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L'aeroport de Reus recupera, al
juliol, més del 80% dels passatgers
respecte al mateix mes de 2019
L'equipament va registrar 161.662 usuaris, i en el que portem d'any ja passa del
mig milió

Imatge de l'aeroport reusenc | ACN

L'aeroport de Reus va registrar al juliol un total de 161.662 passatgers, la qual cosa implica
una recuperació del 83,7% en relació amb el mateix mes de 2019. Quant als passatgers de vols
internacionals, els 160.166 usuaris suposen una recuperació del 83,5% respecte a juliol de 2019,
mentre que el passatge estatal ha augmentat un 202,4%, amb 998 viatgers.
Entre gener i juliol, l'aeroport de Reus va acumular un total de 500.570 usuaris, una recuperació
del 85,3% respecte al mateix període de 2019. En el que portem d'any, han passat per l'aeroport
de Reus 496.432 viatgers internacionals, amb el que es recupera el 85,8% del mateix període del
2019.
Per part seva, el mercat estatal ha recuperat un 45,2% respecte al mateix període de 2019, amb
2.236 viatgers registrats. Quant a operacions, durant el mes de juliol passat es van realitzar
2.256 moviments, un 1,9% més que en el mateix mes de 2019. Entre gener i juliol van ser
11.781 els vols operats per l'aeroport de Reus, un 10,8% més respecte als set primers mesos de
2019.
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Els vols internacionals s'han recuperat en un 87,3% en relació amb el mateix període de 2019,
amb 985 moviments al juliol, i sumen des de principis d'any un total de 3.266 operacions, la qual
cosa suposa una recuperació del 92,3% respecte al mateix període de 2019.
Durant el mes de juliol es van sumar 56 vols en territori estatal, la qual cosa implica el
restabliment del 69,1% de les operacions respecte al mateix mes de 2019. Desde principis d'any,
el total d'operacions estatals és de 267 aterratges i enlairaments, la qual cosa suposa una
recuperació del 65,3% en relació amb el mateix període de 2019.
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