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No pasado ano 2017 rexistráronse algo máis de 4,8 millóns de pasaxeiros nos tres aeroportos de Galicia, cifra que supera nun 7,1% o nivel 
acadado no anterior 2016. 
Con máis de 2,6 millóns de pasaxeiros Lavacolla consolida o seu liderazgo no mapa aeroportuario galego cunha cuota de mercado do 54,5%. 
Alvedro e Peinador rexistran cifras inferiores e semellantes –máis de 1,14 millóns no primeiro e máis de 1,06 millóns no segundo, 
representando o 23,5% e 22,0% respectivamente. 
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Tráfico Aeroportuario en Galicia. Período 2005-17 

É o cuarto ano consecutivo no que se rexistra un incremento do tráfico de pasaxeiros nos aeroportos de Galicia, con subas acumuladas do 
4,5% en 2014, do 7,5% en 2015, do 12,2% en 2016 e do 7,1% agora en 2017. 
Esta dinámica eleva a cifra final a 4,85 millóns de pasaxeiros, dato que supón un máximo histórico na nosa comunidade. Hai que remontarse 
ao 2007 para observar un nivel semellante, de pouco máis de 4,7 millóns naquel momento. 
En termos absolutos o crecemento acumulado destes catro últimos anos supón a aportación de preto de 1,3 millóns de pasaxeiros ao tráfico 
global da nosa comunidade, pasando de case 3,6 millóns en 2012 a 4,85 millóns agora en 2017. 

Volume de pasaxeiros en Galicia. 2005-17 
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Variación Interanual do Tráfico Aeroportuario. 2017/16 

O incremento do tráfico de pasaxeiros a nivel global vén como consecuencia do comportamento positivo observado nos tres aeroportos da 
comunidade. En particular, sobe o volume de pasaxeiros en Alvedro, Lavacolla e Peinador a taxas variables. O incremento de maior 
intensidade rexístrase en Vigo cunha suba do 11,6% en relación ao pasado ano 2016. 
En A Coruña e Santiago os crecementos sitúanse no 7,3% e 5,3% respectivamente. 
Esta dinámica positiva supón a aportación de 321 mil novos pasaxeiros ao tráfico global de Galicia, con novos usuarios tanto en Alvedro –case 
78 mil- como en Lavacolla –pouco máis de 132 mil- e en Peinador –case 111 mil neste caso-. 

Var. Int. Pasaxeiros 2017/16 
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Variación Interanual do Tráfico Aeroportuario. 2017/16 

En termos xerais o bo comportamento da demanda de pasaxeiros neste 2017 é unha característica que se observa en practicamente todos os 
meses do ano nos tres aeroportos. Neste contexto é A Coruña o único que presenta incremento do tráfico aéreo en todos os meses, con 
incrementos de maior intensidade –por encima do 10% interanual- no inicio da temporada –meses de marzo e abril- e en novembro. 
Lavacolla presenta unha dinámica máis irregular, con caídas puntuais en febreiro e agosto e incrementos de maior intensidade en abril e 
decembro. A pauta é máis inestable. 
En Peinador obsérvase un inicio de ano negativo, con descensos do tráfico de pasaxeiros en xaneiro e febreiro, e posteriormente incrementos 
consecutivos a partir de marzo que se fan especialmente intensos de abril a decembro. 

Var. Int. Pasaxeiros 2017-16, por meses 
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Tráfico aeroportuario por meses. Estacionalidade 

Analizando a evolución da demanda ao longo do ano obsérvase un comportamento estacional xeneralizado máis tamén matizable. Neste 
sentido son os aeroportos de Santiago e Vigo os que amosan un comportamento semellante con maior estacionalidade –en ambos o 21% dos 
pasaxeiros concéntrase nos meses de xullo e agosto, sendo ademais estes os de maior afluencia de pasaxeiros-. 
A Coruña presenta neste caso un comportamento algo diferente, cun reparto máis equilibrado ao longo do ano. O peso do verán fica no 18% 
sendo xullo o mes de maior tráfico de pasaxeiros. En agosto, por exemplo,  a cifra de pasaxeiros é inferior á rexistrada en xuño, xullo, 
setembro e outubro. Ademais, en temporada baixa –de novembro a marzo- rexístrase o 38% do total anual. 

