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Barcelona acollinl els propers 1 O i 11 de desembre la J• Conferencia 
Europea de Ciutats i Regions Aeroportuaries. 

La Conferencia estanl organitzada per r Airport Regio os Conference 
(ARC) que és una agrupació ciutats, regions i arees metropolitanes 
europees que tenen un gran aeroport internacional en el seu territori o en la 
seva area d'influencia directa. Actualment ARC té més de 20 membres de 
pie dret. 

Les ciutats i regions membres d' ARC concentren 70 milions d'habitants i els 
principals aeroports d'Europa com: Heathrow, Gatwick i Stansted a 
Londres, Orly i Charles de Gaulle a París, Schiphol a Amsterdam, Linate i 
Malpensa a Mila, Brussel.les, Frankfurt, Düsseldorf, Colonia!Bonn, Múnic, 
Estocolm, Goteborg, Helsinki, Viena, Manchester, Glasgow, Palma de 
Mallorca i Barcelona. 

La ciutat de Barcelona és membre fundador d' ARC i va ser escollida 
unanimement per assumir la Secretaria General de 1 'Associació per al 
període 1997 i 1998. La Presidencia d' ARC !'ostenta West Sussex seu de 
1' aeroport de Gatwick. 

Continguts de la 3• Conferencia d' ARC 

La 38 Conferencia, que se celebrara a Barcelona tindra coma titol "Ciutats, 
regions i aeroports, les oportunitats del partenariat" . L'objectiu 
principal de la conferencia és analitzar les experiencies de col.laboració i 
participació entre autoritats territorials i aeroports i els seus efectes en 
termes de gestió, d'ordenació i qualitat urbana i mediambiental, d'ordenació 
d'accessos i promoció del transport públic, de protecció civil i de 
dinamització de l'activitat económica i l'ocupació. 
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El transport aeri és una activitat altament especialitzada amb uns nivells de 
competencia creixents que fa que la gestió deis aeroports hagi de ser 
altament professionalitzada i depengui en gran mesura de lógiques de 
funcionament extemes als territoris on estan implantats. 

D' altra banda hi ha una tendencia clara cap a una creixent participació del 
sector privat en la gestió deis principals aeroports. Aquesta tendencia no es 
pot separar probablement de les importants inversions en infrastructures que 
es requeriran per a la transformació i modernització de les instal.lacions de 
les grans plataformes. 

En aquest context sembla que un deis elements diferencials més 
importants per optimitzar els efectes positius de I'aeroport (impacte 
economic, connectivitat internacional) i minimitzar els negatius, 
(sorolls, congestió en els accessos, etc. sera la de construir amplíes 
xarxes de partenariat entre l'aeroport, els governs territorials i el teixit 
empresarial. Algunes experiencies europees com Amsterdam-Schiphol, 
Manchester o Múnic mostren algunes línies interessants en aquesta direcció. 

Així mateix, 1' experiencia europea també demostra que la plena 
incorporació de les administracions territorials en els órgans de govem deis 
aeroports i el manteniment de la titularitat pública o mixta no repercuteix 
negativament -sinó al contrari- en la capacitat d'exit d'un aeroport, fins i 
tot, en termes estrictament de moviment aeronfmtic. En altres paraules, 
molts deis aeroports més exitosos d'Europa són els que tenen millor 
integrarles les institucions del territori en els seus organs de gestió. 

Un retret que habitualment les coHectivitats locals han fet als grans 
aeroports és el d'actuar com entitats extra-territorials. L'experiencia cada 
cop més estesa a Europa és que aeroports i territoris busquen espais de 
coHaboració i concertació. En aquest sentit, l' experiencia deis aeroports 
més exitosos d'Europa mostra que és molt convenient un partenariat que faci 
convergir les estrategies de 1 'aeroport amb les del territori, per utilitzar 
l'aeroport com un instrument eficay de desenvolupament económic 
territorial. 

Les arees tematiques de la Conferencia seran: 

• Un nou disseny per als aeroports. Com els aeroports poden millorar 
la qualitat urbana i mediambiental tot i atenent de manera eficient 
les necessitats deis passatgers i de les companyies. 



• Com poden els governs territorials contribuir a la construcció d 'una 
política aeroportuaria europea. 

• Models de representació territorial en els aeroports. Com construir 
els partenariats. 

• Més enlh\ deis estudis d'impacte economic. Els aeroports com a 
catalitzadors de conques d'ocupació. 

• Els reptes del transport públic als aeroports. 

