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Resum executiu

Els acords bilaterals de serveis aeris són acords entre dos estats sobirans que regulen
el trànsit aeri regular entre ells. Si no hi ha un acord bilateral entre dos estats, no es poden
establir vols comercials regulars entre ells legalment de manera regular. Un acord bilateral
conté moltes clàusules, però les principals són:


Nombre de companyies, establertes a cada país, que poden operar la ruta.



Amb quantes freqüències es pot volar la ruta.



Quins aeroports s’estableixen per volar entre els dos països (normalment es limita
l’aeroport de destí, on s’aterra, però no l’aeroport d’origen, on s’enlaira el vol).

Existeixen diverses llibertats de l’aire. Cada llibertat de l’aire inclou distintes possibilitats
operatives. Les dues primeres llibertats (sobrevol i parada tècnica) són pràcticament
universals a dia d’avui. La tercera i quarta llibertats (possibilitat de desembarcar i
embarcar passatgers en un tercer país) tendeixen a atorgar-se simultàniament en els
acords bilaterals entre països. La cinquena llibertat atorga el dret de realitzar vols de
connexió des del tercer país, i és la màxima llibertat comú. Les llibertats de la sisena a
la novena són variacions sobre les anteriors, amb un grau de llibertat cada cop superior.
La novena llibertat atorga el dret de transportar passatgers o càrrega dins d’un tercer país
sense continuar el servei fins al país propi (cabotatge). Aquest cas (novena llibertat) és
el màxim grau de llibertat assolible actualment.
Quan dos estats negocien un acord bilateral, qui té la competència de negociar l’acord
bilateral és, normalment, els ministeris de Transport d’ambdós països. Això és així perquè
són aquests els que tenen el coneixement tècnic necessari per regular i implementar
l’acord. Aquest procés acaba amb una rúbrica de l’acord. No obstant això, en tractarse d’un acord entre estats sobirans, únicament tenen capacitat per signar-lo el Rei, el
president del Govern, el ministre d’Afers Exteriors o una persona a la qual aquest últim
delegui l’esmentada capacitat. Addicionalment, els acords contenen clàusules que són
competència d’altres ministeris. Fins que l’acord no ha rebut el vistiplau de tots els
ministeris implicats dels dos països no es pot signar i publicar com a document
oficial. Aquest procés pot durar anys i un acord bilateral pot no arribar a signar-se mai.
No obstant això, un acord bilateral s’aplica administrativament des del moment en què
es rubrica: en l’àmbit operatiu, s’aplica igualment.
També hi pot haver autoritzacions extraordinàries extrabilaterals que permeten volar
entre dos països o aeroports encara que no existeixi acord bilateral o l’existent no permeti
operar aquesta ruta concreta.
Un acord bilateral, quant a acord entre estats sobirans, es negocia entre ells. De tota
manera, existeix la possibilitat que la Comissió Europea (CE), amb poders atorgats pels
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estats de la UE per negociar amb ells, negociï un acord multilateral anomenat vertical que
substitueixi els acords bilaterals de tots els estats membres de la UE amb aquell tercer
Estat.
El Reglament de la UE 847/2004 va determinar que els acords bilaterals existents han
d’adaptar-se a la legislació europea amb la inclusió d’unes clàusules de designació
comunitària que respectin el dret d’establiment de les companyies aèries en qualsevol
país de la UE i garanteixin la no-discriminació entre companyies europees. Aquesta
adaptació es pot realitzar de diverses maneres:






Renegociació de l’acord bilateral entre els dos països signants per tal d’inclourehi les clàusules de designació comunitària.
Horitzontal: la UE negocia per la seva banda amb un tercer país i acorden algunes
clàusules (les de designació comunitària) que s’incorporen als acords bilaterals
entre els estats membres i el tercer país; es renegocien tots els acords alhora i
es modifica cada acord concret amb les clàusules acordades. Aquesta modificació
fa referència a companyies.
Vertical (global): la UE rep poders de representació de tots els estats membres de
la UE per negociar o renegociar conjuntament amb tots els estats membres els
acords bilaterals. El nou acord entre la Comunitat i els estats membres i el tercer
país reemplaça els acords preexistents i institueix un cel comú entre ambdues
parts. Aquest seria el cas del recent acord entre la UE i els EUA. Aquestes
modificacions/acords fan referència a companyies, aeroports i a molts altres
temes.