Reparto do tráfico por meses nos tres aeroportos, en %  

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

Xan Feb Mar Abr Mai Xuñ Xul Ago Set Out Nov Dec

A Coruña Santiago Vigo



AEROPORTOS |2017 

Estudo dos Aeroportos de Galicia 

 Tráfico aéreo por tipo de compañía aérea. Ano 2017 

O 67% do tráfico aéreo de Galicia –con 3,2 millóns de pasaxeiros- está operado por liñas de baixo custo. A porcentaxe restante, o 33%, 
corresponde ás denominadas liñas tradicionais –con preto de 1,6 millóns de pasaxeiros neste 2017-. 
Desde o 2005, ano no que se inician as operacións de baixo custe na nosa comunidade coa entrada de Ryanair en Santiago, o panorama 
aeroportuario de Galicia amosa distintas fases. En liñas xerais o peso do segmento “low cost” increméntase de forma progresiva ata o 2013 
por un dobre motivo –apertura de novas rutas aéreas, especialmente no ámbito internacional, e substitución de rutas xa existentes operadas 
ata o momento por compañías de orde “tradicional”-. 
A partir de 2013 a estrutura aeroportuaria de Galicia, desde o punto de vista das compañías aéreas, mantense relativamente estable con 
pequenos matices. 

Tráfico aéreo por tipo de compañía aérea Peso dos tipos de compañías 2005-17 
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 Tráfico aéreo por tipo de compañía aérea. Anos 2005-17 

A evolución do tráfico aéreo en Galicia desde o punto de vista das compañías aéreas presenta distintas fases nos últimos doce anos. Desde o 
2005, ano no que se inician as operacións “low cost” en Galicia, este segmento presenta un comportamento positivo practicamente continuo, 
con incrementos en todos os anos –a excepción de 2008 e 2013- a taxas variables, circunstancia que lle permitiu operar con case 3,2 millóns 
de pasaxeiros agora en 2017 –dato que supón un máximo histórico en Galicia-. 
En paralelo o segmento das compañías tradicionais amosa unha evolución diferente: caída case consecutiva do volume de pasaxeiros desde 
2006 ata 2013, lenta recuperación en 2014 e 2015 e crecemento nos dous últimos anos –en 2016 e 2017-. Esta última circunstancia 
permitiulle gañar certo peso e operar con 1,6 millóns de pasaxeiros no conxunto da comunidade. 

Evolución do tráfico aéreo por tipo de compañía. 2005-17 
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 Tráfico aéreo por tipo de compañía aérea. Ano 2017 

 
Ryanair e Vueling son as principais compañías aéreas en Galicia. Con algo máis de 1,3 millóns de pasaxeiros a primeira e de 1,2 millóns de 
pasaxeiros a segunda copan máis da metade do tráfico aéreo da comunidade –en concreto, o 53,4% do total de Galicia-. 
Seguen en orde de importancia dúas compañías clásicas no panorama español –Iberia, con algo máis de 700 mil pasaxeiros, e Air Europa, con 
pouco máis de 600 mil neste caso-, por diante de Iberia Express –con 400 mil neste caso-.  
As cifras de Ryanair corresponden en boa medida ao aeroporto de Santiago –onde lidera o tráfico do mesmo cunha cuota do 42,6%- mentres 
que Vueling opera nos tres aeroportos de Galicia. 
Neste 2017 incorpóranse á oferta de voos de Galicia a compañía Lufthansa –en Santiago- e desaparece, en cambio, a compañía Volotea en 
Vigo. 

Principais compañías aéreas en Galicia. Ano 2017 

  PASAXEIROS % 

Ryanair 1.322.912 27,7% 

Vueling 1.230.566 25,7% 

IBERIA 717.516 15,0% 

AIR EUROPA 619.629 13,0% 

Iberia Express 405.506 8,5% 

EasyJet 192.331 4,0% 

AIR NOSTRUM L.A. MEDITERRANEO 125.100 2,6% 

TAP AIR PORTUGAL 56.833 1,2% 

DEUTSCHE LUFTHANSA 37.263 0,8% 

Aer Lingus 32.629 0,7% 

EVELOP AIRLINES 20.431 0,4% 

SWISS INTERNATIONAL AIRLINES 20.313 0,4% 

Outras (tradicional) 740 0,0% 

TOTAL 4.781.153 100,0% 
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 Tráfico aéreo por tipo de compañía aérea. Ano 2017 

 
 
O volume e peso do tráfico aéreo segundo o tipo de compañía aérea difire notablemente dun aeroporto a outro. En Santiago o segmento 
“low cost” lidera o mercado con máis de 2,3 millóns de pasaxeiros transportados neste 2017 –o 89% do aeroporto-. Ryanair é a principal 
compañía con 1,1 millóns de pasaxeiros -o 42,6% do total de tráfico da terminal compostelá-. O segmento tradicional transportou neste ano 
275 mil pasaxeiros. 
En A Coruña e Vigo, en cambio, o segmento tradicional ten un maior peso sobre o de baixo custo –representa o 57% no primeiro e o 65% no 
segundo, transportando en ambos a máis de 600 mil pasaxeiros-. As principais compañías aéreas son Vueling e Iberia no caso de Alvedro, e 
Iberia e Air Europa no caso de Peinador. 

