi i de lloguer de vehicles. 

L’aeroport de Newark està construït amb una estructura circular. Aquest fet li permet 

disposar de l’Air Train per tenir connectades les terminals i les zones annexes. L’aeroport de 

Barcelona té dues terminals totalment separades i la T1 només és accessible per carretera. El 

problema que té l’aeroport de la capital catalana comença per la localització de les seves 

terminals. Està clar que algun dia haurà d’arribar el tren a la T1 i a la futura T1-Satèl·lit, ja 

que facilitaria molt les connexions de la majoria dels passatgers. 

 

AEROPORT DE FRANKFURT 

L’aeroport de Frankfurt és un dels grans mega-hubs mundials. Com podrem veure a 

continuació, les infraestructures d’accés estan molt desenvolupades tot i tenir només dues 

terminals. L’any 2011 va ser el novè aeroport mundial amb més nombre de passatgers. 

Pel que fa al transport privat, s’hi pot accedir fàcilment amb cotxe; per tal de veure la seva 

grandària, cal destacar que disposa de dues estacions de servei dins del mateix recinte 

aeroportuari!  

El desenvolupament del transport ferroviari és la principal novetat d’aquest aeroport 

respecte dels altres. Disposa de dues estacions de tren, una regional i una altra de llarga 

distància. 

L’estació regional connecta l’aeroport amb la ciutat i les seves rodalies, donant el mateix 

servei que hi ha a l’aeroport de Barcelona amb Rodalies. 

Ara bé, l’estació de llarga distància ofereix connexions amb les grans ciutats alemanyes 

mitjançant trens d’alta velocitat, però a més a més, ofereix com a destí grans capitals 

europees com Viena, Amsterdam o Zurich. L’extensa xarxa ferroviària alemanya permet 

arribar a tots els aeroports mitjançant el tren. 
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VALORACIÓ GLOBAL 

Sembla clar que com més gran és un aeroport i com més passatgers té, més seran les 

infraestructures que han de permetre arribar-hi. Tant als aeroports petits com als grans 

veiem que s’hi pot accedir amb transport públic, ara bé, la diferència està en la seva qualitat 

i en la quantitat. 

L’aeroport de Reus té unes connexions suficients per la poca quantitat de vols setmanals que 

té. Però per desgràcia, no hi ha cap línia regular que connecti directament l’aeroport i 

l’estació d’AVE de Perafort. Considero que és un gran error no haver construït l’estació de 

tren més a prop de l’aeroport ja que hagués permès connectar l’aeroport amb la resta del 

territori de forma molt ràpida. 

Les companyies aèries podrien aprofitar que les taxes són més baixes per portar els seus 

passatgers a Reus i distribuir-los a zones properes en un espai curt de temps. De la mateixa 

forma que ho fan per carretera amb les línies d’autobusos, podrien haver aprofitat la 

infraestructura ferroviària d’alta velocitat com fan altres aeroports ja que és molt més 

competitiva –si es construeix i s’utilitzi amb criteri econòmic-.  

L’aeroport de Barcelona té, com ja he dit abans, un problema en la localització de les dues  i 

en un futur tres terminals, ja que li no permet jugar per exemple, amb combinacions de 

trens circulars. Però aquest problema si es volgués, tindria fàcil solució: si no es pot construir 

per damunt, es construeix per sota terra. Si s’hagués volgut, fa molt que ja hi hauria un 

metro construït entre les terminals. Però com que no hi és, s’ha de crear un sistema que 

permeti unir les terminals i a més, que permeti aprofitar l’estació de RENFE de què ja 

disposa, com passa a Newark o a Frankfurt. La manca de la xarxa ferroviària s’intenta 

resoldre per via terrestre amb autobusos i amb el transport privat. 

Cada cop són més les empreses que es situen al voltant dels aeroports i que ofereixen un 

servei de pàrquing al teu vehicle i et transporten entre l’aparcament i la terminal i viceversa. 

Però aquesta no és la solució, el futur està en el transport ferroviari, i un tren que connecti 

l’aeroport amb el centre de la ciutat cada mitja hora, és insuficient. Cal fomentar aquest 

tipus de transport i sobretot cal millorar la comunicació amb la T1 per tal d’igualar-la als 
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aeroports més importants a nivell mundial si es vol créixer.  

No s’ha de pretendre arribar a nivells com Frankfurt ja que és un fora de sèrie, però sí que 

s’han de millorar les connexions amb l’aeroport per tal d’arribar al nivell d’aeroports com 

Newark. 

L’aeroport de Frankfurt és el primer pas cap a una xarxa de transport integrada que combini 

aquests dos tipus de transport per tot Europa o almenys per la gran megalòpolis que forma 

la part central del continent. Aquesta combinació seria important ja que per distàncies 

curtes tant l’avió com el TGV tarden un temps força semblant si tenim en compte les esperes 

que s’han de fer a l’hora d’embarcar i desembarcar però en canvi, el tren permet reduir molt 

la contaminació i seria un model més sostenible que podria donar resposta a l’auge que té la 

demanda en el transport aeri. 

Pel que fa a la Unió Europea, cal destacar la iniciativa que s’ha pres pel transport integrat, el 

qual el considero molt important i que pot ser una gran opció de futur. Per primer cop en 

molts anys, Espanya podria entrar en aquesta xarxa ja que 20 anys després del primer AVE, 

ha aconseguit unir la península amb la resta d’Europa. 

En els últims anys, les distàncies han anat canviant, fa 50 anys, era tot un repte creuar 

Europa i actualment ho podem fer amb l’avió en 3 o 4 hores. Abans, un vol de distància curta 

era aquell que tingués com a màxim 600 – 700 km, i un de distància llarga havia de superar 

amb escreix aquesta distància. Actualment però, aquestes distàncies han canviat. Aquest fet 

s’ha produït sobretot per un canvi d’hàbits en la societat, per la introducció del tren de gran 

velocitat en el mercat i per l’entrada de les companyies de low-cost. 

Cada cop són més les persones que van a passar el cap de setmana a milers de quilòmetres 

de casa ja que el cost del transport és molt reduït i el temps que tarden és insignificant. 

Actualment, un vol de curta distància el podem considerar d’uns 1500 km i, parlem de vols 

de llarga distància en aquells en què canviem de continent.  

Per tant, si les distàncies han canviat, el transport també ho ha de fer. El camí ha començat 

però encara és llarg, una xarxa integrada entre el transport aeri i el ferroviari d’alta velocitat, 

seria el millor model per fer front a l’augment de la demanda que hi haurà en els pròxims 
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anys ja que permet compensar les distàncies d’una manera eficient. 

El principal inconvenient que li trobo a aquest sistema, és l’alt cos d’inversió inicial que té a 

curt termini. Tot i això, en una època de crisi, una política keynesiana permetria tornar al 

creixement. Cada cop són més les veus que critiquen la política monetarista actual i aposten 

pel creixement a partir de l’estat. Una bona forma per incentivar el creixement seria apostar 

per aquesta enorme xarxa de transport integrada. 
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6. ESTUDI DELS AEROPORTS A ESPANYA 

En el meu primer intent, i com a primera hipòtesi del treball faig voler crear una relació 

entre el cost que havien tingut les inversions aeroportuàries, el resultat d’explotació de cada 

aeroport i el nombre de passatgers que hi circulen.  

Per una banda, vaig considerar el resultat d’explotació i no el net, ja que considerava que els 

deutes als quals havien de fer front els aeroports no em deixarien veure la realitat de la 

gestió de l’explotació en si. Els aeroports grans d’Espanya tenen resultats d’explotació 

positius, però en canvi, pel gran deute acumulat que tenen, el resultat net acaba sent 

negatiu. 

Tot i aquesta primera hipòtesi, no he pogut obtenir les inversions aeroportuàries tret de les 

realitzades en la T1 de Barcelona. Només són públiques les inversions fetes en el segle XXI i 

hem de tenir en compte que la majoria d’aeroports ja estaven construïts i operatius abans 

del 2000. Vaig intentar contactar amb AENA però simplement em van dir que les dades que 

em podien oferir, és a dir, les públiques, estaven publicades a la web. Per tant, vaig haver de 

descartar aquesta opció ja que no podia aconseguir les dades d’una de les variables. 

A més a més, també m’havia plantejat si l’increment de passatgers que ha suposat la 

utilització de la T1 a Barcelona, respon a un model seguit per altres aeroports. És a dir, es pot 

veure que a mesura que passen els anys els passatgers de cada aeroport augmenten, ara bé, 

s’ha produït un canvi en el % d’augment un cop s’han incorporat més pistes? Està clar que hi 

haurà variacions en el nombre de passatgers però hi ha d’haver una línia que defineixi la 

proporció d’augment. 

De cara a donar resposta a aquesta idea, vaig definir que el nombre de passatgers depenia 

majoritàriament de tres variables: el número de pistes de l’aeroport, el valor del PIB anual i 

la població d’influència de cada aeroport. A mesura que anava progressant però, vaig veure 

que hi havia aeroports que no seguien aquest model, sinó que necessitaven incloure una 

altra variable: el turisme. Per tal de poder enfocar l’estudi a nivell nacional, vaig decidir crear 

grups d’aeroports donada la gran quantitat que n’hi ha al territori. El criteri a seguir ha estat 

la distància entre ells: 
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 Madrid-Barajas: l’aeroport més important d’Espanya pel que fa a passatgers. Està 

situat a la capital i a més, al centre de la península Ibèrica. 

 Barcelona-El Prat: seguint el criteri dels altres grups, en aquest s’hi haurien d’incloure 

els aeroports de Girona i de Reus però donada la seva poca importància respecte a 

Barcelona, i per poder comparar l’aeroport de la capital catalana amb Madrid, he 

decidit excloure aquests dos aeroports. 

 Aeroports de Galícia: grup format per l’aeroport de Santiago, el d’A Corunya i el de 

Vigo. 

 Aeroports del Nord: grup format pels aeroports de Bilbao, Santander, San Sebastià, 

Pamplona i Vitòria. En queda exclòs Logronyo, tot i la seva proximitat amb la resta ja 

quedava més a l’interior. 

 Aeroports de les Balears: grup format pels aeroports d’Eivissa, La Palma, Menorca i 

Palma de Mallorca. N’és exclòs l’aeroport de Son Bonet ja que no té passatgers en els 

anys que comprèn l’estudi. 

 Aeroports de les Canàries: grup format pels aeroports de Gran Canària, Tenerife Sud, 

Tenerife Nord, Lanzarote, El Hierro, La Gomera i Fuerteventura. 

 Per últim, per la distància entre si i les diferents característiques que tenen, he 

decidit seleccionar quatre aeroports més que són estudiats individualment: Alacant, 

València, Màlaga i Sevilla.  

