
 
 
 
 
A l’agost, l’arribada de passatgers de vols internacionals continua afectada per la crisi 
sanitària ocasionada per la Covid-19. En el conjunt d’aeroports catalans hi han 
transitat 261.810 passatgers de vols internacionals1, amb un descens interanual del 
88,5%. 
 
La distribució de l’afluència per companyies revela que predominen els 
desplaçaments en vols de baix cost, atès que comprenen vuit de cada deu entrades del 
mes (79,3%) i la resta (20,7%), són en tradicionals. En termes interanuals2, l’activitat 
per modalitat de companyia es continua desplomant (-86,4% baix cost i -92,8% 
tradicionals). 
 
Ha estat el volum d’arribades més reduït en un mes d’agost des de l’inici de la sèrie el 
2005, atès que els desplaçaments han disminuït un 80,5% en relació amb el mateix 
mes, i 1,1 milions de passatgers menys. 
 
 
 
 
 

Passatgers % distrib. Absoluta Relativa
Segons companyia aèria
Companyies de baix cost 207.583 79,3% -1.321.913 -86,4%
Companyies tradicionals 54.227 20,7% -694.406 -92,8%
Total 261.810 100% -2.016.319 -88,5%

Dades provisionals. Les dades adquireixen caràcter definitiu transcorregut 12 mesos des de la data de publicació

 Var. interanual

 
Font: Companyies de Baix Cost (CBC) de Turespaña 
 
En els vuit primers mesos de l’any, pels aeroports catalans han transitat 3,5 milions de 
passatgers de vols internacionals, un 75,6% menys que un any abans. Dos de cada tres 
desplaçaments han estat en companyies de baix cost (67%; 2,3 milions) i la resta, en 
tradicionals (33%; 1,1 milions). Les arribades per tipologia de companyia es 
redueixen amb intensitat (-75,8% i -75,2%, respectivament). En totes les principals 
comunitats autònomes disminueix el flux, i a les Illes Balears és on es contrau amb 
més força. 
 

                                                        
1 Es consideren passatgers de vols internacionals tant no residents com residents a Espanya. Per tant, els termes 
passatger internacional i turista internacional no són equivalents. 
 
2 Les taxes de variació de companyies de baix cost i tradicionals referides a l’any 2020, es calculen en relació amb el 
llistat de companyies de baix cost estipulat per l’autoritat aeroportuària per l’any 2020. Aquestes taxes de variació 
tenen en compte les mateixes companyies pel 2020 i 2019, si bé aquest llistat no és el mateix que el que es va usar quan 
es van publicar les dades de l’any 2019, ja que algunes companyies passen de ser considerades de baix cost a 
tradicionals o a l’inrevés. Les variacions interanuals corresponents a 2019 s’han calculat seguint la classificació de 
companyies existent en aquell moment. 
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Agost de 2020 A l’agost, per sisè mes 

consecutiu, els 
desplaçaments de passatgers 
de vols internacionals a la 
destinació catalana se 
segueixen reduint amb força 
(-88,5%). 
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Malgrat aquests resultats, Catalunya continua sent una de les principals destinacions 
en arribada de passatgers per via aèria, atès que ha rebut el 19,9% del total de 
desplaçaments del període, situant-se en segon lloc en el rànquing estatal, per darrere 
de la Comunitat de Madrid. Pel que fa a tipologia de companyia, segueix líder en baix 
cost, amb una de cada quatre entrades (24,1%), i ocupa la tercera posició en vols 
tradicionals, amb una quota del 14,6%, després de la Comunitat de Madrid i les 
Canàries. 
 
 
 
 
 
 

Passatgers Absoluta Relativa
Companyies de baix cost
Catalunya 2.318.487 24,1% -7.269.846 -75,8% 67,0%
Canàries 1.691.201 17,6% -2.569.240 -60,3% 52,2%
Andalusia 1.543.831 16,1% -3.984.017 -72,1% 74,8%
Comunitat Valenciana 1.540.216 16,0% -3.744.793 -70,9% 80,2%
Balears, Illes 1.144.807 11,9% -5.978.839 -83,9% 70,7%
Madrid, Comunitat de 1.075.998 11,2% -2.709.305 -71,6% 23,2%
Resta de CA 292.862 3,0% -941.327 -76,3% 65,3%
Total c. baix cost 9.607.402 100,0% -27.197.367 -73,9% 55,2%
Companyies tradicionals
Madrid, Comunitat de 3.571.773 45,8% -7.593.304 -68,0% 76,8%
Canàries 1.549.384 19,9% -2.949.828 -65,6% 47,8%
Catalunya 1.140.079 14,6% -3.459.697 -75,2% 33,0%
Andalusia 520.111 6,7% -1.542.550 -74,8% 25,2%
Balears, Illes 474.088 6,1% -3.037.543 -86,5% 29,3%
Comunitat Valenciana 380.444 4,9% -1.028.376 -73,0% 19,8%
Resta de CA 155.291 2,0% -471.956 -75,2% 34,7%
Total c. tradicionals 7.791.170 100,0% -20.083.254 -72,0% 44,8%
Via aèria
Madrid, Comunitat de 4.647.771 26,7% -10.302.609 -68,9% 100,0%
Catalunya 3.458.566 19,9% -10.729.543 -75,6% 100,0%
Canàries 3.240.585 18,6% -5.519.068 -63,0% 100,0%
Andalusia 2.063.942 11,9% -5.526.567 -72,8% 100,0%
Comunitat Valenciana 1.920.660 11,0% -4.773.169 -71,3% 100,0%
Balears, Illes 1.618.895 9,3% -9.016.382 -84,8% 100,0%
Resta de CA 448.153 2,6% -1.413.283 -75,9% 100,0%
Total via aèria 17.398.572 100,0% -47.280.621 -73,1% 100,0%

Les CA de destinació estan ordenades segon la quota de flux de passatgers
Dades provisionals. Les dades adquireixen caràcter definitiu transcorregut 12 mesos des de la data de publicació
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Durant els vuit primers mesos 
de l’any, Catalunya es manté 
líder en trànsit de passatgers 
internacionals en companyies 
de baix cost, i se situa en tercer 
lloc en relació amb els vols 
tradicionals. 
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