
Aportacions a la discussió tècnica sobre la 
base de la presentació realitzada el 8 de juliol 

de 2021 a la comissió per part d’Aena
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1. Una proposta insuficient que no respon a les aspiracions 
del país i que es planteja fora de tempsdel país i que es planteja fora de temps



Metodologia, timing i objectius

Amb la nova proposta:

- Manca d’informació sobre el projecte d’Aena a la que es va fer referència             
el passat dia 8 de juliol.

No es pot decidir ni estudiar propostes o altres alternatives a l’ampliació No es pot decidir ni estudiar propostes o altres alternatives a l’ampliació 
de la pista, amb informes tècnics rigorosos i transparents, amb els temps 
proposats. 

La majoria de la inversió ja està decidida

Els objectius a perseguir són els del sistema aeroportuari català, no els 
d’Aena. 

Els objectius no poden ser parcials i ja s’han assolit els previstos



Antecedents: l’Aeroport assoleix els objectius del Pla Director de 1999

Pla director de l’Aeroport Josep Tarradellas Barcelona – El Prat

Acords:
40 milions de passatgers 
400.000 operacions/ any
Reducció de l’impacte acústic
L’acord es basa en l’equilibri de l’impacte ambiental, el límit a l’ocupació i L’acord es basa en l’equilibri de l’impacte ambiental, el límit a l’ocupació i 
l’impacte acústic. 

No es tracta d’un escenari d’incompliment d’objectius

Objectiu 40 milions i 400.000 operacionsObjectiu 40 milions i 400.000 operacions



Antecedents:
l’Aeroport assoleix els objectius del Pla Director de 1999



Antecedents:
l’Aeroport assoleix els objectius del Pla Director de 1999

Font:  Declaració d’Impacte Ambiental 
per l’ampliació de l’Aeroport, 2002. BOE

Font:  Pla Director de l’Aeroport de Barcelona El Prat 1999

Escenari de compliment 
d’objectius:

16M de passatgers 1998
52M de passatgers al 2019



Propostes sense estudis d’impacte ni 
viabilitat, sense cap mena de sentit

LES ALTERNATIVES,  (la majoria descartades pel pacte anterior)



Propostes sense estudis d’impacte, ni 
viabilitat ni alternatives reals, i 
rebutjades per tothom



2. Una proposta que aprofundeix en la manca de compliment 
de les mesures de compensació promeses  anteriorment i de les mesures de compensació promeses  anteriorment i 
compromet la totalitat del Delta del Llobregat, en contra del que 
exigeix la UE
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1. No s’han assolit els compromisos de compensació ambiental: 

ESPÈCIES



2. No s’han assolit els compromisos de compensació ambiental: 

AIGUA 

Font:  Declaració d'Impacte Ambiental 
del 2002  del projecte d'ampliació de 

l'Aeroport de Barcelona.

Font Aportacions anuals reals: AENA

Font Necessitats anuals segon model hidràulic: Publicació de CUADLL "Estudi del funcionament hidràulic de la llacuna de la Ricarda i proposta de gestió". TM El Prat 

de Llobregat, 2018.

Font Aportacions necessàries: derivades de la Declaració d'Impacte Ambiental del 2002 del projecte d'ampliació de l'aeroport de Barcelona. 



3.    No s’han assolit els compromisos de compensació ambiental: 

CORREDOR BIOLÒGIC

Font:  Declaració d'Impacte Ambiental 
del 2002  del projecte d'ampliació de 

l'Aeroport de Barcelona.

Font:  Aena



Mesures de conservació pactades i no complertes

Mesures compensatòries sobre 
l’afectació dels hàbitats prioritaris i 
de la zona ZEPA del Delta
del Llobregat:

Ô Creació d’un corredor litoral entra 
la Ricarda i el Remolar.la Ricarda i el Remolar.
Ô Restauració d’hàbitats a la pineda 
del càmping Toro Bravo.
Ô Restauració dels hàbitats per a un 
desenvolupament del corredor 
biològic des del sector
Remolar−Filipines fins a la ZEPA 
Els Reguerons, a través de la zona 
de Can Sabadell. 
Ô Desenvolupament d’un Pla 
Especial dels Espais Naturals del 
Delta del Llobregat, que ha de 
tramitar la Generalitat.

Font: Barcelona Regional



Comunicació de la Comissió Europeu, 18 de febrer 2021

Virginijus Sinkevicius, comissari de Medi Ambient 



Comunicació de la Comissió Europeu, 18 de febrer 2021

Virginijus Sinkevicius, comissari de Medi Ambient 



Comunicació de la Comissió Europeu, 18 de febrer 2021

Virginijus Sinkevicius, comissari de Medi Ambient 



Comunicació de la Comissió Europeu, 18 de febrer 2021

Virginijus Sinkevicius, comissari de Medi Ambient 



Què destruiria Aena? La Ricarda

Segons el Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural de la 
Generalitat de Catalunya, els espais 
del Delta del Llobregat, entre ells la 
Ricarda, són imprescindibles per a la vida 
del Delta. La gran quantitat de serveis 
ecosistèmics que aporten, és a dir, els 
beneficis que l'ecosistema aporta a la beneficis que l'ecosistema aporta a la 
societat, són extraordinaris:

De proveïment: recàrrega d’aqüífers.
De regulació: contra temporals, contra les 
inundacions,  per millorar la qualitat de l’aigua, 
contra la intrusió salina i per fixar carboni.
Culturals: paisatge, educació i sensibilització, 
recerca, patrimoni i identitat.
De  suport: biodiversitat i connectivitat.