6.1  VARIABLES I OBSERVACIONS 

PASSATGERS 

Totes les dades de passatgers estan penjades a la pàgina web d’AENA, en els informes 

anuals, a partir de l’any 2000. En un primer moment, vaig agafar les dades anuals i en vaig 

calcular les variacions absolutes i relatives de tots els aeroports en conjunt 

TRÀNSIT TOTAL DE PASSATGERS VARIACIÓ ABSOLUTA VARIACIÓ RELATIVA 

2001 144.600.598  

2002 143.092.601 -1.507.997 -1,04% 

2003 153.826.709 10.734.108 7,50% 

2004 166.146.198 12.319.489 8,01% 
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2005 181.277.741 15.131.543 9,11% 

2006 193.553.178 12.275.437 6,77% 

2007 210.498.760 16.945.582 8,76% 

2008 203.862.028 -6.636.732 -3,15% 

2009 187.631.102 -16.230.926 -7,96% 

2010 192.792.606 5.161.504 2,75% 

2011 204.386.371 11.593.765 6,01% 

PROMIG 180.151.627 5.978.577 3,68 % 

 

En aquesta taula, es pot veure que hi ha un augment de passatgers continu tret dels anys 

2008 i 2009 en què hi ha un lleuger descens. Podem veure que l’augment mitjà és d’un 

3,68% anual i això respon a la constant demanda creixent que té el transport aeri, tant a 

Espanya com a la resta del món. És justament aquí on ens hem de plantejar assumptes com 

la sostenibilitat, ja que si la demanda continua pujant a aquest ritme (més d’un 36% 

d’augment en 10 anys), es podrà donar l’oferta suficient d’una manera més o menys 

sostenible? 

Amb aquestes dades globals però, poca informació específica podria treure i per això, vaig 

agafar les dades de cada aeroport per separat i les vaig sumar per saber quants passatgers 

havia tingut cada l’aeroport en un període de 10 anys. Vaig agafar com a primer any el 2002 i 

per tant, els aeroports estan ordenats segons els passatgers d’aquell any. Per tal de no haver 

d’introduir les dades d’AENA a mà, vaig copiar al costat de cada columna les dades de 

passatgers de l’any següent però, tenint en compte que els aeroports estaven ordenats 

segons els passatgers de l’any respectiu, l’ordre era diferent de l’any 2002.Vaig haver d’anar 

retallant i enganxant la suma de passatgers a l’aeroport que li corresponia. Això sí, cal dir 

que l’ordre dels principals aeroports corresponia pràcticament cada any. 

La meva sorpresa va ser veure que la meitat d’aeroports d’Espanya no arriben ni a 1 milió de 

passatgers anuals, i això demostra una vegada més la poca eficiència d’aquest sistema 

centralitzat. 

Per tal d’estudiar-los, en primer lloc vaig triar els 10 aeroports amb més passatgers però al 
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veure la proximitat entre alguns d’ells vaig decidir finalment, crear els grups d’aeroports que 

ja s’esmenten anteriorment. 

PISTES 

En un primer moment, m’havia plantejat utilitzar el número de terminals com a variable, 

però hem de tenir en compte que la terminal és la que gestiona els fluxos de passatgers, de 

mercaderies i d’equipatges per tal que arribin a l’avió. Però el principal element en un 

aeroport són les pistes, sense elles els avions no podrien fer cap maniobra. Per molt que 

tinguem llocs per gestionar els fluxos, com podria maniobrar l’avió? Ens trobaríem amb 

avions plens però sense poder ni enlairar-se ni aterrar. 

Justament per aquesta raó vaig decidir fer servir la variable PISTES i no tenir en compte el 

número de terminals.  

Per tal de veure el número de pistes de cada aeroport vaig fer servir el programa Google 

Maps en la visió de Satèl·lit. A 

partir de la imatge aèria de cada 

aeroport, es poden diferenciar 

fàcilment les diferents parts de 

l’aeroport. 

Les pistes es poden diferenciar 

via satèl·lit ja que són molt 

llargues i l’asfalt és d’un color 

diferent que la resta de carrers 

de rodatge. No s’han de 

confondre les pistes de vol amb 

les de rodatge. Només he tingut 

en compte les de vol ja que són les que permeten les maniobres d’enlairament i aterratge als 

avions. A Espanya, la majoria de pistes són úniques, tot i que també en trobem: 

 A l’aeroport de Barcelona, dues pistes paral·leles amb una creuada. 

 A l’aeroport de Madrid-Barajas trobem 4 pistes. Són paral·leles dos a dos i a més 

Via aèria de l’aeroport del Prat on es defineixen les dues 

pistes paral·leles i la pista creuada. 
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estan situades en forma de V.  

 A l’aeroport de Bilbao hi ha dues pistes en forma de V entre si. 

 A l’aeroport de Gran Canaria i al de Palma de Mallorca trobem 2 pistes paral·leles en 

cadascú. 

Aquesta variable només s’utilitza en els aeroports de Barcelona-El Prat i Madrid-Barajas ja 

que són els únics que pateixen una variació de les pistes. Si aquestes no es modifiquen, no 

són cap variable significativa en l’estudi d’aquell aeroport. 

El número de pistes de cada aeroport està inclòs a l’annex. 

EL VALOR DEL PIB 

El PIB és l’indicador macroeconòmic que millor mesura l’economia d’una país. És el valor 

monetari total dels béns i serveis finals generats dins de les seves fronteres territorials en un 

període de temps, normalment un any.  

El PIB a preus de mercat es calcula de tres maneres diferents: 

 Sumant els diferents valors afegits que s’han generat. 

 Sumant totes les rendes que perceben les famílies pels factors productius que 

disposen. Seria igual a sumar els sous i salaris, els interessos, els lloguers i els 

beneficis. 

 Sumant totes les despeses en béns i serveis finals que han efectuat els consumidors, 

les empreses i el sector públic. En aquest cas, es sumaria el consum, la inversió, la 

despesa pública, l’exportació i es restaria la importació. 

El fet de calcular el PIB de tres maneres diferents, permet que s’anul·lin els errors i ens quedi 

un resultat més precís. 

De la mateixa manera que va passar amb les pistes, aquesta variable va quedar modificada. 

En un primer moment vaig pensar que el nombre de passatgers podria dependre de 

l’augment del PIB anual, és a dir, de l’augment de l’activitat econòmica. Però a partir dels 

càlculs fets, vaig veure que l’augment de PIB tenia un coeficient negatiu. No és lògic que 

l’expansió de l’economia en els últims anys tingui un efecte negatiu en el nombre de 
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passatgers. 

Va ser aleshores quan vaig decidir estudiar que passaria si tingués en compte en lloc de 

l’augment del PIB, el valor del PIB anual en euros constants del 2011. 

En primer lloc, vaig descarregar les dades del PIB nominal a preus de mercat entre els anys 

2000 i 2011 de l’INE. Per tal de calcular el valor real del PIB en qualsevol any, s’ha d’utilitzar 

la inflació i el deflactor del PIB. 

La inflació és l’augment de preus que té lloc en un territori. Es mesura mitjançant l’IPC (Índex 

de preus del consum). 

Per la seva banda, el deflactor del PIB permet relacionar el valor del PIB nominal d’un any 

amb el seu valor real. Per tal de calcular-lo, s’utilitza la següent fórmula: 

           
                              

   
 

Deflactorn i Deflactorn-1 fan referència a un any i el seu anterior respectivament. 

Hem de tenir en compte que si busquem el deflactor de l’any N, hem de fer servir el 

deflactor i la inflació de l’any N-1. 

En aquest cas, la inflació suma en la fórmula ja que el poder adquisitiu augmenta d’un any 

respecte a l’altre i els anys van endarrere. Hem de passar valors anteriors a valors actuals i 

per tant, hem de sumar totes les inflacions que hi ha hagut en el període respectiu. 

Un cop tenim calculat el deflactor de cada any, simplement hem de multiplicar-lo pel PIB 

nominal de l’any respectiu i obtindrem el valor del PIB real en €2011. Cal tenir en compte que 

valor del PIB constant del 2011 no varia i que el deflactor de l’any 2011 per tant, és 100. 

Aquest fet respon a la següent fórmula: 

          
           

        
     

Com tant el PIB nominal com el real són iguals, el deflactor és 100. Per exemple, el deflactor 

de l’any 2007 serà igual a 100 més les inflacions dels anys 2008, 2009, 2010 i 2011. 
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Per calcular el valor real del PIB del 2010, haurem de fer: 

              
             

   
                    

                                                 

Repetint el procés de calcular el deflactor i aplicar-lo al valor real, podem obtenir el valor 

real dels PIBs de cada any respecte del 2011. 

Per calcular-lo, he utilitzat el full de càlcul de l’Excel seguint la primera fórmula del deflactor 

ja que al poder arrastrar les fórmules era més senzill.  

Les dades estan incloses en els annexos. 

LA POBLACIÓ D’INFLUÈNCIA 

Per últim, hem de tenir en compte la població a la qual l’aeroport dóna servei. No tindrà els 

mateixos passatgers un aeroport situat en una àrea metropolitana que un situat en una zona 

desèrtica.  

Per tal de calcular la població d’influència de cada grup d’aeroports, he traçat en un mapa 

d’Espanya cercles de radi 100km i 200km fets a partir de l’escala del mapa. L’objectiu és 

veure quanta població hi ha a 100km de l’aeroport i quanta entre 100 i 200km. He triat 

aquestes distàncies ja que responen a 1 hora de viatge. Ho he considerat com una distància 

adequada. Vull destacar que els centres dels radis eren els mateixos aeroports; en el cas dels 

grups, he triat Santiago de Compostel·la pel nord-oest i Bilbao pel grup del nord. 

 En aquelles zones on s’encreuaven diferents cercles he optat per veure què era més normal 

que succeís i partir d’aquí, he calculat la població que he utilitzat al llarg de tot el període. 

Com les variacions eren mínimes, no vaig creure convenient agafar la població de més d’un 

any. 

No hi ha hagut gaire variació de població donada la baixa natalitat i la baixa mortalitat que 

caracteritza la població espanyola i en general, la població del món desenvolupat. Per tant, 

les poques variacions que hi ha hagut a la península responen en gran part a la immigració 
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dels últims anys. 

En primer lloc, vaig buscar la població de l’any 2011 per províncies a l’INE i vaig dividir les 

províncies segons com quedaven en el mapa tractat anteriorment. He fet servir un criteri 

aproximat utilitzant pràcticament sempre el 25%, el 50%, el 75% o el 100% de la població de 

la província. Lògicament, no puc arribar a calcular-ho exactament ja que llavors hauríem 

d’agafar en consideració totes les poblacions, i això donaria per un altre treball de recerca. 

Cal destacar però que si la província incloïa la capital, he afegit més proporció de població. 

Tot i això, a l’hora de fer els estudis, el fet de fer servir la població del 2011 com la mateixa 

pels diversos anys no em permetia fer cap regressió. Per això, vaig haver de buscar la 

població a partir de l’any 2000. Per resoldre-ho, vaig haver de fer servir dades de comunitats 

autònomes ja que no hi ha dades de la població per províncies. Aleshores em vaig plantejar 

veure si hi havia hagut alguna inauguració d’aeroports que modifiqués els percentatges de 

població aplicats. Finalment però, vaig aplicar la mateixa proporció a cada any ja que no hi va 

haver cap canvi d’aeroports que pogués canviar la població que corresponia a cadascun. 

