TARIFES AERONÀUTIQUES

AEROPORT DE LLEIDA-ALGUAIRE
I AEROPORT D’ANDORRA LA SEU
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1.

OPERACIONS AERONÀUTIQUES

1.1. Aviació comercial
S’entén per aviació comercial: aerotaxis, executius, comercials i vols de càrrega.
Les tarifes d’aviació comercial s’apliquen a totes les aeronaus que utilitzin les instal·lacions aeroportuàries dins
l’horari operatiu en règim comercial.
Tarifes d’aterratge

Lleida - Alguaire

Andorra - La Seu

Aterratge UE euros/ MTOW

5.00 €

5.00 €

Aterratge no UE euros / MTOW

6.20 €

6.20 €

60.00 €

60.00 €

Abonament de 1h per aterratges i enlairaments d’avions fins a 50Tn

375.00 €

375.00 €

Abonament de 1h per aterratges i enlairament d’avions entre 50Tn a 100Tn

750.00 €

n.a.

1.500, 00 €

n.a.

Lleida - Alguaire

Andorra - La Seu

Serveis al passatger UE

5.00 €

5.00 €

Serveis al passatger no UE

7.00 €

7.00 €

Servei d’assistència a passatger de mobilitat reduïda

0.25 €

0.25 €

Tarifa de seguretat

1.40 €

1.40 €

Taxa de seguretat AESA

0.62 €

0.62 €

Pernocta

Abonament de 1h per aterratges i enlairaments d’avions de més de 100Tn

Tarifes de passatger (per passatger de sortida)
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1.2. Aviació general
S’entén per aviació general: vols privats, escoles de vol, treballs aeris.
Les tarifes de vols privats s’apliquen a totes les aeronaus que utilitzin les instal·lacions aeroportuàries dins
horari operatiu.

1.2.1. Lleida - Alguaire
Lleida - Alguaire
Aterratge fins a 4.000KG (inclou 1 aterratge i + pàrquing d’una jornada en horari operatiu)

15.00 €

Abonament 1 dia fins a 4.000KG (inclou operacions il·limitades + pàrquing d’una jornada en horari operatiu)

50.00 €

Pernocta aeronaus (des de tancament a obertura de la infraestructura)

60.00 €
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1.2.2. Andorra - La Seu
1 dia

10 dies

1 mes

1 any

5.00 €

40.00 €

100.00 €

500.00 €

Aeronau de 500KG a 2.000KG

10.00 €

80.00 €

200.00 €

700.00 €

Aeronau de 2.000KG a 4.000KG

30.00 €

160.00 €

400.00 €

1.000.00 €

Aeronau de 4.000 a 6.000KG

40.00 €

250.00 €

550.00 €

2.000.00 €

Aeronau de igual o més de 6.000KG

50.00 €

300.00 €

600.00 €

2.500.00 €

Helicòpters (inclou operacions il·limitades)

10.00 €

80.00 €

200.00 €

700.00 €

Aeronau de igual o menys de 500KG

S’inclou pernocta.
L’abonament de 10 dies inclou la operativa en 10 dies alterns durant el període màxim d’un any natural.
Els abonaments mensuals i anuals corresponen a mesos i anys naturals respectivament.
S’aplicarà un 15% de descompte en els abonaments de 1 dia, 10 dies i 1 mes i 1 any als clients amb
aeronau basada en un hangar.

* Aeroports de Lleida i Andorra-La Seu: estan exemptes del pagament de les tarifes les corresponents a operacions
realitzades per aeronaus de l’Estat espanyol, les aeronaus que prestin serveis per a les Comunitats Autònomes i
altres Entitats Locals, i les aeronaus d’Estats estrangers en el cas que els Estats als quals pertanyin concedeixin
anàloga exempció per a les anteriorment esmentades.
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2.