  

Tráfico aéreo por compañía aérea e 
aeroporto Principais compañías aéreas por aeroporto 

AEROPORTO COMPAÑÍA PAX. % 

A CORUÑA 

VUELING AIRLINES, S.A. 483.564 43,0% 

IBERIA 358.219 31,8% 

AIR EUROPA 259.163 23,0% 

      

SANTIAGO 

RYANAIR  1.109.626 42,6% 

VUELING AIRLINES, S.A. 596.911 22,9% 

IBERIA EXPRESS 396.324 15,2% 

      

VIGO 

IBERIA 351.126 33,3% 

AIR EUROPA 242.622 23,0% 
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 Tráfico aéreo por tipo de compañía aérea. Ano 2017 

 
 
En termos de peso obsérvanse notables diferenzas dun aeroporto a outro. En Santiago o segmento “low cost” lidera claramente o mercado 
cun 89,4% do total de pasaxeiros transportados neste 2017. En A Coruña e Vigo, en cambio, este tipo de compañías representa o 43,0% de 
cuota en Alvedro e o 35,4% en Peinador, porcentaxes semellantes ás de 2016. 
Cunha perspectiva global, e sabendo que ambos tipos de compañías operan nos tres aeroportos, si se observa certa especialización. O tráfico 
de liñas tradicionais concéntrase en A Coruña e Vigo pois absorben case o 83% do total da comunidade –tan só un 17% opera en Santiago-.  
O tráfico “low cost”, en cambio, concéntrase en Santiago –case tres de cada catro pasaxeiros deste segmento operou desde o aeroporto 
compostelá-. 

 

Peso das compañías aéreas en cada 
aeroporto Distribución por aeroporto do tráfico aéreo 
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 Tráfico aéreo por tipo de compañía aérea. Var. Int. 2017/16 

Desde o punto de vista dinámico obsérvase neste ano 2017 un comportamento positivo de ambos tipos de compañías aéreas. O tráfico operado 
por liñas tradicionais increméntase nun 9,4% no conxunto de Galicia froito dos crecementos rexistrados en A Coruña –do 6,8%-, en Santiago  -do 
1,0%- e en Vigo –do 9,4% neste caso-. 
O tráfico de baixo custe sobe tamén neste 2017, un 5,8% para o conxunto de Galicia, cunha dinámica parella nos tres aeroportos da comunidade –
increméntase un 7,9% en A Coruña, un 5,8% en Santiago e un 3,4% en Vigo-. 

Var. Int. por tipo de compañía e aeroporto 
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 Tráfico aéreo por clase. NACIONAL E INTERNACIONAL 

 
Segundo o ámbito do voo obsérvase que no conxunto deste ano 2017 o 82% do tráfico aéreo de Galicia  -pouco máis de 3,9 millóns de 
pasaxeiros- é de carácter nacional, isto é, conecta os aeroportos galegos con destinos españois. O 18% restante –preto de 870 mil pasaxeiros- 
corresponde, en cambio, a voos de ámbito internacional. 
Esta característica varía levemente en relación aos últimos anos incrementándose o peso do tráfico internacional desde inicios da década –en 
2011 este representaba o 11% do total-. Obsérvase, por tanto, un cambio gradual mais lento, é dicir, a incorporación de compañías de baixo 
custe e a ampliación da oferta de voos en Galicia nestes anos non provocou unha ruptura importante na estrutura aérea da comunidade 
senón que se fixo tanto no ámbito nacional coma no internacional mantendo o forte peso do primeiro. 

Tráfico aéreo por ámbito. Ano 2017 Peso dos segmentos. 2005-17 
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 Tráfico aéreo por clase. NACIONAL E INTERNACIONAL 

 
Ambos segmentos de mercado, o nacional e o internacional, amosan un comportamento positivo neste 2017 superando nun 4,3% e 20,8%, 
respectivamente, os volume de tráfico do anterior 2016. 
Nestes últimos anos o tráfico de ámbito nacional amosa un comportamento irregular, alternando períodos de crecemento –de 2005 a 2007, 
2010 e 2011 e logo a partir de 2013-, con períodos de caídas. Destaca que no período máis recente, a partir de 2013, rexistra un crecemento 
continuo pasando de algo máis de 2,9 millóns de pasaxeiros nese ano a máis de 3,9 millóns agora en 2017 –neste catro anos o segmento 
aportou case un millón de pasaxeiros ao volume global da comunidade-. 
O tráfico internacional amosa en cambio un comportamento máis positivo, acumulando neste caso oito anos consecutivos de crecemento –
de 2010 a 2017- o que lle permitiu dobrar o volume de pasaxeiros neste período e operar con preto de 870 mil neste último ano. 

