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El tràfic aeri a l’aeroport de Barcelona podria reduir-se un 

80% durant un mes abans de començar a remuntar 

 
 
 

Barcelona, 20 de març de 2020.- La Cambra de Comerç de Barcelona estima que l’activitat a 

l’aeroport de Barcelona podria reduir-se al voltant del 80%, d’acord amb l’evolució del tràfic aeri 

viscuda les darreres setmanes i dies tant a la Xina com a Itàlia.  

 

Les dades disponibles de tràfic aeri registrat a la Xina des de principis de 2020 mostren una reducció 

brusca de l’ordre del 80% en declarar-se la fase més aguda de la crisi per la covid-19, que s’ha 

mantingut durant un mes i que ha anat seguida d’una gradual recuperació, d’un 20% ja a la primera 

setmana posterior. 

 
Vols enlairats als 25 principals aeroports de la Xina 

 
 

Font: Flightradar24.com 

 
 

En el cas d’Itàlia, la setmana passada es va reproduir el mateix patró de frenada brusca de l’activitat, 

fins assolir el llindar del -80%, que aquesta setmana s’està mantenint, amb petites oscil·lacions 

diàries. Aquest patró s’identifica tant als aeroports de Roma com de Milà. 

 

En el cas de l’aeroport de Barcelona, al llarg d’aquesta setmana s’està reproduint de nou aquest 

esquema de reducció accelerada del nombre de vols comercials, amb l’expectativa d’assolir els 

propers dies el nivell de referència indicat del -80% 
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Evolució diària de la variació interanual del total de vols als aeroports d’Itàlia 

 
Font: Eurocontrol 

 

 

Evolució diària de la variació interanual del total de vols a l’aeroport de Roma Fiumicino 

 
Font: Eurocontrol 

 

 

Evolució diària de la variació interanual del total de vols a l’aeroport de Milà Malpensa 

 
Font: Eurocontrol 
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Evolució diària de la variació interanual del total de vols als aeroports d’Espanya 

 
Font: Eurocontrol 

 

 

Evolució diària de la variació interanual del total de vols a l’aeroport de Barcelona 

 
Font: Eurocontrol 
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