A més a més d’aquestes possibilitats, existeix el cel únic europeu, l’espai aeri sense
restriccions per a les companyies i aeroports del sistema que hi ha a Europa (vegeu
llibertats de l’aire). Aquest espai aeri s’està ampliant a tercers països veïns de la UE, com
ara el Marroc i els països propers de l’antiga URSS, per mitjà de la negociació d’acords
verticals.
Després de la Segona Guerra Mundial, la majoria de països van apostar per unes poques
companyies aèries, d’alta capitalització estatal, per operar al seu mercat aeri en
situació de monopoli (conegudes com a companyies de bandera). En el cas espanyol,
les companyies triades van ser Iberia per als vols regulars i Aviaco per als vols xàrter. Els
vols entre països han experimentat una progressiva liberalització des dels anys seixanta;
s’ha liberalitzat primer el mercat dels vols xàrter, després el mercat dels vols regulars
internacionals i, finalment, el mercat aeri regular domèstic. La màxima liberalització es
dóna entre els països de la UE. La legislació espanyola i el sistema aeroportuari
espanyol han anat adaptant-se a les necessitats del transport aeri existent.
El model d’operació d’Iberia està basat en el hub and spoke, en què un node central
hub rep passatgers dels altres aeroports d’una xarxa de vols de curt radi (spokes) per
alimentar els vols de llarg radi que operen des de l’aeroport central. En el cas d’Iberia,
l’aeroport hub és Madrid-Barajas.
El ministeri de Foment d’Espanya busca aconseguir (com a mínim) que els acords
bilaterals incloguin el següent: liberalització dels drets de trànsit de tercera i quarta
llibertats, obertura total (liberalització) dels aeroports de destinació i del nombre de
companyies (designació múltiple de companyies) que poden operar la ruta. L’assoliment
d’aquests termes es fan sempre des del punt de vista de la reciprocitat: si l’altre Estat
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no atorga els mateixos drets a les companyies espanyoles (o amb seu a Espanya),
Espanya no concedirà tots els drets a les companyies amb base a l’altre Estat. També
es persegueix incorporar-hi les clàusules que fan de l’acord un document legal dins de
la legislació europea (DOUE, 847/2004).
L’objectiu a assolir, segons fonts del ministeri de Foment, és que les companyies
espanyoles puguin volar a tercers països, i que el turisme internacional pugui arribar a
Espanya sigui quin sigui l’aeroport de destinació que es vulgui fer servir. Sovint, els
acords bilaterals signats posen com a prioritat un aeroport o un altre segons les
preferències de les companyies que pensen a obrir-hi una ruta.
Espanya té un total de 80 acords bilaterals vigents amb tercers països, a dia d’avui, a
més dels acords amb els països membres de la UE que, en trobar-se liberalitzat el
transport aeri europeu per les companyies aèries comunitàries, ja no són necessaris. El
principi bàsic dels acords és el de la sobirania de cada Estat sobre el seu territori; per
tant, per principi, les companyies de cada Estat poden operar des de\cap a qualsevol
aeroport en el seu territori. El que s’estableix en l’acord bilateral és a quins aeroports es
pot operar en el territori de l’altre Estat. Això vol dir que les companyies espanyoles
sempre poden operar des de\cap a Barcelona si així ho desitgen, però que les
companyies del tercer país estan subjectes a operar als aeroports que s’estableixin en
l’acord. D’aquests 80 acords, 42 permeten el vol de companyies de tercers països entre
Barcelona i el tercer Estat, 15 ho permetrien si l’altre Estat ho sol·licités i 23 no ho
permetrien sense un canvi en l’acord bilateral. Els acords majoritaris són els que
especifiquen la possibilitat de volar entre un aeroport d’un tercer Estat i Barcelona,
ja sigui especificant-ho directament o amb la inclusió de Barcelona en un àmbit geogràfic
major («tots els aeroports d’Espanya» o «tots els aeroports europeus»). La major part
dels acords que no contemplen la possibilitat de volar entre un tercer Estat i Barcelona
es troben a l’Àfrica subsahariana.
Dels 23 acords que posen traves a un vol amb Barcelona, 20 inclouen Madrid com un
dels aeroports especificats. D’aquests, 13 inclouen Madrid com a única destinació
possible.

 En la situació present, amb la consigna donada per part del Govern d’Espanya
d’obertura dels quadres de rutes a tots els aeroports espanyols, no hi ha cap
política per afavorir un aeroport concret en detriment d’altres infraestructures aeroportuàries per part de l’administració aèria espanyola. Si una
companyia vol volar des d’un aeroport català o a un aeroport català des d’un
país tercer, la Direcció General d’Aviació Civil promourà la modificació de
l’acord bilateral, tot i que pot ser un procés llarg i de resultat incert, atès que
es tracta d’una negociació amb un altre Estat.
 La manca d’enllaços de llarg radi des de l’aeroport de Barcelona no s’ha
d’associar tant a qüestions legislatives, sinó a límits de les companyies que
hi operen: el fet que una companyia tan potent com les companyies de
bandera europees no hi operi amb una estructura de tipus hub & spoke limita
el seu creixement intercontinental molt més que la legislació vigent.
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