En un full de càlcul, amb una pestanya diferent per cada any, he importat les dades de les 

comunitats autònomes que he trobat. Com l’ordre era el mateix en tots els anys, ja tenia 

preparat que els percentatges es multipliquessin per la cel·la que corresponia i ràpidament 

obtenia els resultats. Per tal de veure quanta població hi havia a cada aeroport simplement 

he hagut de sumar els diferents territoris. Recomano utilitzar l’opció SUMA a l’Excel ja que si 

per casualitat, es necessita insertar dades en el rang que comprèn, ja les inclou 

automàticament. 

Un cas excepcional a l’hora de triar els percentatges l’he tingut amb Saragossa. Un cop tenia 

el mapa ja preparat, vaig veure que aquesta ciutat estava entre els radis de Madrid i 

Barcelona però que no tocava a cap dels dos. Tot i estar pràcticament a la mateixa distància, 

vaig decidir atorgar el 75% de la població a l’aeroport de la capital i el 25% a l’aeroport de 

Barcelona arran de diferents estudis sociològics.  

Els resultats de la població d’influència de cada any, s’inclou als annexos. 
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OBSERVACIONS 

L’estudi es basa en l’econometria, en concret en regressions fetes a partir diferents 

variables.  

Les regressions es fan en aquest cas, seguint el mètode dels mínims quadrats, és a dir, es 

busca que la distància entre dos punts amb diferent valor de x sigui la mínima respecte la 

recta d’ajust. S’eleva al quadrat per evitar els signes negatius que compensarien els punts 

entre si. 

La recta d’ajust lineal respon a la fórmula teòrica de: 

         

Com volem que la distància al quadrat entre els punts sigui la mínima, hem d’utilitzar la 

següent equació:  

∑      
   

 

   

        

Per tant, a partir de la recta teòrica, podem deduir substituint la Y* pels seus corresponents 

components que: 

∑           
 

   

   

Per tal que sigui un mínim, la derivada d’aquesta funció no ha d’existir. Veiem que com 

qualsevol l’equació, està formada per diferents constants i variables. Les dues variables que 

trobem en aquest cas són la m i la b.  

Per tal de trobar un mínim, la derivada respecte a m i la derivada respecte a b han de donar 

0. 

    ∑                   
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    ∑        

 

   

           

Com es dóna el cas que és un sumatori, podem treure factor comú a -2 i a més, podem 

desenvolupar la multiplicació que ens resta. Per tant, el resultat seria el següent: 

{
 
 

 
 
   ∑         

      

 

   

  

   ∑   

 

   

         

 

A continuació, podem passar el (-2) dividint a l’altre costat, i el resultat continuaria sent 0. 

També podem desglossar els diferents sumatoris i ordenar-los segons ens interessi. El 

resultat és el següent: 

{
 
 

 
 
∑     ∑   

  ∑   

 

   

 

   

 

   

∑   ∑    ∑ 

 

   

 

   

 

   

 

Ara podem tornar a treure factor comú com hem fet anteriorment, i a més, podem dir que el 

sumatori de b és igual a b*N, ja que el sumatori del mateix número passa a ser el número 

multiplicat per les vegades que s’ha utilitzat. Per tant: 

{
 
 

 
 
∑      ∑  

    ∑  

 

   

 

   

 

   

∑    ∑      

 

   

 

   

 

Aquesta és l’equació normal de la recta d’ajust 

pel mètode de mínims quadrats. Resolent el 

sistema d’equacions i substituint les variables 

pel número que correspon, obtindrem la recta 

de regressió.  

Exemple de regressió 
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Tot i això, aquesta demostració només respon a les rectes i aquest cas es dóna poc en el 

meu estudi. Hi ha programes informàtics que et permeten fer regressions de múltiples 

variables donant com a resultat rectes, corbes, paràboles, etc. 

L’estudi també inclou diverses ràtios per tal que es puguin comparar els diferents aeroports.  

La nomenclatura utilitzada respon a les següents abreviacions:  

 Pax: passatgers. 

 VPIB: valor del PIB 

 PIB: augment del PIB. 

 Pi: pistes. 

 Pob100: població d’influència a 100 km. 

 Pob200: població d’influència entre 100 i 200 km. 

 Tur: turisme en la CCAA o en la província d’influència. 

El temps que comprèn aquest estudi va entre l’any 2000 i el 2011, tret d’equacions puntuals 

en què s’utilitza el turisme. En aquest segon cas, només hi ha dades a partir del 2004 i per 

tant he hagut d’escurçar el període, però en donar-se en aeroports on no hi ha hagut 

variacions de pistes, no influeix en els resultats obtinguts. En un primer moment, vaig agafar 

com a base el període 2002-2011 però, com veurem en el següent punt, vaig haver 

d’ampliar-lo dos anys més.  

Per tal de treballar d’una manera senzilla amb les dades, vaig crear primer un document amb 

les dades anuals de passatgers eliminant ja els aeroports que no estaven inclosos en el 

grups, però vaig veure que havia de combinar-lo amb les altres variables per poder treballar 

bé. Finalment, vaig crear un document amb la població d’influència per cada any i un altre 

on hi havia tres columnes diferents per cada any i aeroport: els passatgers, les pistes i 

l’augment del PIB. Tot i que, com ja he dit, vaig haver de canviar aquesta última variable. A 

més, els aeroports estan agrupats segons els seus respectius grups i hi ha una fila en què es 

sumen les dades de cada conjunt. 
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6.2 ECONOMETRIC VIEWS 

El programa EViews permet treballar amb fórmules matemàtiques de manera senzilla i 

permet fer les regressions, és a dir, permet fer la base del meu estudi. 

En estadística, la regressió és una tècnica que estima les relacions entre diferents variables. 

Ajuda a entendre com el valor de la variable dependent varia quan alguna de les 

independents també ho fa, però les altres no es modifiquen. 

En primer lloc, s’ha de crear una fulla de treball entrant a File, New i Workfile. El programa 

permet configurar la fulla de treball de la forma que nosaltres desitgem. A la part de 

l’estructura es pot triar entre sense estructura o per freqüències. De cara al meu treball, 

m’interessa un període temps (freqüències) que també pot ser modificat segons el que es 

requereixi. En el meu cas, necessito un període Anual. En Start date i End date s’han 

d’incloure els anys entre els quals ens desplacem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest programa permet realitzar relacions de sèries de números. Per tal d’introduir les 

dades, hem d’anar a Object i seleccionar l’opció New Object. Ens apareixerà la següent 

pantalla a partir de la qual podem triar que és el que volem fer. En el meu cas només he 

utilitzat les opcions de Series i Equation. 

La primera permet introduir les dades necessàries, és a dir, els diferents valors de les 

Pantalla inicial on es configura la fulla de treball 
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variables al llarg del temps. L’equació les relaciona entre elles. 

 

 

 

 

 

 

 

Un cop hem triat la opció de Series, hem d’introduir-li un nom en la secció de Name for 

object. Recomano que sigui un nom fàcil de reconèixer però que no sigui massa llarg ja que 

després s’ha d’escriure en les equacions i a més, el programa et permet fer servir pocs 

caràcters: està basat en el sistema MS-DOS. 

La pantalla que ens apareix, és la següent: 

Com podem veure, a la part esquerra tenim les franges 

d’anys que utilitzem. Per tal d’introduir les dades, i és 

molt important, hem de fer clic sobre Edit +/-, si no ho 

fem, no podrem escriure. Aleshores es van introduint 

els números i es prem l’Enter per tal que quedin 

guardats. 

 

Un cop tenim les sèries necessàries introduïdes, podem començar a crear les equacions a 

partir de New Object.  

A partir d’aquí, s’han de començar a crear diverses equacions, o el que ve a ser el mateix, les 

diverses regressions. Hem de tenir en compte que la funció d’una recta és y=mx+b, aquesta 

és la base de les nostres fórmules. En el requadre central és on se’ns permet escriure 

Nou objecte: Equació o Sèrie 

Important clicar a l’opció Edit 
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l’equació que desitgem. A la part inferior de la pantalla en l’opció Sample, ens permet 

introduir un rang diferents d’anys al que hem introduït en la primera pantalla. L’opció Least 

Squares indica que es calcularà la regressió en els punts més propers entre les variables. 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de les sèries que hem introduït, hem de 

triar la variable dependent i igualar-la a d’altres 

que necessitem incloure en l’estudi. Les 

fórmules s’han d’escriure seguint el model 

següent: 

                           

   

on, c(1) és l’ordenada a l’origen i c(n)*m representa el 

número de la variable de la qual s’utilitzen les dades 

per calcular la regressió. Com es pot veure en l’expressió general, es poden utilitzar les 

variables que es vulguin. En el meu cas n’he utilitzat com a màxim 5 (la dependent i 4 

d’independents). Segons les dades que he utilitzat, un exemple real seria: 

En aquesta regressió, indico que la variable passatgers ha de ser igual al valor del PIB i la 

població d’influència a 100 km en el període 2000-2011 amb el mètode LS. 

L’equació d’una recta és y=mx+b, és la base de qualsevol regressió lineal. 

Exemple de regressió 
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Un cop hem introduït la fórmula adequadament, ens apareix la següent pantalla on explicaré 

quins són els conceptes més importants 

a tenir en compte: 

 Els coeficients. Determinen el 

nivell d’influència de les 

variables independents respecte 

de la dependent. Observem que 

cada C(n) respon a una variable 

diferent.  

 La R-Squared ens indica l’ajust 

que hi ha hagut entre les 

variables, com més proper sigui 

el valor a 1, millor és la regressió 

de la recta. 

 Adjusted r2:  s’utilitza per compensar el número de variables en el model. Com més 

variables afegim, el coeficient no ajustat, acostuma a incrementar-se, tot i aportar 

poca informació. Per compensar-ho, la r2 corregeix el número de variables, és a dir, el 

resultat d’aquest número augmenta o disminueix segons si les variables afegides 

afegeixen o no explicació al model. Es recomana donar-lo sempre amb diferents 

variables. 

El programa també ens permet veure el gràfic de la funció establerta. Hem de seleccionar 

l’opció View; Actual,Fitted,Residual i a continuació, fer clic en Graph. 

El gràfic ens representa tres rectes diferents que signifiquen: 

 La recta blava són els residus, és a dir, aquelles dades que la regressió no és capaç 

d’explicar. 

 La recta vermella indica els punts que hem inclòs i com veiem té pujades i baixades. 

 Per últim, la línia verda és la que ens indica la relació entre les variables. Com podem 

veure, no té alts i baixos sinó que segueix una forma més regular. Aquesta és la recta 

Resultats de la regressió 
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que explica la relació entre les variables independents respecte de la dependent. 

Per acabar, dir que l’eix X ens indica el període de temps que nosaltres hem establert i l’eix Y 

ens indica els diferents valors de les variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A més a més, si fem doble clic en els laterals dels gràfics se’ns permet modificar els valors 

dels eixos, les línies representades i els seus colors, etc. El fet de voler comparar dos gràfics 

implica que els eixos tinguin els mateixos valors ja que si no, els resultats que s’obtindrien no 

serien reals. 

