
 

 

 
17 / 11 / 2011 

BARCELONA ACOLLIRÀ PER PRIMERA VEGADA LA 

IATA SLOTS CONFERENCE EL JUNY DE 2012  

 

 Aquesta reunió es celebra semestralment (juny i novembre) i reuneix prop de 
1.000 delegats, representants de més de 200 companyies aèries i de més de 60 
aeroports. 

 

Barcelona ha estat seleccionada ciutat amfitriona de la 130 edició de la IATA Slots Conference, 

el major esdeveniment de la International Air Transport Association. Serà la primera vegada 

que Barcelona acull un esdeveniment de la IATA, la organització que representa i lidera el 90% 

de les companyies aèries d’arreu del món. El fòrum tindrà lloc els dies 14, 15 i 16 de juny de 

2012. 

 

Aquesta reunió es celebra semestralment (juny i novembre) i reuneix prop de 1.000 delegats, 

representants de més de 200 companyies aèries i de més de 60 aeroports. Entre el 17 al 19 de 

novembre el CDRA participa en la 129ena edició d’aquesta conferència, a Singapur. 

 

L’objectiu és l'assignació dels slots disponibles dels aeroports de nivell 3 a les companyies 

aèries d’arreu del món per a que aquestes puguin definir els horaris del seu programa de vols 

de la següent temporada. Així mateix, es treballa per l'assoliment d'un consens sobre els 

ajustaments horaris necessaris dels aeroports de nivell 2 per adaptar-se a les seves limitacions 

de capacitat. Tot i que es tracta d’un esdeveniment de caràcter tècnic, companyies aèries i 

aeroports aprofiten l'oportunitat per celebrar reunions de caire estratègic. 

 

El Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de Barcelona (CDRA), que ha promogut la 

candidatura de Barcelona per acollir aquesta conferència, està convençut de l’efecte positiu 

que tindrà la celebració d’aquest esdeveniment, un dels més importants i estratègics de la 

indústria aeronàutica internacional, que oferirà la possibilitat de donar a conèixer Barcelona de 

primera mà als representants de totes les companyies aèries d’arreu del món. 

 

 

 


