Nota de premsa

Estadística mensual

Els passatgers de l’Aeroport de Barcelona-el
Prat creixen un 7,8% durant el mes de
setembre
 S’assoleixen els 3,8 milions d’usuaris
 Els passatgers nacionals creixen per segon mes consecutiu, aquesta
vegada un 6,8% més que al 2013
 Les operacions segueixen en ascens amb un augment del 5%
 La càrrega aèria tanca el mes amb un 2,3% d’increment i més de 8.200
tones de mercaderies transportades

10 d’octubre de 2014
L'Aeroport de Barcelona-el Prat registra al setembre de 2014 un
creixement de passatgers del 7,8%, comptabilitzant 3.800.800 usuaris.
Des de començament d'any, l'Aeroport ha arribat als 29.305.985
passatgers, el que es tradueix en un increment del 6,9% respecte al
mateix període de 2013.
Els passatgers de la Unió Europea segueixen sent els que més creixen
amb un increment del 10,3%, mentre que els usuaris nacionals ho fan en
un 6,8%. Per la seva banda, els passatgers internacionals-no UE
augmenten un 2,8%, subratllant el creixement del 15,4% dels passatgers
en vols intercontinentals.
Per zones, destaca el creixement del 34,5% a Àsia gràcies a la nova ruta
d'Air China a Pequín, seguit per l'augment del 29,6% en el mercat
d'Amèrica del Nord a causa, principalment, del nou vol de US Airways a
Charlotte i de la recuperació de la ruta a Montreal per part d'Air Canada.
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En l'àmbit de les operacions, durant el mes passat es van realitzar 27.122
moviments d'aterratge i enlairament, un 5% més que el 2013. En
l'acumulat s'han registrat 220.381 vols, fet que suposa un augment del
3,2%.
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Finalment, en l'apartat de càrrega, s'han transportat 8.283.729 kg de
mercaderies, el que es tradueix en un increment del 2,3%. En l'acumulat
de l'any, ja s'han transportat 74.980.103 kg, un 3,8% més que el 2013. El
trànsit internacional-no UE és el que més creix durant el mes de setembre
amb un augment del 4% i 4.085.646 kg de càrrega, seguit de prop pel
trànsit de la UE que experimenta un creixement del 3,7% i 3.724.722 kg
de mercaderies.