Per últim, cal dir que l’última versió d’aquest programa permet importar dades a partir de 

l’Excel sempre i quan aquestes estiguin sense format, és a dir, si el número a l’Excel té un 

punt en els milers, ja no ho troba. A més, cal tenir les dades preparades per columnes ja que 

selecciona rangs de dades. Donada aquesta situació, vaig veure que havia de canviar tots els 

fulls de càlcul que havia creat amb les dades, i per tant, vaig decidir introduir-les 

manualment. Si hagués volgut importar-les, molts fulls de càlcul s’haguessin vist afectats ja 

que hi ha fórmules relacionades entre si. 

D’aquesta manera he realitzat totes les regressions que més endavant esmentaré i 

analitzaré. 

El gràfic permet veure una representació de les dades tractades. 
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6.3 RÀTIOS ESTABLERTES 

Per tal de complementar els models establerts, vaig decidir crear unes ràtios per tal de 

comparar més eficientment els diferents aeroports. 

En un principi, vaig pensar en diferents ràtios que finalment no he utilitzat com són:  

 Passatgers / Companyies aèries. Buscava veure quants passatgers tocarien per cada 

companyia i veure l’evolució al llarg dels diferents anys. El problema que vaig tenir va 

ser que només hi ha llistes de companyies aèries de l’any actual. A més, s’ha de tenir 

en compte que la informació no seria massa detallada ja que no té el mateix número 

de passatgers cada companyia. No es pot comparar Iberia amb una empresa que 

ofereix 1 vol diari, per exemple. 

 Població 100 km / Passatgers. Vaig intentar veure quina part dels passatgers 

correspon a la població més influent de l’aeroport, però hem de tenir en compte que 

una part són turistes i l’altre, viatgen per motius laborals. Va ser per això que vaig 

decidir crear una ràtio més elaborada que comentaré més endavant. 

 Passatgers / Pistes. L’objectiu era intentar veure quants passatgers correspondrien a 

cada pista, però com això depèn també d’altres variables, no tindria gaire valor 

aquesta informació. 

Un cop vaig descartar aquestes opcions, vaig calcular les diferents ràtios detallades a 

continuació. 

En primer lloc vaig intentar veure tant a Madrid com a Barcelona, quin augment de 

passatgers va suposar cada € invertit en les diferents ampliacions inaugurades l’any 2005. En 

el cas de Madrid cal dir que m’he hagut de fiar de la premsa per saber el volum de la 

inversió. En el cas de Barcelona però, he aconseguit calcular quant va costat la T1 i les noves 

pistes. 

En primer lloc, vaig buscar les diferents memòries d’AENA del període que van durar les 

obres. En el que anomenen el Pla Barcelona, estan incloses totes les inversions que es van 

fer per reformar-lo. Al principi, vaig apuntar totes les inversions amb el seu valor nominal. 

Però vaig adonar-me que havia de sumar inversions fetes al llarg de 10 anys diferents i per 
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tant, no es podien sumar amb el seu valor nominal. Va ser per això que vaig decidir eliminar 

l’efecte de la inflació corresponent a cada any, per tal d’aconseguir un valor real en €2011. 

Si tenim una quantitat en €2008 i la volem convertir en €2011, l’únic que hem de fer és 

multiplicar el valor inicial per les diferents inflacions que hi ha hagut seguint la següent 

fórmula: 

            (  
       
   

)  (  
       
   

)  (  
       
   

) 

 Un cop he tingut els valors reals en €2011, l’únic que he hagut de fer és sumar-ho per tenir la 

inversió total. El problema que vaig tenir va ser que hi havia unes 60 inversions diferents i 

vaig decidir agrupar-les per categories en funció del tipus d’obra que s’hi realitzava.  

D’aquesta manera vaig aconseguir calcular la inversió feta amb un valor real. En el cas de 

Madrid és de 6.185M d’€ i en el cas de Barcelona és de 5.713M d’€2011. 

A més, he calculat les variacions de passatgers en valor absolut d’un any respecte a l’anterior 

de cara als aeroports que necessitava. 

                 

Per tal de veure quina de les dues inversions ha donat més profit al llarg dels diferents anys, 

he creat diverses ràtios que relacionen l’augment de passatgers i a més, el nombre total de 

passatgers en funció de les inversions fetes.  

Amb la primera intento veure quin augment de passatgers ha tingut lloc per cada euro 

invertit. La idea inicial era aquesta però donats els valors alts que em sortien, vaig decidir 

canviar-ho a l’augment de passatgers anuals per cada milió d’euros invertit. També està 

calculat respecte als totals dels diferents anys estudiats.  

L’únic que s’ha de fer és dividir una dada entre l’altra. 

     

∑      
 

∑     

∑      
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Els resultats són els següents: 

⌂PaxN/€invT 

(Milions) 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

MADRID-

BARAJAS 
554 591 1.020 -204 -390 231 -32 1.771 

BARCELONA-EL 

PRAT 
454 500 506 -460 -499 313 908 1.722 

 

Com poden veure l’efecte del cicle econòmic és present en les dades ja que els anys en què 

va començar la crisi, el nombre de passatgers baixa i la inversió provoca un efecte contrari. 

Tot i això, al llarg dels primers anys veiem que per cada milió d’euros invertit augmenta 

anualment el nombre de passatgers en aproximadament 500. A Madrid, l’any 2007 trobem 

un boom de passatgers important ja que augmenten el doble que els altres anys, de la 

mateixa manera que passa a Barcelona l’any 2011. 

Cal destacar que l’augment total de passatgers és pràcticament el mateix. Si tenim en 

compte que a Madrid s’han invertit mil milions d’euros més que a Barcelona, i s’ha inclòs 

una pista més en comparació a l’aeroport del Prat, trobem que l’aeroport de la ciutat comtal 

és més eficient que el de la capital espanyola. I és llavors quan ens hem de plantejar si les 

inversions fetes a Madrid i Barcelona amb les diferències que han suposat a l’aeroport 

responen a criteris econòmics i socials o simplement polítics. N’estic segur que abans de 

pagar milers de milions ja tenien una previsió de passatgers feta. Van haver d’incloure una 

segona pista a Madrid només per arribar al mateix número que Barcelona? 

De la mateixa manera, vaig veure quants passatgers totals hi ha per cada euro invertit.  
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Paxn/€InvT 

(Milions) 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

MADRID-

BARAJAS 
6.814 7.405 8.425 8.221 7.831 8.062 8.031 54.790 

BARCELONA-EL 

PRAT 
4.753 5.253 5.758 5.299 4.800 5.113 6.021 36.996 

 

Cal dir però que com els passatgers van en funció de més variables que les pistes o les 

terminals, aquesta informació és poc fiable. En aquest cas, veiem que a Madrid al llarg del 

període hi ha més passatgers que a Barcelona, però cal dir que les infraestructures només 

han estat ampliades per tant, la relació important entre passatgers la trobem en la ràtio 

d’augment. 

També vaig pensar que era important veure el perfil de passatgers que hi ha a l’aeroport i 

sobretot, veure quin predomina en cadascun per tal de donar resposta a casos com 

l’aeroport de Màlaga o els insulars. Va ser per això que només vaig agafar una mostra de 4 

aeroports, per una banda Madrid i Barcelona i per l’altre, Màlaga i Palma de Mallorca. 

Vaig pensar que els passatgers es poden dividir en els següents perfils importants: 

 Empresaris i executius. Persones que es desplacen per motius laborals. 

 Turistes. L’aeroport respon a una funció d’oci, en aquest grup també hauria inclòs 

aquelles persones que viatgen per motius familiars, és a dir, les que van a visitar la 

família. Tot i això, en les dades que he obtingut no hi ha cap esment als viatges 

familiars i per precaució, he decidit no comptar-ho. 

 Persones que es desplacen per altres necessitats, com pot ser un exili. Aquest grup és 

sense dubte molt poc nombrós.  

La primera ràtio relaciona busca veure quin tant per cent de passatgers són turistes, és a dir, 

respon a la fórmula següent: 

        
           ⁄      
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Les dades de turistes vaig obtenir-les a partir d’estudis de l’IET referents a cada aeroport. 

 Els resultats obtinguts són els següents: 

Tur/pax % 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 MITJANA 

MADRID-

BARAJAS 
25,6% 26,2% 27,2% 28,0% 29,4% 29,9% 31,0% 32,6% 28,9% 

BARCELONA-

EL PRAT 
25,8% 25,4% 26,2% 26,9% 29,1% 29,5% 30,0% 31,4% 28,2% 

PALMA DE 

MALLORCA 
35,8% 35,7% 35,6% 35,7% 36,0% 35,0% 35,3% 36,2% 35,7% 

MÀLAGA-

COSTA DEL 

SOL 

37,7% 36,9% 36,8% 36,8% 38,6% 34,7% 39,2% 39,3% 37,5% 

 

Com podem veure, el nombre de turistes no depèn gaire del cicle econòmic ja que el 

percentatge augmenta constantment. Tenint en compte que els passatgers totals en els anys 

de crisi baixen, veiem que la crisi no influeix negativament en el turisme estranger que arriba 

per via aèria, sinó que el nombre de turistes augmenta. Seria convenient pensar doncs, que 

tot i la crisi Espanya segueix sent un país competitiu pel que fa al turisme. 

Amb aquesta ràtio, he trobat quin tant per cent dels passatgers són turistes, però encara em 

falta una altra tram per determinar: la població local que fa servir el transport aeri amb un 

caire diferent del turístic. Per determinar-la, vaig considerar que havia de restar el turisme 

dels càlculs, perquè si no ho feia, el comptaria dues vegades. Per tant, la fórmula i els 

resultats van quedar de la següent manera: 
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(Pax-Tur)/Pob200 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 MITJANA 

MADRID-BARAJAS 3,0 3,1 3,4 3,8 3,6 3,7 3,5 3,4 3,4 

BARCELONA-EL PRAT 2,6 2,9 3,1 3,2 2,8 2,9 2,7 3,1 2,9 

PALMA DE MALLORCA 14,1 14,3 14,6 14,7 14,0 14,4 12,7 13,3 13,8 

MÀLAGA-COSTA DEL 

SOL 
2,0 2,1 2,1 2,2 2,0 2,2 1,8 1,9 2,0 

 

En la península ibèrica, veiem que per cada persona que habita en l’àrea d’influència de 

l’aeroport, es fan uns 3 viatges per via aèria. També hi ha relació directa entre el número de 

persones que habiten i el número de vols, ja que veiem que augmenten com més població hi 

ha a la zona respectiva.  

Per una altra banda, a les illes la situació és diferent. Com ja he dit, els aeroports insulars 

tenen unes característiques especials ja que el transport depèn de l’avió o dels vaixells. Com 

veiem, es produeixen pràcticament 14 vols anuals per cada persona que habita a les illes. És 

normal, és una via ràpida i econòmica per poder desplaçar-se a la resta del territori. 

