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La Cambra de Comerç de Barcelona es mostra 

preocupada perquè la suspensió del concurs del Prat 

afecti a la gestió individualitzada de l’aeroport 

 
 

La Cambra de Comerç de Barcelona  ha expressat la seva preocupació perquè la decisió de 

suspendre el concurs de licitació de l’aeroport de Barcelona-El Prat anunciada pel Ministeri de 

Foment,  posi en perill la gestió individualitzada de l’aeroport.  

 

Des de la Cambra de Comerç s’ha mostrat comprensió amb la voluntat del nou govern 

d’introduir els seus criteris, però es considera que els vaivens en la política aeroportuària no 

són positius. No es tracta d’una qüestió política, sinó de competència. L’aeroport de Barcelona 

necessita instruments de gestió individualitzada per poder competir amb garanties d’èxit en els 

mercats internacionals.  

 

La Cambra de Comerç de Barcelona ha recordat que el CDRA (Comitè de Desenvolupament 

de Rutes Aèries), del que ha estat una de las principals impulsores, quan promociona l’aeroport 

ho fa amb la marca “Barcelona” i ha assenyalat que és impensable continuar aquesta 

estratègia amb una marca que englobi 47 aeroports gestionats de manera unificada.  

 

Així mateix, la Cambra de Comerç assegura que la decisió del govern va en la línia contrària de 

les tendències internacionals de gestió aeroportuària, centrades en gestionar els aeroports com 

a unitats econòmiques vinculades a l’economia territorial i les seves xarxes de transport.  

 

El que fan xarxa són els serveis de transport aeri, no els aeroports. Per poder fer front als 

canvis importants que s’estan produint en el mercat internacional del transport aeri, l’aeroport 

de Barcelona ha de poder disposar de tots els instruments de gestió per desenvolupar una 

estratègia pròpia al servei de les necessitats de l’economia i la societat catalanes.  

 

Si l’aeroport de Barcelona no es pogués gestionar de manera individualitzada se’n ressentiria el 

seu desenvolupament i, en conseqüència, el sector turístic, el conjunt de l’econom ia catalana i 

els grans projectes de ciutat i d’institucions com Fira de Barcelona.  
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