
 

 

 

14. Projectes de suport al desenvolupament de l’àrea 
aeroportuària de l’Aeroport de Barcelona - el Prat 
 
MUNICIPIS 
El Prat de Llobregat, Viladecans i Sant Boi de Llobregat 
 
TITULAR  
L’Aeroport de Barcelona - el Prat, situat en una posició de privilegi i estratègica dins l’anomenat 
arc mediterrani, s’ha convertit en un dels principals motors de desenvolupament de la seva 
regió.  
 
DADES ECONÒMIQUES I TÈCNIQUES 
Segons el pla director hi ha 300 hectàrees destinades a l’activitat complementària, que es 
reparteixen de la manera següent: 

‐ Centre de càrrega: 60 ha 
‐ Ciutat aeroportuària: 150 ha 
‐ Parc aeronàutic: 90 ha 

 
 
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
Amb l’actual infraestructura, l’aeroport pot gestionar fins a 55 milions de passatgers a l’any amb 
una capacitat operativa de 90 operacions/hora. Unes xifres que consoliden l’aeroport en la 
novena posició entre els aeroports de la Unió Europea. Així i tot, el potencial és més gran, ja 
que l’espai disponible permet la planificació d’una autèntica ciutat de serveis per als 
passatgers, la càrrega aèria i els agents relacionats amb el món econòmic. 
 
Es continua amb la reordenació de l’espai destinat a serveis terciaris, aeronàutics i de càrrega 
aèria per tal de potenciar tant el conjunt del nucli aeroportuari com l’impacte econòmic en el 
territori metropolità de les activitats aeroportuària, transport aeri, logística, distribució i negocis. 
A més, s’ha portat a terme una nova estratègia de millora dels espais comercials i dels serveis 
oferts als viatgers per tal que gaudeixin encara més de la seva estada a la terminal. 
 
En relació amb el desenvolupament immobiliari i la càrrega, en el del marc del Pla estratègic 
per al desenvolupament de la càrrega aèria d’Aena Aeropuertos, l’Aeroport de Barcelona ha 
creat un comitè facilitador de càrrega per a la detecció de necessitats que puguin millorar la 
cadena logística. Així mateix s’està participant en fòrums de promoció com el Barcelona-
Catalunya Centre Logístic (BCL). 
 
Pel què fa al desenvolupament d’àrees comercials, les línies en què es treballa actualment són 
les següents: 

‐ Ampliació de la superfície comercial. 
‐ Instal·lació del Beach Club i del camp de golf, per a passatgers de l’aeroport i també 

per a la població de l’entorn. 
‐ Elaboració dels estudis de mercat de l’hotel a la terminal T1.  

 
 
PÀGINA WEB DE REFERÈNCIA 
www.aeropuertobarcelona-elprat.com/cat/aeroport_de_barcelona.htm  
 
 
NOM DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PROJECTE 
Sònia Corrochano Gómez, directora de l’Aeroport de Barcelona - el Prat 

http://www.aeropuertobarcelona-elprat.com/cat/aeroport_de_barcelona.htm