Una altra cop es demostra, que els aeroports insulars segueixen un model diferent a la resta 

d’aeroports. 

6.4 COMPARACIÓ D’AEROPORTS 

AEROPORTS PRINCIPALS 

En primer lloc, em centraré en comparar els aeroports de Madrid-Barajas i de Barcelona-El 

Prat ja que són els dos més importants del territori. Cal tenir en compte que el 2005 els dos 

aeroports van incloure noves pistes, Barcelona va passar a tenir-ne 3 (en va afegir 1) i 

Madrid va passar a tenir-ne 4 (en va afegir 2). Per tal de veure el comportament de les 

variables en els dos casos, he estudiat tot el període 2000-2011, però també els períodes 

2000-2004 i 2005-2011. Com en un principi només tenia dades a partir del 2002, el primer 

estudi del període anterior a l’estrena de les noves pistes, pràcticament no donava cap 

informació per la falta de dades, justament per això vaig haver d’incloure dos anys més. 
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Les dades dels anys anteriors les he recopilat utilitzant els mateixos passos ja explicats. 

MADRID 2002-2004 

Pax=f(Vpib) Pax= -22.349.062 + 59.74*VPIB 

Queda descartat el model perquè només s’utilitzen tres anys. La regressió només inclou 3 

punts i per tant, és poc significativa. Tot i això, la funció indica que per cada augment d’1 

milió d’euros en el PIB, augmenten 59 passatgers. 

MADRID 2000-2011  

  r2 
r2 

ajust 

Pax=f(vpib) Pax= -32.334.309 + 72.81*VPIB 0.87 0.86 

Segons aquest model, a Madrid augmenten 73 passatgers per cada milió d’euros que 

augmenta el PIB en el període estudiat. 

Pax=f(pistes) Pax= 20.962.370,1 + 6.862.213,8*Pi 0.85 0.84 

Per cada pista que s’afegeix a l’aeroport de Madrid, augmenten uns 7 milions de passatgers. 

Pax=f(Pob100) 
Pax= -1.560.493.700,8 + 

216,98*Pob100 
0.86 0.85 

El fet que augmenti un habitant el població més propera, fa que augmentin en 217 els 

passatgers.  

Pax=f(pob100+pob200) Pax= -1,65E+08 + 82,56*Pob200 0.86 0.85 

El fet que augmenti en una persona la població d’entre 100 i 200 km, provoca un augment 

de 83 passatgers.  

Pax=f(PIB) Pax= 46.333.724,5 - 1.600.444,2*PIB - - 

Com que la variació positiva del PIB (es dóna a la majoria dels anys) no pot comportar un 

descens dels passatgers, el model queda descartat. 

Pax=f(VPIB, pi) 
Pax= -10.356.036,6 + 3.398.906,4*PI 

+ 41.1*VPIB 
0.91 0.89 
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Si pensem que el número de passatgers depèn del valor del PIB i del número de pistes, 

veiem que si combinem les dues variables, cada pista addicional només comporta uns 3 

milions de passatgers més i la dependència del PIB es redueix a la meitat respecte del model 

inicial. Com veiem, la funció està bastant ajustada i per tant, podem pensar que el model és 

millor per aquest aeroport, que els models que contemplen la dependència d’una sola 

variable. 

Pax=f(VPIB, pi, Pob100) 

 

Pax= -7.05+E08 + 32*VPIB 

+1.153.000*Pi + 96*Pob100 
0.96 0.94 

Aquest és el model més significatiu de Madrid. Com veiem, cada pista es correspondria a 1 

milió de passatgers més, per tant, les pistes sí que són importants de cara a explicar el 

nombre de passatgers que utilitzen aquest aeroport. Per una altra banda, la situació 

econòmica també influeix ja que el creixement o decreixement en un milió d’euros del PIB 

provoca el guany o la pèrdua de 32 passatgers. Per últim, per cada habitant que s’instal·la a 

prop creixen en 96 els passatgers. Cal destacar l’efecte de la correlació ajustada, ja que 

respecte l’anterior model augmenta en 0.05 i s’apropa moltíssim a l’1. Aquest fet ens 

demostra que la funció resultant és un model que explica de forma molt satisfactòria la 

utilització d’aquest aeroport. Caldrà comparar les dades amb Barcelona per veure què 

signifiquen i també per veure si el model explicatiu és semblant. 

NP=f(VPIB,pi,(pob100+pob200)) 
Pax= -2,57E+08 + 32*VPIB 

+1.531.933*Pi + 27*Pob 
0.96 0.94 

El model segueix sent molt apropiat, i veiem que la població més llunyana és menys influent 

a la propera. 

Np=f(VPIB, pi, pob100, pob200) 

Pax= 751.564.655,4 + 31.4*VPIB + 

1.539.312,8*PI - 129.4*Pob100 + 

86.7*Pob200 

0.96 0.94 

Tot i que ajusti molt bé aquest model, veiem que la població a 100 km fa que el número de 

passatgers es redueixi, això no té sentit, per tant, el model queda descartat. 
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Ara bé, en aquest cas, també es pot pensar que les dues pistes afegides a Madrid no tinguin 

la mateixa influència cadascuna, és a dir, que no aportin el mateix número de vols i per tant, 

no aportin un augment de passatgers per igual. Per això he decidit variar el model escollit de 

Madrid i donar a la 3a pista una importància 1, però a la 4a, donar-li una importància de 0,5. 

El model és el següent: 

Pax = -706.001.179 + 32*VPIB + 96*Pob100 + 2.040.131*PISTES 

A partir d’aquí, podem considerar dues opcions, o que les dues pistes tenen influència 1, o 

que les pistes tenen una influència diferent. En els models es contempla la primera opció, tot 

i això, més endavant es contempla la segona. 

 

BARCELONA 2000-2011 

  r2 
r2 

ajust 

Pax=f(vpib) Pax= -19.031.046 + 44,46*VPIB 0.80 0.78 

L’augment d’1 milió en el valor del PIB comporta que augmenti el número de passatgers en 

45. És pràcticament la meitat que a Madrid, això demostra una vegada més que a Barcelona 

no influeix tant el cicle econòmic. 

Pax=f(pistes) Pax= 5.131.751 + 8.355.646*pi 0.78 0.76 

 MADRID Pax=f(VPIB,Pi,Pob100) 
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Ens trobem que a Barcelona cada pista addicional provoca un augment de més de 8 milions 

de passatgers. En aquest cas, veiem que una pista addicional provoca 1 milió més de 

passatgers que a Madrid. Tal com també indica la ràtio de l’augment dels passatgers que hi 

ha més endavant, s’ha construït una altra pista a Madrid només per compensar aquesta 

diferència i no quedar-se endarrere? 

Pax=f(Pob100) Pax= 44.863.936 + 13,09*Pob100 0.81 0.79 

En aquest cas, veiem que a Barcelona la població dels voltants no influeix gaire, ja que per 

cada habitant de variació, el canvi en el número de passatgers és de 13. En canvi, a Madrid 

és de 216. 

Pax=f(pob100 + pob200) Pax= -46.072.769 + 10*Pob200 0.80 0.78 

Tot i que la població dels voltants no sigui tant significativa, la que trobem entre 100 i 200 

km sí que ho és, ja que per cada persona que s’hi instal·la augmenten els passatgers en 46 

unitats. Torna a ser pràcticament la meitat que Madrid. 

Pax=f(VPIB, pi) 
Pax= -8.662.812,05 + 4.175.992*pi 

+ 23,96*VPIB 
0.83 0.8 

Si combinem diverses variables, veiem que cada pista addicional provoca un augment de 4 

milions de passatgers, mentre que cada variació en el PIB només 24. 

Pax=f(VPIB, pi, Pob100) 
Pax= -26.886.314 + 2.275.176*pi + 

16,6*VPIB + 5,6*Pob100 
0.86 0.8 

El que més importa d’aquest model és l’última variable, és a dir, la població dels voltants. 

Queda demostrat que té poca importància per dues raons: el coeficient en si és molt baix 

però a més, si ens fixem en la correlació ajustada veiem que no varia. Per tant, la població 

dels voltants de Barcelona té molt poca importància en el número de passatgers. A Madrid 

en canvi, aquest coeficient és de 96. 

A més, veiem que les pistes suposen un augment de més de 2 milions de passatgers i la 

variació del PIB, de 17. L’aeroport de Barcelona depèn menys del PIB ja que el coeficient és 

la meitat que el de Madrid però a més, l’augment de passatgers que comporta les pistes és 

el doble que a Madrid. 

Pax=f(VPIB,pi,(pob100+pob200)) 
Pax= -27.267.126 + 2.286.391*Pi + 

16,8*VPIB + 4,3*Pob 
0.86 0.8 
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En aquest cas, destacar que el coeficient de la població continua sent inferior al de Madrid, i 

que la variable població no aporta gaire informació al model respecte de l’anterior,       

(f(VPIB, Pib)). 

 

Pax=f(VPIB, pi, pob100, pob200) 

Pax= 1,93E+08 - 44,37*VPIB + 

2.407.004*pi + 569,94*Pob100 - 

1.929,5*Pob200 

0.92 

 
0.88 

Aquest model s’ha de descartar ja que la població dels voltants no pot ser que resti 

passatgers, n’hauria de sumar, o com a mínim, deixar-ho com està (coeficient +1). 

 

 

 

 

MADRID 2000-2004 

Com ja he explicat abans, és important veure com responen els aeroports en els períodes 

anteriors i posteriors a la inauguració de les pistes. Arran d’aquest fet, cal veure’n les 

diferències. 

  r2 r2 ajust 

Pax=f(VPIB) Pax= 6.522.764 + 30,26*VPIB 0.64 0.52 

A Madrid es dóna el cas que un augment d’un milió d’euros en el PIB comporta que hi hagi 

un augment de 30 passatgers. Tot i això, el model no està gens ajustat i per això cal pensar 

que aquest no és el més convenient. 

Pax=f(Pob100) Pax= -1,62E+09 + 225,4*Pob100 0.78 0.7 

 BARCELONA Pax=f(VPIB,Pi,Pob100) 
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Com veiem, un cop més de demostra el poder de la població en els passatgers. 225 

passatgers per cada persona que s’instal·la als voltants de Madrid, és moltíssim. En aquest 

cas, l’ajust és més alt, però tot i això, continua sent baix. 

Pax=f(Pob100 + Pob200) Pax= -5,55E+08 + 60*(Pob100 + Pob200) 0.77 0.7 

Aquesta dada serveix per reafirmar de nou que la població és essencial en el número de 

passatgers de Madrid. 

Pax= f(VPIB, Pob100) Pax= -3.05+E09 -30*VPIB + 422*Pob100 0.81 0.63 

Ens trobem en una situació en què el valor del PIB té una influència negativa i per tant, el 

model queda descartat. 

Pax=f(VPIB, Pob100, 

Pob200) 

Pax= -786.987.184 - 30,6*VPIB + 74*Pob100 

+ +129,92*Pob200 
0.85 0.28 

No pot ser que el PIB resti, per tant, el model queda descartat. 