• Compatibilitzar desenvolupament aeroportuari 1 millora de la 
qualitat ambiental. 

• Les autoritats territorials 1 la protecció civil al voltant deis 
aeroports. 

La Conferencia de Barcelona comptara amb la participació d' experts 
vinculats als principals aeroports d'Europa per debatre aquestes qüestions. 
S 'ha convidat a participar-hi al Comissari de Transports, Sr. Neil Kinnock el 
President del Comite de les Regions, Sr. Manfred Dammeyer i els President 
del Consell Mundial d' Aeroports, Sr. Jean Fleury. 

Historia i activitats d' ARC 

ARC va néixer el 1994 durant la primera Conferencia de Regions 
Aeroportuaries que va tenir lloc a l' Aeroport de Gatwick. La segona 
Conferenciad' ARC va tenir lloc a Helsinki-Vantaa (Finlandia) el novembre 
de 1996. 

ARC és una entitat reconeguda com a interlocutora per a qüestions de 
politica aeroportuaria per la Direcció General de Transports de la Comissió 
Europea, pel Comite de les Regions, per el Consell de Municipis i Regions 
d'Europa, per 1' Assemblea de les Regions d'Europa i per 1' Associació de 
graos arees metropolitanes mundials "Metropolis". Així mateix, ARC és 
membre associat de la secció europea del Consell Internacional d' Aeroports 
(Airport Counci1 Intemational ACI-Europe). 



ARC s' estructura en quatre ambits de treball que són: 

• Activitat Económica i Ocupació. 
• Accessibilitat i Transport Públic. 
• Polució i soroll. 
• Protecció civil. 

Barcelona presideix el grup de treball d'activitat económica i ocupació. 

A. Activitat economica i ocupació. 

ARC vol refor~ar el paper de les ciutats i les regions en l'impuls i el 
seguiment de les activitats economiques i les ocupacions indtüdes pels grans 
aeroports. En un moment en el qual gairebé tots els sectors industrials 
preveuen reduccions en 1' ocupació, les activitats vinculades amb els grans 
aeroports preveuen increments importants d'ocupació en el futur. 

En aquest sentit, ARC esta desenvolupant un projecte de recerca a nivell 
europeu sobre quins són els instruments més efectius perque les autoritats 
locals i regionals puguin desenvolupar les polítiques més efectives per influir 
i propiciar les activitats economiques i la creació de nous llocs de treball 
vinculades a les activitats aeroportuaries. Els resultats d'aquesta recerca 
seran presentats en la Conferencia de desembre. 

B. Accessibilitat i transport públic. 

La congestió i la contaminació derivada deis accessos per transport privat 
als grans aeroports es un deis principals problemes que han d' afrontar les 
comunitats limítrofs amb els aeroports. 

ARC vol treballar per aconseguir l'objectiu que d'augmentar la utilització 
del transport públic pera l'accés als aeroports: 40-50% deis passatgers i 30-
40% deis treballadors de 1' aeroport. En aquest sentit ARC impulsara que es 
posin en marxa a nivell d'Europa politiques i inversions tendents a facilitar 
que aquests percentatges d'ús del transport públic siguin realitat. 

C. Polució i soroll. 

ARC ha plantejat a la Comissió Europea la conveniencia d'avan~ar en 
l'hannonització de les mesures d'exposició al só a les comunitats en l'area 
d'influencia del aeroports. Els treballs d' ARC en aquesta materia han estat 



molt ben rebuts per la Direcció General de Transports de la Comissió 
Europea. 

Aixf mateix, ARC ha defensat davant la Comissió Europea que els governs 
territorials puguin ser escoltats en relació a 1' establiment de tarifes 
aeroportmlries en aquells casos en que aquestes hagin de ser modulades per 
incorporar externatitats derivades de qüestions mediambientals o de 
congestió d' accessos als aeroports. 

D. Protecció civiL 

L'experiencia d'alguns casos recents ha posat de manifest el paper deis 
governs locals en la coordinació d'emergencies derivades d'incidents o 
sinistres succeits en o al voltant deis aeroports. Aixf mateix, alguns 
esdeveniments recents, com els incendis als aeroports de Düsseldorf, 
Heathrow o Río de Janeiro han posat de manifest la conveniencia 
d'incorporar la prevenció de riscs no directament vinculats amb el moviment 
d'aeronaus. ARC vol avanyar en l'intercanvi d'experiencies entre les 
reg10ns europees en materia de seguretat pública als entorns deis grans 
aeroports. 

Barcelona, 16 d'abril de 1998 