SERVEIS AERONÀUTICS

2.1. Accessos
Per accedir és necessari estar acreditat per l’autoritat aeroportuària corresponent.
Accés zona aire

Lleida - Alguaire

Andorra - La Seu

Acreditació

10.00 €

10.00 €

Duplicat d’acreditació

15.00 €

15.00 €

Autorització entrada vehicle zona aire

10.00 €

10.00 €

Duplicitat d’autorització

15.00 €

15.00 €

Assegurança de vehicles

34.48 €

34.48 €

Lleida - Alguaire

Andorra - La Seu

Servei d’agent de seguretat per hora

30.00 €

30.00 €

Servei d’agent de manteniment per hora

25.00 €

25.00 €

Servei d’agent d’operacions per hora

60.00 €

60.00 €

Servei de neteja de la terminal per hora

25.00 €

25.00 €

Servei mensual de gestió de residus

20.00 €

20.00 €

2.2. Serveis aeroportuaris a demanda
Serveis addicionals a la gestió aeroportuària que puguin ser requerits.
Serveis activats de gestió aeroportuària
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2.3. Operació fora horari operatiu
Operació fora de l’horari operatiu

Lleida - Alguaire

Andorra - La Seu

Extensió d’horari operatiu (per hora i Tona)

15.00 €

15.00 €

Obertura d’aeroport fora horari operatiu (per hora i Tona)

30.00 €

30.00 €

2.4. Serveis professionals del personal propi
Hores del gestor aeroportuari per a la prestació de serveis sota demanda.
Altres serveis
Serveis de gestió per hora

TARIFES AERONÀUTIQUES

6

Lleida - Alguaire

Andorra - La Seu

75.00 €

75.00 €

3.

CESSIÓ D’ÚS D’ESPAIS i MATERIAL AEROPORTUARI

3.1. Espais per a empreses del sector aeronàutic
Cessió d’espais per a empreses del sector

Lleida - Alguaire

Andorra - La Seu

30,00 €

30,00 €

100,00 €

100,00 €

Espai d’oficina a la terminal (m2/mes)

9,50 €

9.50 €

Oficina fora de la terminal (m2/mes)

8,50 €

8.50 €

Magatzem (menys de 30m2/mes)

7,50 €

7.50 €

Magatzem (a partir de 30m2/mes)

4.00 €

4.00 €

Terreny pavimentat (m2/mes)

0,55 €

0.55 €

Terreny sense pavimentar (m2/r metre quadrat i mes)

0,40 €

0.40 €

Sala de reunions (per hora)
Sala de reunions (per dia)

3.2. Espais de coworking pel desenvolupament de projectes aeronàutics
d’interès general
Cessió d’espais de coworking
Aula/oficina (m2 / jornada de 4 hores)
Taller/magatzem (m2 /jornada de 4 hores)
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Lleida - Alguaire Andorra - La Seu
0.30 €
0.10 €

0.30 €
0.10 €

3.3. Cessió de material aeroportuari
Lloguer material aeroportuaris per a empreses instal·lades

Lleida - Alguaire

Carretó elevador manual (per hora)

20.00 €

Carretó elevador (per dia)

50,00 €

GPU (per hora)

25,00 €

Remolcador d’avions (per hora)

35,00 €

Escales de passatgers (per dia)

10,00 €

Barra de remolc (per dia)

5,00€
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3.4. Activitats no relacionades amb el món aeronàutic
Els espais es poden cedir per a activitats no relacionades amb el món aeronàutic, per a
rodatges, sessions de fotografia, etc. sempre que el seu ús sigui compatible amb el correcte
Cessió d’espais per a activitats no relacionades
amb el món aeronàutic

Lleida - Alguaire

Andorra - La Seu

500,00 €

400.00 €

3.500,00 €

3.000.00 €

Pista i plataforma fora d’horari operatiu (per hora)

500.00 €

500.00 €

Terminal en horari operatiu (per hora)

500,00 €

300.00 €

1.500,00 €

1.000,00 €

500.00 €

500.00 €

Pista i plataforma en horari operatiu (per hora)
Pista i plataforma en horari operatiu (per dia)

Terminal en horari operatiu (per dia)
Terminal fora d’horari operatiu (per hora)

4.

FORMACIÓ AEROPORTUARIA

Formació preceptiva d’acord amb els Manuals d’Aeròdrom dels aeroports de Lleida-Alguaire i
Andorra La Seu.
Formació *

Lleida - Alguaire

Andorra - La Seu

Curs basic aeroportuari

30.00 €

30.00 €

Curs avançat

50.00 €

50.00 €

* Consultar amb cada aeroport la llista de cursos disponibles
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