 

BARCELONA 2000-2004 

  r2 r2 ajust 

Pax=f(VPIB) Pax= -6.000.755 + 29,92*VPIB 0.96 0.95 

És un dels casos més significatius fins ara, la influència del PIB és la mateixa que a Madrid. 

Això comporta que abans de les noves pistes, el cicle econòmic tenia la mateixa repercussió. 

La diferència principal és que en aquest cas sí que ajusta la recta de forma pràcticament 

perfecta. 

Pax=f(Pob100) Pax= -51.062.651 + 14,2*Pob100 0.98 0.97 

Veiem que la població dels voltants torna a tenir una importància relativament petita tot i el 

bon ajust. La diferència amb Madrid és molt gran. 

Pax=f(Pob100+Pob200) Pax= -53.023.046 + 11,5*Pob200 0.98 0.97 

Veiem que les poblacions d’influències tornen a ser inferiors a Madrid. 

Pax=f(VPIB, Pob100) Pax= -37.227.849 + 10*VPIB + 
10*Pob100 

0,99 0,98 
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Aquest model respon de forma pràcticament perfecta per Barcelona. Veiem que per cada 

augment d’1 milió en el PIB, augmenten 10 passatgers i per cada persona que passa a viure a 

prop, n’augmenta el mateix número. L’ajust és pràcticament d’1. Donat que a Madrid aquest 

model no funciona, cal pensar que abans de les pistes, els aeroports tenien circumstàncies 

ben diferents. 

Pax=f(VPIB, Pob100, Pob200) 
Pax= -1,98E+08 + 23,32*VPIB - 

278,7*Pob100 + 1.026,84*Pob200 
0.999 0.998 

Model descartat ja que la població té un coeficient negatiu. 

 

MADRID 2005-2011 

 

  r2 
r2 

ajust 

Pax=f(VPIB) Pax= -20.127.500 + 62,35*VPIB 0.42 0.31 

Aquesta regressió està explicada més endavant 

Pax=f(Pob100) Pax= -7,35E+08 + 105,8*Pob100 0.43 0.31 

Un cop entren en funcionament les noves pistes, veiem que el coeficient de la població es 

redueix més de la meitat. Tot i això, 105 passatgers per cada habitant, és una xifra encara 

altíssima. 

Pax=f(Pob200) Pax= -59.453.161 + 40*Pob200 0.43 0.31 

En aquest cas, veiem que aquest coeficient també es redueix a la meitat respecte el període 

anterior. El fet d’incloure més pistes redueix l’impacte de la població? 

Pax=f(VPIB, Pob100) 
Pax= -806172881.8 + 62.5*VPIB + 

106.03*Pob100 
0.85 0.78 

Aquest model és força significatiu ja que tot i incloure el PIB, la variació dels passatgers 

respecte de la població d’influència, encara és molt gran. 

Pax=f(VPIB,(Pob100,Pob200)) 
Pax=  -3,14E+08 + 62,8*VPIB + 

30*Pob200 
0.86 0.79 

En aquest model, veiem que el valor del PIB es manté pràcticament en relació amb la 

població més pròxima a l’aeroport, però la gent que viu més allunyada té lògicament una 

influència molt inferior. 
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Pax=f(VPIB, Pob100, Pob200) 
Pax= 2,32E+10 + 73,8*VPIB -  

3.690,7*Pob100 +1.431,2*Pob200 
0.97 0.94 

Aquest model queda descartat ja que la població és negativa. 

 

BARCELONA 2005-2011 

Com podem veure, a Barcelona, els ajustos de les rectes en el període post-pistes és molt 

baix i això ens pot fet dubtar de les conclusions tretes, ja que hi ha variables que no donen 

informació. 

  r2 r2 ajust 

Pax=f(VPIB) Pax= 11.317.102 + 17,18*VPIB 0.05 -0.13 

En aquest model, podem observar que per cada milió d’euros que augmenta el PIB, el 

número de passatgers ho fa en 18 unitats. 

Pax=f(Pob100) Pax= -2.519.847 + 5,73*Pob100 0.13 -0.04 

Tornem a veure que la població en si no importa gaire ja que per cada persona que 

s’estableix a la zona, només varia en 5 el número de passatgers. 

Pax=f(Pob100,Pob200) Pax= -2.556.810 + 15,45*Pob200 0.12 -0.05 

El que sí que es torna a donar és el fet que la població que està a més de 100 km té més 

influència en el nombre de passatgers. Això pot estar provocat per la falta de rutes dels 

altres aeroports catalans. Aquest fet provoca que la població hagi de volar des de Barcelona. 

Pax=f(VPIB, Pob100) Pax= -15.011.057 + 13,5*VPIB + 5,3*Pob100 0.16 -0.25 

Si ajuntem les variables, veiem que tant el coeficient del PIB com el de la població es 

redueixen. 

Pax=f(VPIB,(Pob100, 

Pob200)) 

Pax= -15.224.756 + 13,7*VPIB + 4,08*(Pob100 

+Pob200) 
0.16 -0.25 

En canvi, en aquest cas la població més llunyana es manté estable tot i afegir el PIB. Cada 

cop em fa pensar més en la importància de la població que viu a més de 100 km com a 

essencial per l’aeroport. 

Pax=f(VPIB, Pob100, 

Pob200) 

Pax= 3,28E+08 - 60,75*VPIB + 1.038*Pob100 - 

3.520*Pob200 
0.82 0.64 

El model queda descartat ja que la població és negativa. 
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A continuació, tractaré algunes de les regressions més importants.  

Per començar, cal destacar les regressions del segon període tant de Madrid com de 

Barcelona que relacionen el valor del PIB. 

MADRID2005-2011: Pax= -20.127.500 + 62,35*VPIB 

BARCELONA2005-2011: Pax= 11.317.102 + 17,18*VPIB 

En aquest cas, ens trobem amb un problema d’unitats ja que els passatgers estan comptats 

en persones però en canvi, el PIB està donat en milions d’euros. Per tal de solventar-ho, 

haurem d’aplicar un factor de conversió al coeficient del PIB. Un milió d’euros respon a 106, 

per tant, el que hem de fer és dividir el coeficient per aquest valor. 

Coeficient del PIB en unitats a Madrid = 62,35 / 106 = 0,00006235 

Coeficient del PIB en unitats a Barcelona = 17,18 / 106 = 0,00001718 

A l’hora de representar-ho en la gràfica, veiem que les dues rectes tenen pendents diferents 

i a més tallen l’ordenada en llocs diferents. És important veure quina inclinació té 

exactament cadascuna de les rectes. Per poder-ho fer, hem de calcular la inversa de la 

tangent o també anomenat, l’arc tangent. 

BARCELONA=                         

                                  

Com podem veure, a l’hora de comparar els dos angles, veiem que el de Madrid és 3 vegades 

més petit que el de Barcelona. Això es tradueix en què el número de passatgers de 

l’aeroport de  Madrid depèn tres vegades més del PIB que en l’aeroport de Barcelona.  

L’aeroport de la capital catalana és menys sensible a la variació del cicle econòmic. A partir 

d’aquí, podem pensar que el salt de passatgers que ha tingut amb la inauguració de les 

noves pistes, ve donat per altres factors. 

En aquest segon període entre 2005 i 2011, vaig crear una altra fórmula per veure quan 

tenia més impacte l’augment de passatgers en relació del valor del PIB tenint en compte la 

inauguració de les noves pistes: 

 Pax=f(VPIB, VPIB(-1)), on VPIB(-1) fa referència a l’any anterior. 

MADRID-BARAJAS Pax= -26.355.494 + 20*VPIBn+ 47,4*VPIBn-1 

BARCELONA-EL PRAT Pax= 55.892.730 + 9,38*VPIBn – 32,19*VPIBn-1 

En el cas de l’aeroport de Madrid, veiem que el nombre de passatgers d’un any depenen 

més del doble del valor del PIB de l’any anterior que no pas del propi any, és a dir, l’augment 
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de passatgers no és immediat per molt que hi hagi bonança econòmica, sinó que al 

començament hi ha inseguretat. 

Hem de tenir en compte que l’aeroport és una unitat econòmica i com a tal també depèn de 

factors externs. Per molt que hagin construït dues pistes de cop, poques seran les empreses 

que decidiran arriscar-se a invertir si no tenen la seguretat que tindran beneficis. El 2005 van 

entrar-ne en funcionament dues de cop, però l’ús d’elles ha anat incrementant-se 

progressivament. Com és lògic, el primer dia no estaven en ple rendiment, però amb el 

temps, van guanyant rendibilitat. 

En el cas de Barcelona és encara més exagerat ja que la diferència es triplica. 

Per concloure, podem afirmar que la població de Madrid és essencial per l’existència de 

l’aeroport. La influència de la població propera és molt superior a la més llunyana, fet que 

passa a la inversa a Barcelona. Suposo que pel fet d’estar a la costa, Barcelona perd la meitat 

de població que li tocaria. A Madrid, la variable de la població a 100 km. sí que aporta 

informació al model, però a Barcelona no. 

A més a més, si tenim en compte que les dues pistes addicionals de Madrid tenen la mateixa 

importància, veiem que a Barcelona  hi ha un augment d’un milió de passatgers més que a 

Madrid per cada pista construïda. Si tenim en compte la ràtio de l’augment de passatgers 

per euro invertit, ens trobem a Barcelona ha estat molt superior. Donada la centralitat del 

sistema, s’havia de compensar a Madrid aquest fet, i per això es va construir la 4a pista? 

Per contra, si pensem que la 4a pista no té la mateixa importància, veiem que l’augment és 

semblant. Això fa pensar que només amb el temps les pistes són rendibles. Com més n’hi 

hagin, més complicat serà que estiguin en funcionament al 100% de la seva capacitat. Una 

vegada més es demostra que l’aeroport és una unitat econòmica, i com tal, respon a unes 

bases econòmiques que sembla ser que no importen des d’un punt de vista polític.  

AEROPORTS INSULARS 

Abans de fer l’estudi, ja vaig pensar que aquest grup d’aeroports no seguiria el model de 

Barcelona i Madrid per les característiques geogràfiques que comporta viure en un arxipèlag. 

Hem de tenir en compte que a la península ens podem moure fàcilment amb vehicles o trens 

a una gran distància, però el fet de viure en petites illes, com és el cas dels dos arxipèlags 

espanyols, fa que si vols viatjar, hagis de sortir de la illa per via aèria o marítima.  

Justament per això, vaig decidir incloure una variable diferent: el turisme estranger. He 
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utilitzat el de fora d’Espanya ja que del nacional només hi ha dades a partir del 2005 i perdria 

informació. A més, hem de tenir en compte que la població d’influència són les illes en si i 

per tant, no es fa cap diferència entre les distàncies.  

Cal afegir que el període estudiat comprèn els anys 2001 i 2011 ja que només hi ha dades 

referents al turisme a partir del 2001.  

 

CANÀRIES 

  r2 r2 ajust 

Pax=f(Pob) Pax= 29.316.034 + 1,17*Pob 0.13 0.02 

Sembla clar que a les Canàries la població que hi viu no influeix pràcticament gens en el 

número de passatgers. Probablement sigui per la distància de les illes amb la península. 

