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El nombre de passatgers a
l'aeroport del Prat creix un 11% a
l'octubre
Els vols internacionals pugen un 11,9% i els estatals ho fan un 8,2% | El nombre
de viatgers a l'aeroport de Girona cau un 11,8% mentre que el de Reus en
guanya un 25%

Diversos passatgers a la T1 de l'aeroport del Prat | ACN

El nombre de passatgers a l'aeroport del Prat va créixer un 11% l'octubre d'enguany respecte el
mateix mes de l'any passat, concretament fins als 4.018.769, segons ha informat aquest dilluns
Aena. Aquest creixement és superior al de l'aeroport de Barajas, que és del 5,8%, tot i que en
xifres absolutes el nombre de viatgers a l'aeroport madrileny és de més de 4,5 milions. En el
que va d'any, 38.108.443 viatgers han passat per l'aeroport del Prat, una xifra que suposa un
increment de l'11% respecte al mateix període del 2015.
Del total d'usuaris que van passar per les instal·lacions aeroportuàries durant el mes d'octubre,
4.016.320 van ser passatgers comercials. D'aquests, 3.004.518 van ser usuaris de vols
internacionals, que suposa un augment de l'11,9%, mentre que els passatgers de vols estatals
van sumar 1.011.802, un 8.2% més.
En l'apartat d'operacions, durant el mes passat es van realitzar 27.317 aterratges i enlairaments,
un 7,8% més que el 2015. En l'acumulat de l'any s'han registrat 264.336 moviments, un 6,4%
més que el mateix període de l'any anterior. Les rutes estatals van créixer un 4,6% i les
intercontinentals un 9,1%.
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Pel que fa a la càrrega aèria, les mercaderies transportades també han continuat creixent durant
l'octubre fins arribar a 13.339.068 tones, el que suposa un augment del 20,5% respecte a
l'octubre de l'any passat. En l'acumulat de l'any s'han traslladat 109.027.236 tones, un 13,6%
més que durant els deu primers mesos del 2015.
Girona cau un 11% mentre Reus ascendeix un 25%
L'aeroport de Girona ha tancat el mes d'octubre amb 161.187 passatgers, un 11,8% menys
respecte el mes d'octubre de l'any passat. En l'acumulat de l'any, l'aeròdrom gironí suma
1.575.128 usuaris. En l'apartat d'operacions es van realitzar 1.600 aterratges i enlairaments, un
7,8% menys que en els deu primers mesos de l'any passat. L'acumulat de l'any suma 17.219
moviments, un 3,3% menys que a l'octubre de 2015.
L'aeroport de Reus ha registrat a l'octubre 74.606 passatgers, un 25,8% més. Entre gener i
octubre, l'aeroport ha registrat 800.106 usuaris, un 16,1% més que fa un any. Pel que fa a les
operacions, a l'octubre es van realitzar 1.381 moviments, un 7% més que l'any passat. Durant
els 10 primers mesos de l'any, l'aeroport acumula un total de 12.871 moviments, una xifra que
suposa un increment del 7,8% respecte al mateix període de l'any passat.
Finalment, a l'aeroport de Sabadell es van realitzar 2.822 operacions al mes d'octubre, un 8,5%
més, i en l'acumulat de l'any s'han registrat 30.058 operacions, un 19,7% superior als deu
primers mesos de l'any passat.
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