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Η επέκταση του αεροδρομίου της Βαρκελώνης 

Η Aena, πολύ μεγάλη ισπανική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα διαχείρισης  

αερομεταφορών με διεθνή δραστηριότητα, διαθέτει στην περιοχή του αεροδρομίου της 

Βαρκελώνης 328 εκτάρια γης, στα οποία πρόκειται να κατασκευαστούν κτήρια για τη 

βιομηχανία του ηλεκτρονικού εμπορίου και την αλυσίδα εφοδιασμού του αεροδρομίου. Ο 

Υπουργός Υποδομών, κ. Iñigo de la Serna, ανακοίνωσε το νέο πρόγραμμα ώθησης του 

αναμενόμενου σχεδίου για τη διαχείριση των ακινήτων της περιοχής του El Prat, όπου 

προβλέπεται επένδυση ύψους 1.264 εκ. ευρώ.  

Το 2003, η Aena ανέθεσε μια μελέτη στο Πολυτεχνείο της Καταλονίας σχετικά με τη 

δυνατότητα κατασκευής μίας «πόλης αεροδρόμιο» σε επιφάνεια ενός εκ. τετραγωνικών 

μέτρων στη περιοχή του El Prat. Το εγχείρημα συμπεριελάμβανε επέκταση του κέντρου 

εκφόρτωσης, ξενοδοχειακές μονάδες, γραφεία και εμπορική ζώνη. 

Ωστόσο, από τα 543 εκτάρια που είναι διαθέσιμα, τα 215 θεωρούνται προστατευόμενα 

λόγω της περιβαλλοντικής τους αξίας. O Υπουργός Yποδομών δίνει προτεραιότητα στην 

εγγύτητα αυτής της περιοχής με την πόλη και την προσβασιμότητα στις δημόσιες 

συγκοινωνίες, στην προστασία του περιβάλλοντος στη περιοχή του Δέλτα του ποταμού 

Llobregat και στις καλές υποδομές ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνίας. 

Της οικονομικής προσπάθειας θα ηγηθούν οι επιχειρήσεις που εγκαθίστανται εκεί και 

προβλέπεται ότι οι εργασίες θα ξεκινήσουν το 2019, με εκτίμηση ότι οι πρώτες 

εγκαταστάσεις θα είναι διαθέσιμες το 2020. Το αεροδρόμιο θα αστικοποιηθεί τμηματικά, 

σύμφωνα με σχέδιο διάρκειας είκοσι ετών. 

Η Aena, μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις ιδιοκτησίας γης στην Ισπανία, έχει 

ξεκινήσει εξοικονόμηση χρημάτων εν όψει της επιχειρηματικής δραστηριότητας στον 

τομέα των ακινήτων, έχοντας ξεπεράσει την κρίση των τελευταίων ετών. Μετά την 

έναρξη του σχεδίου του αεροδρομίου της Βαρκελώνης, θα ξεκινήσει την πώληση 

κτημάτων στο αεροδρόμιο Μαδρίτης-Μπαράχας, όπου ο φορέας εκμετάλλευσης θα έχει 

800 διαθέσιμα εκτάρια, τα οποία επίσης θα αξιοποιηθούν τμηματικά, ώστε να 

αποφευχθεί η υποτίμηση του τετραγωνικού μέτρου. Τέλος, η Aena έχει στα υπ’ όψιν μια 

έρευνα σε δεύτερη φάση που σχετίζεται με τα αεροδρόμια της Βαλένθιας, Μάλαγα και 

Τενερίφης. 