Pax=f(VPIB) Pax= 17.813.492 + 13,03*VPIB 0.36 0.29 

El PIB en canvi, fa que millori la dada. Per cada milió d’euros que varia el PIB, els passatgers 

ho fan en 13 unitats. 

Pax=f(Tur) Pax= 24.096.603 + 0,77*Tur 0.07 -0.13 

Com veiem, els turistes com a única variable no donen gaire informació. 

Pax=f(VPIB, Pob) Pax= 16.532.441 + 15*VPIB – 0,43*Pob 0.37 0.21 

En aquest cas, descarto el model ja que la població és negativa. 

Pax=f(Tur, VPIB) Pax= -21.112.850 + 25,2*VPIB + 2,75*Tur 0.96 0.94 

El PIB i els turistes per separat no ens donaven gaire informació, ara bé, si tenim en compte 

les dues variables juntes, hem trobat el model de les illes Canàries. Per cada variació del PIB, 

augmenta el número de passatgers en 25, i per cada turista estranger que ve a la zona hi ha 

entre 2 i 3 passatgers. A més, l’ajust és pràcticament perfecte i les dues variables aporten 

molta informació (r2=0.94) 

Pax=f(Tur, VPIB, Pob) 
Pax= -21.475.217 + 25,9*VPIB – 0,16*Pob + 

2,74*Tur 
0.96 0.21 

El model queda descartat ja que la població és negativa. 

 

Es confirma que les Canàries són un gran destí turístic. Veiem que per cada turista estranger 

hi ha 2 o 3 passatgers, fet que és normal ja que si vas a les illes només per fer turisme, 

tornaràs al teu lloc d’origen. A més, els turistes no acostumen a tornar al mateix lloc més d’1 
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vegada. Tot i això, els passatgers també van lligats al valor del PIB espanyol. Això implica que 

en funció de com canviï el nivell de l’economia, la gent de les Canàries viatjarà més o menys, 

com és habitual. 

En resum, els aeroports de Canàries funcionen gràcies als passatgers que tenen les illes com 

a destí turístic i per aquells habitants que fan servir aquest transport per sortir-ne, sempre i 

quan les condicions econòmiques ho permetin. 

ILLES BALEARS 

  r2 r2 ajust 

Pax=f(Pob) Pax= 10.188.416 + 19,47*Pob 0.63 0.58 

Tal i com hauria de passar a les illes, la població té un índex d’influència notable. Per cada 

persona que s’instal·la a l’illa, augmenta el número de passatgers en 20. 

Pax=f(VPIB) Pax= 6.682.178 + 21,64*VPIB 0.75 0.72 

De la mateixa manera que passa a Canàries, el nivell de l’economia és important de cara al 

número de passatgers que hi ha. 

Pax=f(Tur) Pax= -1.289.477 + 3,17*Tur 0.33 0.25 

Igual que a Canàries, la ronda xifra els 3 passatgers per turista estranger, això es dóna 

perquè a les Balears, la gent moltes vegades repeteix. Les illes Balears són un destí turístic 

immillorable i és favorit entre alemanys i anglesos. 

Pax=f(VPIB, Pob) Pax= 6.217.389 + 16,92*VPIB + 5,49*Pob 0.76 0.7 

A l’hora de combinar diverses variables, veiem que el nivell de l’economia i la població tenen 

relació, ja que el coeficient de població baixa moltíssim. 

Pax=f(Tur, VPIB) Pax= -13.438.749 + 2,31*Tur + 19,53*VPIB 0.92 0.89 

Si relacionem el PIB espanyol amb el turisme que ve de fora, obtenim un bon model, tot i 

això, té sentit fer-ho? Prefereixo descartar el model per seguretat. Tot i això, dir que la 

variable turistes aporta molta més informació que la de població. (r2 més alta) 

Pax=f(Tur, VPIB, Pob) 
Pax= -17.782.739 + 2,7*Tur + 9,3*VPIB + 

11,49*Pob 
0.98 0.96 
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Ara bé, si adjuntem les 3 variables, veiem per una banda que aporten molta informació al 

model. A més, els turistes ja s’aproximen a la xifra normal de 2 passatgers (1 vol d’anada i 1 

de tornada). A més, el valor del PIB és important, però no relacionant-lo amb els turistes sinó 

amb la població nacional. Una altra vegada més, es demostra que el número de passatgers 

depèn i molt del nivell de l’economia. Hi ha viatges necessaris, però hi ha d’altres que es fan 

per caprici. 

 

AEROPORTS DEL NORD 

  r2 r2 ajust 

Pax=f(VPIB) Pax= -5.382.675 + 9,92*VPIB 0.91 0.9 

Al nord de la península, veiem que el valor del PIB indica que per cada milió que aquest 

augmenti, hi haurà deu passatgers més. A més, l’ajust és correcte. 

Pax=f(Pob100) Pax= -32.068.514 + 10,4*Pob100 0.8 0.77 

En aquest cas, veiem que la població propera que afecta als aeroports, indica que per cada 

persona que hi vagi, hi haurà 10 viatgers. 

Pax=f(Pob100+Pob200) Pax= -49.869.226 + 89,9*Pob200 0.74 0.71 

Ara bé, si ens fixem en la població més llunyana, veiem que la influència és molt superior. Cal 

pensar que el conjunt d’aeroports del nord donen servei a una gran quantitat de persones 

que per la zona on habiten, no disposen d’aquest tipus d’infraestructures o no disposen de 

les rutes que necessitarien. 

Pax=f(VPIB, Pob100) 
Pax= -13.039.562 + 7,76*VPIB + 

2,78*Pob100 
0.92 0.9 

Com podem veure, la població dels voltants té poca importància i el coeficient del PIB està 

en els nivells habituals. 

Pax=f(VPIB, (Pob100+Pob200) 
Pax= -15.880.009 + 7,98*VPIB + 

15,72*(Pob200 + Pob100) 
0.92 0.9 

En canvi, si afegim la població més llunyana, veiem que el coeficient augmenta i molt; com el 

PIB es manté igual, podem afirmar que la població llunyana té més importància que la més 

propera. Passa de la mateixa manera a Barcelona. 
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Pax=f(VPIB, Pob100, Pob200) 
Pax= - 160.76.417 + 8*VPIB + 

0,87*Pob100 + 16,86*Pob200 
0.92 0.89 

És aquí on es demostra la hipòtesi abans comentada. Veiem que la població més propera no 

és tant important com la que viu a la perifèria d’aquesta zona. A més, el valor del PIB està en 

uns números habituals. 

 

AEROPORTS DEL NORD-OEST 

  r2 r2 ajust 

Pax=f(VPIB) Pax= -4.451.932 + 7,87*VPIB 0.86 0.85 

A Galícia, veiem que el valor del PIB es redueix respecte dels altres aeroports, això fa pensar 

que és una zona menys sensible que d’altres. 

Pax=f(Pob100) Pax= -1.02E+08 + 48,49*Pob100 0.83 0.81 

En aquest cas, sí que té importància la població a 100 km ja que és 5 vegades superior a la 

més llunyana. 

Pax=f(Pob100+Pob200) Pax= -8.198.614 + 11,2*(Pob100 + 

Pob200) 

0.04 -0.04 

De manera contrària que passa al nord, la població més llunyana no influeix tant en el 

nombre de passatgers donada la baixa densitat de població que hi ha a la zona. Es dóna 

sobretot per les característiques físiques del relleu. A més, veiem que la correlació és 

pràcticament inexistent. 

Pax=f(VPIB, Pob100) Pax= -48.107.619 + 4,87*VPIB + 

21,5*Pob100 

0.9 0.88 

Tot i això, si afegim el PIB a la població més propera, obtenim un molt bon resultat. Veiem 

que la població i la situació econòmica sí que influeixen de forma notable. 

Pax=f(VPIB, Pob200) Pax= 6.014.455 + 8,17*VPIB – 

12,47*Pob200 

0.88 0.85 

Model descartat ja que la població té un coeficient negatiu. 

Pax=f(VPIB, Pob100, Pob200) Pax= -37.623.295 + 21,5*Pob100 – 

12,4*Pob200 + 5,17*VPIB 

0.91 0.85 

El model queda descartat ja que la població més llunyana és negativa. 
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ALACANT 

  r2 r2ajust 

Pax=f(VPIB) Pax= -2.703.157 + 10,86*VPIB 0.77 0.74 

Veiem que a Alacant, per cada milió d’euros que augmenta el PIB, hi ha deu viatgers més. 

Pax=f(Pob100) Pax= -5.553.866 + 6,56*Pob100 0.84 0.82 

La població més propera indica que per cada persona que hi habita, hi ha uns 7 passatgers 

més. 

Pax=f(Pob100+Pob200) 
Pax= -9.842.580 + 

11*(Pob100+Pob200) 
0.81 0.80 

En el cas de la població més llunyana, veiem que la influència augmenta, però la correlació 

baixa. 

Pax=f(VPIB, Pob100) 
Pax= -4.496.135 + 5,28*VPIB + 

3,53*Pob100 
0.86 0.83 

Si unim la situació econòmica amb la població, veiem que els coeficients es redueixen però la 

correlació ajustada augmenta. 

Pax=f(VPIB, (Pob100+Pob200)) 
Pax= -6.376.721 + 5,7*VPIB + 

4,62*(Pob100 + Pob200) 
0.86 0.83 

Si observem aquest cas, veiem que tot i afegir la població d’entre 100 i 200 km, la correlació 

ajustada no augmenta. Per tant, no ens aporta fiabilitat al model. 

Pax=f(VPIB, Pob100, Pob200) 
Pax= -6.266.829 + 1,14*Pob100 + 

4,36*Pob200 + 5,7*VPIB 
0.86 0.8 

Sembla ser doncs, que el model bo per Alacant és aquest. Tot i que la correlació és 

millorable, veiem que totes les dades sumen. Ara bé, la població té poca influència, sembla 

ser que la situació econòmica és més important. Segurament això es dóna per les poques 

rutes que té l’aeroport d’Alacant, la població pot viatjar poc. 
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VALÈNCIA 

  r2 
r2 

ajust 

Pax=f(VPIB) Pax= -12.700.858 + 16,15*VPIB 0.93 0.92 

A València, la variació del PIB fa variar en 16 el número de passatgers. Veiem que l’ajust és 

alt. 

Pax=f(Pob100) Pax= -12.160.914 + 4,72*Pob100 0.78 0.76 

La població més propera a l’aeroport, té poca influència. 

Pax=f(Pob100+Pob200) Pax= -25.892.040 + 70,3*Pob200 0.74 0.72 

Ara bé, la població que viu en un radi superior, és molt influent. Això es pot donar per la gran 

quantitat de rutes que té València en comparació amb la resta d’aeroports dels voltants. 

Pax=f(VPIB, Pob100) 
Pax= -13.510.430 + 13,77*VPIB + 

0,95*Pob100 
0.94 0.92 

Si ajuntem el PIB i la població, veiem que per cada augment en un milió del PIB, hi ha 13 

passatgers més, ara bé, la població propera continua sent molt poc influent. 

