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INTERPELACIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA AO GOBERNÓ LOCAL
SOBRE A POLÍTICA AEROPORTUARIA DO CONCELLO DE SANTIAGO

O Grupo Municipal de Compostela Aberta, ao abeiro do regulamento orgánico municipal do Concello

de Santiago, presenta a seguinte interpelación para o seu debate e inclusión na orde do día do Pleno

da Corporación:

ANTECEDENTES:

1. No anterior mandato 2015-19 o aeroporto de Santiago - Rosalía de Castro bateu

todas as súas marcas, en canto a número de pasaxeiros. Asi, no inicio do mandato

contaba con 203.523 pasaxeiros no mes de xufío do 2015, e catro anos despois,

en xuño do 2019 xa eran 277.933 usuarios e usuarias.

2. No pasado mandato, o aeroporto mantivo un crecemento sostido no seu número de

usuarios e usuarias. Así, o ano 2014 pechouse con 2.084.203 viaxeiros; en 2015

contabilizáronse 2.296.409; en 2016 alcanzáronse os 2.511.494 usuarios; e 2017

rematou con 2.645.362 pasaxeiros e pasaxeiras.

3. O ano pasado, 2018, foi de récord histórico na terminal compostelá: 2.724.750

pasaxeiros e pasaxeiras, un 3 por cento máis que 2017. A 31 de outubro de 2019,

o aeroporto Rosalía de Castro sumaba 2.492.956 usuarios e usuarias, o que supon

un crecemento do 6,6 por cento con respecto ao mesmo periodo do ano anterior, e

adianta que este ano debería rematar cun novo récord histórico de pasaxeiros e

pasaxeiras.

4. Ademáis do número de usuarios e usuarias, os datos relativos ao número de

operacións no aeroporto Rosalía de Castro tamén demostran a súa boa evolución

ao longo do pasado mandato. Asi, en 2014 houbo 19.434 operacións en Lavacolla:

en 2015 foron 20.541; en 2016; 21.278; en 2017 foron 21.519; e 2018 pechouse
con 21.841 operacións.

5. Especial mención merecen as temporadas de verán, época de máxima actividade

no aeroporto da Lavacolla. Neste último periodo estival -de abril a outubro-
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superáronse todas as marcas en canto á oferta de voos, con máis de 2,2 millóns de

prazas ofertadas, un 11 por cento máis que na temporada de verán de 2018, Ese

incremento equivale a 206,000 prazas estivais.

6. Tamén a pasada temporada de invernó (novembro 2018-abril 2019) foi histórica no

aeroporto de Santiago: ofertáronse enlaces directos con 11 destinos internacionais

en 7 países, con 28 frecuencias semanais. Na temporada de invernó de 2014-2015

desde Lavacolla operábanse enlaces con 5 destinos internacionais.

7. Nos últimos catro anos tamén se reforzou o papel de Lavacolla como aeroporto

base de diferentes compañías, pasando de ter un único avión que facía pernocta

na terminal compostelá a catro (dous de Vueling, un de Ryanair, e un de Iberia

Express), Esta circunstancia facilita a oferta de voos e mellara de horarios asi

como a creación de postas de traballo en Santiago

8, O pasado 18 de setembro, a compañía Ryanair confirmaba o peche de varias das

rutas que viña operando desde Santiago, en concreto as seguintes:

o A partir do 6 de xaneiro de 2020 desaparecerá a conexión directa entre

Compostela e Tenerife. A cancelación suporá a perda de máis de 7.500

prazas de avión ao mes, ñas cinco frecuencias semanais que operaba a

aeroliña entre ambos destinos.

o A partir do 5 de xaneiro quedará suprimido o voo a Milán-Bergamo, que

ofertaba 3,000 prazas mensuais,

o A partir do 6 de xaneiro quedará suprimido cuarto voo semanal a

Londres-Stansted, que Ryanair empezou a ofertar nesta tempada de

invernó; e previsiblemente quedará cancelada tamén a quinta frecuencia

semanal a Palma de Mallorca,

9, Desde o pasado 26 de outubro, a compañía Ryanair deixou de operar a ruta entre

Santiago e Frankfurt-Hahn, que empezara a ofertar a fináis de 2005, e que en 2018

sumara 42.359 pasaxeiros e pasaxeiras,

10. O 14 de novembro, a compañía Easy Jet anunciou a súa decisión de suprimir a

ruta directa que operaba entre Santiago e Milán-Malpensa na temporada de verán

de 2020, que empezara a operar o 28 de marzo de 2017, Este voo superara os

25,000 viaxeiros e viaxeiras en 2018.

11. O 2 de decembro, a compañía Vueling confirmou a supresión da ruta entre o

aeroporto de Santiago-Rosalía de Castro e o de Fiumicino-Roma na temporada de
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verán de 2020, que empezara a operar en xuño de 2014. Esta cancelación suporá

a perda de case 2.900 pasaxeiros e pasaxeiras mensuais.

Por todo o anterior, e tendo en canta que o aeroporto de Santiago-Rosalía de Castro na

Lavacolla é a principal conexión aérea de Galicia, porque ten a infraestrutura máis moderna

e a mellor localización, e que é un dos principáis motores económicos da nosa cidade

cunha posición central no país, presentamos a seguirte INTERPELACIÓN para o seu

debate no Pleno:

Que xuntanzas ou comunicacións mantivo o Gobernó local ou que xestións

realizou de cara á organización da temporada de invernó no aeroporto

Rosalía de Castro-Lavacolla? DQue medidas ten levado adiante o Gobernó

local para mellorar a conectividade internacional de Santiago, poñendo o foco

no aumento de frecuencias e no establecemento de novas rutas,

nomeadamente cos nosos principáis mercados turísticos? Que pasos ten

dado o Concello e, nomeadamente, o alcalde, para esixir que a Xunta de

Galicia asuma un papel activo na coordinación aeroportuaria? Que ten feito o

Concello para revitalizar o comité de coordinación, do que participan todas as

administracións implicadas e que é un instrumento escasamente empregado

ata agora, malia a que debe ser fundamental para que as tres termináis

galegas sumen e eviten a competencia desleal que lastra o noso crecemento?

Que pensa facer o Gobernó local para que desde as administracións públicas

se impulse un ente galega de captación de rutas, no que colaboren concellos,

Xunta, Deputacións e Aena, no que se coordinen e definan as políticas

aeroportuarias e no que se acorde o reparto de fondos? Que previsións ten o

Gobernó municipal para reforzar conexións aéreas como a existente a

Barcelona, ante o previsible axuste da conexión con Madrid tras a chegada

do AVE?

Santiagojde.Comgostela, 9 de Decembro do 2019
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