Futur desenvolupament de l’Aeroport de Reus
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Antecedents
El Pla Director de l’Aeroport de Reus va ser aprovat el 2006.
En l’actualitat, la proposta de revisió del Pla Director ha passat la fase de consultes i, pròximament, passarà
a informació pública.
El desenvolupament d’un hub no és factible amb dos aeroports en diferents ubicacions (distància ~100 Km),
ja que requereix unes connexions àgils amb temps d’escala reduïts.
L’Aeroport de Reus té els seus propis plans de creixement, però no contribueix al desenvolupament del hub,
tot i que el complementi.
A més de captar trànsit "punt a punt", és de gran importància a la seva zona d’influència, així com necessari
per atendre un pol turístic «clau»: la Costa Daurada.
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Escenari de trànsit futur del nou Pla Director

Any 2019

Horitzó
Pla Director

Pax

1.046.062

2.622.200

Ops

17.679

29.400

125

56.700

PHD

1.670

2.475

AHD

11

15

kg
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Necessitats del nou Pla Director
Augment de la capacitat de l’espai aeri
Ampliació de la plataforma d’aviació general
Augment de les zones d’espera i embarcament per a
trànsit No Schengen
Augment dels controls de seguretat

Millora dels hipòdroms de recollida d’equipatges
Augment de les places d’estacionament públic
Nova terminal d’aviació general
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Desenvolupament previsible del nou Pla Director
Nova plataforma d’aviació general

Nova torre de control

Nou edifici terminal i aparcaments

Nova zona de proveïment de combustibles
Adequació
d’aparcaments

Nova central elèctrica
Ampliació i reubicació de les
posicions de la plataforma comercial
Terminal per a
aviació general

SUBSISTEMA DE MOVIMENT
D’AERONAUS

SUBSISTEMA
D’ACTIVITATS
AEROPORTUÀRIES

ZONA DE PASSATGERS

Remodelació depuradora
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LÍMIT MUNICIPAL

ZONA DE SERVEIS
ZONA DE SUPORT A L’AERONAU
ZONA D’AVIACIÓ GENERAL
ZONA DE PROVEÏMENT
ZONA D’ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
ZONA DE RESERVA AEROPORTUÀRIA
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LÍMIT DE LA ZONA DE SERVEI PROPOSADA

Les actuacions proposades al Desenvolupament previsible aniran en tot moment lligades a la
materialització de la demanda de trànsit, i no a un horitzó temporal concret. El Pla Director no és un pla
d’inversions, sinó un document estratègic aeroportuari

CARTOGRAFIA
Coordenades: UTM ETRS89 H31
Font: Aena
DIACAE
Any: 2012
Escala: 1:5.000

Les actuacions inversores principals incloses en el nou Pla Director ascendeixen a
103 milions d’euros
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Actuació

Inversió (milers €)

Ús flexible d’una posició d’estacionament de plataforma comercial per a trànsit d’aviació comercial i
general

-

Reubicació plataforma comercial

16.503

Nova plataforma per a aviació general

2.831

Ampliació d’equipaments al control de seguretat

61

Adequació d’aparcament públic

220

Construcció del nou edifici terminal

50.515

Nous aparcaments més pròxims al nou edifici terminal

5.390

Reubicació de serveis afectats (torre de control, central elèctrica, parcel·la de combustibles, etc.)

11.511

Remodelació de la depuradora

1.145

Condicionament d’edifici terminal actual per a serveis i per a aviació general

6.400

Construcció de vials d’accés, vials interns i de servei

3.302

Adquisició de terrenys

4.754
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Gràcies

Empresa
compromesa
amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides
|
|
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