Zones protegides actuals

Extensió:      
964 hectàrees



Proposta presentada per la Generalitat als ens locals implicats en 
resposta a la carta de la Comissió Europea

Extensió 
proposta:
2.055 
hectàrees



La majoria de zones de compensació ambiental proposades per Aena ja formen part de 
l’ampliació de la Xarxa Natura 2000 plantejada com a resposta als requeriments d’Europa

Extensió 
proposta 
Aena:
280 hectàrees



Les compensacions proposades fora de la zona ja prevista són irrisòries
i caldria protegir-les per se

Extensió real 
proposta 
d’Aena:
54,18 
hectàrees



54,18 hectàrees de 
compensació davantcompensació davant

les 47 hectàrees afectades



3. Una proposta que ignora el context d’emergència climàtica3. Una proposta que ignora el context d’emergència climàtica
i s’articula en contra de les accions europees



Impacte ambiental per l’ampliació de la pista:
és una fal·làcia considerar que només contaminen les 

terminals i no els avions



Clima i Salut

Impacte ambiental ampliació de la pista
Estimació de les emissions derivades del sector del transport 

aeronàutic en un escenari de creixement de 20 milions de passatgers 

Font: Barcelona Regional



Emissions Aeroport  
Barcelona – àmbit local

2017: 470.802 tones de CO2 
amb 47M passatgers 

2019: 524.586 tones de CO2 

Contaminació

Evolució de les emissions associades a l’Aeroport de 
Barcelona - El Prat entre 2017 i 2019.

Font: Barcelona Regional

Impossibilita la reducció d’emissions a Barcelona, l’Àrea Metropolitana i Catalunya

2019: 524.586 tones de CO2 
amb 52M passatgers

Amb un context de 70M de 
passatgers, s’estima que es 

produiran  
706.149 tones de C02



Europa i el món ho entenen



4. Hi ha alternatives: un model aeroportuari de país sostenible i 
equilibrat, connectat amb una xarxa ferroviària d’alta velocitat moderna. equilibrat, connectat amb una xarxa ferroviària d’alta velocitat moderna. 

Un país, una capital, tres aeroports



Sistema aeroportuari i ferroviari català 

Font: PTP



Altres sistemes aeroportuaris  de referència

Temps de desplaçament entre 
Aeroport de Reus i Girona fins 

Barcelona- Sant en Alta Velocitat 
serà de 40-45 min

Font: PTP



Sistema aeroportuari i ferroviari català

Evolució de passatgers a 
Reus

Evolució de passatgers a 

Existeix una relació directa entre l’ampliació de l’aeroport del Prat i la 
desertificació dels aeroports de Reus i Girona. Aena l’obvia, però les seves 
dades l’evidencien.

Existeix la possibilitat de desplaçar vols de curt radi a aquests aeroports i 
guanyar capacitat al Prat si Aena fa una política tarifària eficient.

Font: dades d’Aena
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Projecció sistema aeroportuari i ferroviari

Font: PTP



Projecció sistema aeroportuari i ferroviari

Font: PTP



Interrogants

1. Quins són els models i nombre d’avions que no poden utilitzar la pista curta per fer 
l’enlairament? 

2. Quin és l’estat de saturació de les terminals amb 55 milions de passatgers?
3. S’ha fet un estudi aeronàutic integrat que valori les millores que es podrien fer en 

operatives i camps de vol?
4. Quina seria la capacitat real de l’aeroport amb les millores operatives i de camp de 

vol avaluades mitjançant un estudi aeronàutic complert i transparent. 
5. En termes aeronàutics, només es tenen en compte les operacions d’enlairament 5. En termes aeronàutics, només es tenen en compte les operacions d’enlairament 

per valorar l’impacte que produeixen els avions WB o també l’impacte de quan 
aterren? 

6. És real que, com afirmen algunes fonts coneixedores de l’operativa de l’aeroport, 
de les 344.563 operacions, tan sols 2.344 van necessitar la pista llarga?

7. Quantes avions WB han necessitat enlairar-se per la pista llarga durant el 2019?
8. S’ha fet una gestió dels slots que permeti descongestionar les hores puntes de 

l’aeroport?
9. S’ha valorat, com fa Heathrow, concentrar els vols WB en determinades franges 

horàries per no congestionar la resta d’hores?



Aena vol un model en el 
qual tots els vols estiguin 
centralitzats a l’Aeroport 

El país necessita un model 
que no saturi més una 

àrea ja molt 
congestionada. Amb això 

s’intueix el poc interès 
d’Aena per millorar la 

gestió aeroportuària del 
Prat i fiar-ho tot a una centralitzats a l’Aeroport 

Josep Tarradellas –
Barcelona El Prat per 
obtenir més benefici

Prat i fiar-ho tot a una 
ampliació sense estudis 
previs rigorosos sobre la 
seva viabilitat ni impacte 

ambiental 



Resposta a l’estudi econòmic d’Aena



Font: Estudi de l’impacte econòmic de l’Aeroport de Josep Tarradellas Barcelona El Prat
encarregat per Aena



Font: Estudi de l’impacte econòmic de l’Aeroport de Josep Tarradellas Barcelona El Prat
encarregat per Aena



BALANÇ 
EMPRESA AEROPORTUÀRIA

Font: Aena



BALANÇA

BALANÇ 

BALANÇA DE PAÍS

Emergència climàtica real

Requeriment de la Comissió 
Europea

Manteniment de la Biodiversitat

Qualitat de vida i benestar

BALANÇ 
EMPRESA AEROPORTUÀRIA

Manteniment de la Biodiversitat

Equilibri territorial

Turisme de qualitat

Millores d’alternatives i sistemes  
aeroportuaris i ferroviaris en clau 

estratègica de país

Estudis d’optimització de recursos 