Evolución do tráfico aéreo nacional e internacional. 2005-17 
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 Tráfico aéreo por clase. NACIONAL E INTERNACIONAL 

 
Lavacolla é o aeroporto con maior volume de pasaxeiros de voos internacionais, en clara relación coa maior oferta de destinos neste 
segmento. Rexistra neste 2017 algo máis de 616 mil pasaxeiros, o 71% do total da comunidade. Tal cifra supón, sen embargo, o 23,7% do 
tráfico total do aeroporto compostelá. Ambos datos marcan máximos históricos. 
Os voos internacionais de A Coruña suman case 125 mil pasaxeiros, o 14,4% do total de Galicia e o 11,1% do tráfico de Alvedro. En Peinador o 
peso do tráfico internacional é do 12%, con máis de 126 mil pasaxeiros. 
Nos tres aeroportos prima, por tanto, o tráfico nacional sendo Madrid e Barcelona os principais destinos –ambos enlaces supoñen entorno ao 
80% do tráfico aéreo en Alvedro e Peinador, e o 40% en Lavacolla-. 

Reparto do tráfico nacional e internacional 
por aeroporto 

Principais destinos por aeroporto 

AEROPORTO DESTINO PAX. % 

A CORUÑA 

MADRID /BARAJAS 615.288 54,7% 

BARCELONA 275.347 24,5% 

LONDRES / HEATHROW 100.212 8,9% 

  

SANTIAGO 

MADRID /BARAJAS 616.358 23,7% 

BARCELONA 421.551 16,2% 

PALMA DE MALLORCA 145.598 5,6% 

  

VIGO 

MADRID /BARAJAS 589.237 56,0% 

BARCELONA 280.677 26,7% 

LISBOA 31.988 3,0% 
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 Tráfico aéreo por clase. NACIONAL E INTERNACIONAL 

 
Aínda con leves diferenzas, e tal como vén sendo habitual na nosa comunidade, o aeroporto de Santiago é o que presenta un maior peso do 
tráfico internacional –cun 23,7% do total de Lavacolla- fronte aos de A Coruña –onde este segmento supón o 11,1%- e Vigo –o peso dos 
pasaxeiros de voos internacionais en Peinador é do 12,0%-. 
O comportamento positivo de ambos segmentos trasládase aos tres aeroportos de Galicia. Isto é, tanto en Alvedro como en Lavacolla e 
Peinador increméntase en 2017 o tráfico aéreo nacional e internacional, en proporcións diferentes. O crecemento máis acusado obsérvase 
en Vigo onde o tráfico internacional dobra en 2017 as cifras do anterior 2016 –pasando de case 63 mil pasaxeiros a pouco máis de 126 mil-. 
En A Coruña sobe con maior intensidade o tráfico nacional fronte ao internacional. 

Peso do tráfico nacional e internacional en 
cada aeroporto 

Variación do tráfico por aeroporto e 
ámbito. 2017/16 
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 Tráfico aéreo por clase. NACIONAL E INTERNACIONAL 

 
A evolución do tráfico internacional nos tres aeroportos de Galicia é moi dispar nos últimos anos. Alternando períodos de crecemento e 
caídas, ata o ano 2012 o tráfico internacional en Lavacolla mantense sempre por debaixo dos 300 mil pasaxeiros e en A Coruña e Vigo no 
contorno dos 100 mil, a grandes trazos. A partir de 2012 cambia o comportamento. Iníciase en Lavacolla un período de crecemento 
continuado, a taxas importantes nos primeiros anos, que levan a acadar en 2017 máis de 616 mil pasaxeiros –máximo histórico no aeroporto 
compostelá-. 
En A Coruña a evolución é máis atenuada mantendo o nivel levemente por encima dos 100 mil pasaxeiros nos últimos seis anos. 
En Vigo, en cambio, rexístrase unha importante caída de 2012 a 2015 –ano este último no que rexistra apenas 38 mil pasaxeiros- e logo un 
forte crecemento en 2016 e 2017 –debido á apertura de novas rutas- que lle permite recuperar o nivel perdido anteriormente e situarse 
novamente por encima da barreira dos 100 mil pasaxeiros. 