Pax=f(VPIB, (pob100+ 

Pob200)) 

Pax= -13.346.521 + 13,75*VPIB –

0,83*(Pob100+Pob200) 
0.94 0.92 

El model queda descartat ja que la població té un coeficient negatiu. 

Pax=f(VPIB, Pob100, Pob200) 
Pax= -11.354.185 + 13,6*VPIB + 

1,6*Pob100 – 11,07*Pob200 
0.94 0.91 

El model queda descartat ja que la població a 200 km. té un coeficient negatiu. 

 

SEVILLA 

  r2 r2 ajust 

Pax=f(VPIB) Pax= -7.973.760 + 11*VPIB 0.79 0.77 

A Sevilla, per cada variació en un milió del PIB, tenim una variació d’11 passatgers. 

Pax=f(Pob100) Pax= -18.369.909 + 11,24*Pob100 0.89 0.88 

En el cas de la població, trobem que per cada persona dels voltants, hi ha una variació d’11 

passatgers. 
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Pax=f(Pob100 + Pob200) 
Pax= -18.369.909 + 51,18*(Pob100 + 

Pob200) 
0.89 0.88 

Pel que fa a la població més llunyana, veiem que és molt més important que la propera.  

Pax=f(VPIB, Pob100) 
Pax= -16.515.298 + 4,76*VPIB + 

7,72*Pob100 
0.93 0.91 

Si utilitzem diverses variables, veiem que el coeficient del PIB es redueix a la meitat i que per 

cada persona que s’instal·la a la zona, hi ha 7 passatgers més. 

Pax=f(VPIB, (Pob100+ 

Pob200)) 

Pax= -16.515.296 + 4,76*VPIB + 

33,62*Pob200 
0.93 0.91 

Si en canvi, afegim també la població més llunyana, la influència és molt superior. Tot i això, 

la correlació ajustada, no varia. 

Pax=f(VPIB, Pob100, Pob200) MATRIX ERROR   

El model queda descartat ja que no hi ha regressió possible. 

 

MÀLAGA 

L’aeroport de Màlaga és l’aeroport que menys s’adequa al model peninsular. És el tercer 

aeroport en nombre de passatgers però només disposa d’una pista i la població a la qua l 

dóna servei és poca respecte als altres aeroports.  

Va ser al veure aquestes característiques quan vaig pensar en la situació geogràfica que té. 

Dóna servei a la Costa del Sol i més en concret, a Marbella. Va ser per això que vaig incloure 

una variable diferent: el turisme provinent a l’aeroport respectiu. En aquest cas no podia fer 

servir l’estranger ja que estava donat per CCAA i Màlaga no abasta tota la comunitat, per 

tant, vaig buscar alguna cosa diferent. El Instituto de Estudios Turísticos té taules dels turistes 

que arriben a cada aeroport, això sí, les dades són a partir del 2004. 

A més a més, la població a 100 km i entre 100 i 200 és la mateixa, per tant, només he fet 

servir 1 variable.  

En aquest aeroport, el període estudiat és 2000-2011 si no inclou turisme, si l’inclogués, el 

període comprèn entre els anys 2004 i 2011. 
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  r2 r2 ajust 

Pax=f(VPIB) Pax= -137.943 + 11,7*VPIB 0.78 0.75 

A Màlaga, per cada milió de variació del PIB, els passatgers varien en 11 unitats. 

Pax=f(Pob) Pax= -7.742.720 + 10,1*Pob 0.49 0.43 

La població té una influència de 10 passatgers per cada variació d’habitants. 

Pax=f(VPIB, Pob) Pax= 3.859.489 + 14,58*VPIB – 3,61*Pob 0.8 0.75 

El model queda descartat ja que la població és negativa. 

Pax=f(Tur) Pax= -229.959 + 2,67*Tur 0.59 0.52 

Per cada turista que arriba a l’aeroport de Màlaga, hi ha entre 2 i 3 vols, com és lògic i ja hem 

explicat en el cas dels aeroports insulars. 

Pax=f(VPIB, Tur) Pax= -464.262 + 0,69*VPIB + 2,56*Tur 0.59 0.42 

Si afegim el PIB, veiem que Màlaga no depèn del nivell de l’economia. Segurament aquest 

cas és donat per Marbella, una gran zona de luxe on la crisi poc ha tocat. 

Pax=f(VPIB, Tur, Pob) 
Pax= 6.867.077 + 2,4*VPIB – 6,86*Pob + 

3,49*Tur 
0.94 0.9 

El model queda descartat ja que la població és negativa. 
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7. CONCLUSIONS 

Cada aeroport és una frontera entre el transport aeri i el transport terrestre. Aquesta 

infraestructura és una unitat econòmica que respon a les lleis del mercat de la mateixa 

manera que qualsevol altre empresa. A la majoria de països del món, aquest fet s’entén, i 

s’aposta per una gestió individualitzada o, si més no, regional. 

L’estat espanyol és un dels pocs casos en què la gestió és centralitzada. Per començar, la 

majoria d’aeroports són deficitaris, però ja és lògic, sobretot per les zones on s’han construït. 

A més, AENA els ordena en només 5 o 6 categories i en fa grups per regular per exemple, les 

taxes. 

Ara bé, si tant dolents són els resultats i tant elevades les pèrdues, ens hauríem de plantejar 

què falla: el nombre d’aeroports, la gestió o les dues coses juntes.  

Jo apostaria per les dues coses juntes, però com ara reduir el nombre d’aeroports  seria 

llençar els diners invertits, hauríem d’intentar apostar pel model individualitzat de gestió. 

Aleshores cada aeroport podria regular-se en funció de les seves necessitats i dels seus 

interessos. Ningú se n’adona que amb aquest model es perd competitivitat entre els 

aeroports? És més, no n’hi ha! 

Senyors del govern, ha arribat l’hora de deixar una centralització que ja fa més de 300 anys 

que dura i apostar pel desenvolupament econòmic i per tant, del desenvolupament social. Si 

sabem aprofitar l’augment de la demanda, es pot promoure una competència entre els 

diferents aeroports, que els motivi a millorar la seva gestió i, per tant, el seu nivell de 

competitivitat tant nacional com internacional. 

Per tal de crear competència entre els aeroports, aposto per crear una xarxa de transport 

integrada entre l’avió i el tren d’alta velocitat. Avui en dia les distàncies han canviat, sobretot 

per l’entrada en el mercat d’aquest segon mitjà de transport. 

Aposto i defenso una xarxa en què les distàncies llargues es facin per avió fins a uns 

determinats aeroports i després, aquests estiguin connectats amb les altres grans ciutats 

mitjançant línies fèrries. D’aquesta manera, assegurem un model més sostenible, reduïm 

aeroports i a més, podem incentivar la recuperació econòmica aplicant una política 
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keynesiana. Si la UE decideix tirar endavant el projecte, ara és el moment d’invertir els 

diners. D’aquesta manera, podríem començar a sortir de la crisi d’una vegada per totes. 

Pel que fa als aeroports espanyols, veiem que l’aeroport de Madrid depèn 3 vegades més del 

cicle econòmic que l’aeroport de Barcelona. A més a més, trobem que un cop estan 

inaugurades les noves pistes, l’augment de passatgers no és immediat per molt que hi hagi 

bonança econòmica sinó que es produeix un retard entre la inauguració oficial de les 

instal·lacions i el seu real aprofitament per part dels clients potencials. 

Hem de tenir en compte que l’aeroport és una unitat econòmica i com a tal també depèn de 

factors externs. Per molt que hagin construït dues pistes de cop, poques seran les empreses 

que decidiran arriscar-se a invertir si no tenen la seguretat que tindran beneficis. El 2005 van 

entrar-ne en funcionament dues de cop, però l’ús d’elles ha anat incrementant-se 

progressivament. Com és lògic, el primer dia no estaven en ple rendiment, però amb el 

temps, van guanyant rendibilitat. 

El mateix hem de pensar per la quarta pista de l’aeroport de Madrid, la qual no té la mateixa 

influència que la tercera que es va construir. És per això que ens hem de plantejar si era 

necessària aquesta pista. Vull pensar que es va construir pensant l’augment progressiu de la 

demanda que hi hauria al llarg dels anys i ja es sabia aquesta falta d’influència en l’actualitat. 

No vull pensar que la quarta pista s’hagi construït per compensar l’augment superior que hi 

hauria a Madrid respecte de Barcelona.  

En els anys en què va començar la crisi, la inversió en els dos aeroports té un efecte contrari, 

ara bé, després sí que provoca un augment de passatgers. El problema el trobem en el 

número, és molt semblant. Si tenim en compte que a Madrid s’han invertit mil milions 

d’euros més que a Barcelona, i s’ha inclòs una pista més en comparació a l’aeroport del Prat, 

trobem que l’aeroport de la ciutat comtal és més eficient que el de la capital espanyola. I és 

llavors quan ens hem de plantejar si les inversions fetes a Madrid i Barcelona amb les 

diferències que han suposat a l’aeroport responen a criteris econòmics i socials o 

simplement polítics. N’estic segur que abans de pagar milers de milions ja tenien una 

previsió de passatgers feta. Van haver d’incloure una segona pista a Madrid només per 

arribar al mateix número que Barcelona? 

No puc no contemplar les dues opcions esmentades, ja que les dues semblen ser possibles. 
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També cal destacar la importància que té la població en el nombre de passatgers a Madrid. 

És un fet clau pel seu rendiment. En canvi, a Barcelona ens trobem que la població que viu 

fins a 200 km. de distància és molt més important. Això es dóna principalment per 

l’existència del mar al costat de l’aeroport. 

Pel que fa als aeroports insulars, els aeroports de Canàries funcionen gràcies als passatgers 

que tenen les illes com a destí turístic i per aquells habitants que fan servir aquest transport 

per sortir-ne, sempre i quan les condicions econòmiques ho permetin. Els de les Illes Balears 

tenen més influència de la població, segurament per la seva proximitat a la península, però 

responen al mateix model.  

A la resta de l’estat, veiem que tots els aeroports analitzats responen a un model semblant. 

Aproximadament, per cada milió d’euros que augmenta el PIB, hi ha uns 10 passatgers més. 

A més, tret de Galícia, veiem que en tots, la població que viu fins a 200 km. és més influent 

que la que viu a més a prop. Vull destacar l’aeroport de Màlaga ja que funciona d’una 

manera diferent, segurament és donat per l’existència de zones de luxe als seus voltants. 

En la península Ibèrica, veiem que per cada persona que habita en l’àrea d’influència de 

l’aeroport, es fan uns 3 viatges per via aèria. També hi ha relació directa entre el número de 

persones que habiten i el número de vols, ja que veiem que augmenten com més població hi 

ha a la zona respectiva.  

S’han gastat molts diners en inversions improductives, però ara no es pot tirar el temps 

enrere, hem de solucionar aquest problema i, hem d’aprendre dels errors per no tornar-los a 

repetir en un futur. 
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