Evolución do tráfico internacional en cada aeroporto. 2005-17 
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 Tráfico aéreo por clase e tipo de compañía. GALICIA 

 
O 51,1% do tráfico aéreo de Galicia –con máis de 2,4 millóns de pasaxeiros- está operado por liñas de baixo custo en territorio nacional, 
porcentaxe que se sitúa no 30,8% no caso das liñas tradicionais –con preto de 1,5 millóns neste caso-. Ambos tipos de compañías operan 
preferentemente no ámbito estatal. Tales porcentaxes mantéñense relativamente estables nestes últimos anos aínda que cambian en 
relación ao principio da anterior década pois tradicionalmente o mercado nacional estaba liderado polas compañías tradicionais. 
No que respecta ao tráfico internacional, a maior parte do mesmo corresponde igualmente ao segmento “low cost” –con algo máis de 742 
mil pasaxeiros, supón o 15,5% do tráfico global da comunidade-. No ámbito internacional as liñas tradicionais teñen baixo peso, con apenas o 
2,6% do tráfico total en 2017 –pouco máis de 125 mil pasaxeiros. 

Reparto do tráfico aéreo por tipo de compañía e clase. Ano 
2017 
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 Tráfico aéreo por clase e tipo de compañía. GALICIA 

 
En A Coruña e Vigo o tráfico nacional está operado principalmente por liñas tradicionais –con máis de 600 mil pasaxeiros en ambos supón o 
55% do total de Alvedro e o 61% en Peinador-. En Santiago, en cambio, o tráfico nacional está liderado polo segmento “low cost” –son preto 
de 1,8 millóns de pasaxeiros, o 68,0% do total no mesmo-. A cuota de mercado das liñas tradicionais no ámbito nacional é do 8,3%. 
O tráfico internacional corresponde basicamente ás liñas de baixo custo, con cuotas de mercado diferentes en cada aeroporto –supón o 8,9% 
en A Coruña, o 21,4% en Santiago e o 8,0% en Vigo-. Neste ámbito o segmento das compañías tradicionais ten un peso moi baixo. 

Reparto do tráfico aéreo por aeroporto, 
tipo de compañía e clase. Ano 2017 

Peso dos distintos segmentos en cada 
aeroporto. Ano 2017 
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 Tráfico aéreo por clase e tipo de compañía. GALICIA 

 
O bo comportamento do tráfico operado polas liñas tradicionais prodúcese tanto no ámbito nacional coma no internacional, con subas do 
5,6% no primeiro caso e de máis do 90% no segundo –cun menor volume, pequenos cambios e variacións tradúcense neste caso e elevadas 
porcentaxes-. 
O segmento “low cost” amosan tamén comportamento positivo tanto no tráfico nacional –onde se incrementa nun 3,6%- coma no 
internacional –cunha suba neste caso do 13,8%-. 
En termos absolutos as variacións son bastante máis parellas en intensidade, xerando todos os segmentos entre 60 e 90 mil novos pasaxeiros 
en relación ao anterior 2016. 

Variación interanual do tráfico aéreo por tipo de compañía e 
clase. 2017/16 
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 Tráfico aéreo por clase e tipo de compañía. GALICIA 

 
En liñas xerais obsérvase un comportamento positivo dos catro segmentos de mercado aéreo –tradicional nacional e internacional, e baixo 
custo nacional e internacional- nos tres aeroportos de Galicia, a taxas variables e con tres excepcións puntuais que amosan neste caso caída 
en relación ao anterior 2016: o tráfico “low cost” internacional en A Coruña –cun descenso do 4%, o tradicional nacional en Santiago –do 
11%- e o segmento de baixo custe nacional en Vigo –do 10% neste caso-. 
En termos porcentuais destaca o forte crecemento do tráfico tradicional internacional nos tres aeroportos, e tamén do segmento “low cost” 
internacional en Vigo –dobrando as cifras do pasado ano 2016-. 

Variación interanual do tráfico aéreo por tipo de compañía e 
clase, en cada aeroporto. 2017/16 
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 Destinos NACIONAIS, por aeroporto de saída 

 
Dous destinos nacionais –Madrid e Barcelona neste caso- teñen conexión aérea constante cos tres aeroportos galegos. Destacan, en 
consecuencia, por volume de pasaxeiros tanto en A Coruña como en Santiago e Vigo. Ambos enlaces melloran ademais as súas cifras de 
tráfico de pasaxeiros neste 2017, nos tres aeroportos da comunidade. 
Outros destinos nacionais conectados cos tres aeroportos son neste caso Gran Canaria, Sevilla, Valencia e Almería. 
Todas as conexións nacionais rexistran maior volume de pasaxeiros con Santiago en relación a A Coruña e Vigo. A diferenza é menor se cabe 
no caso de Madrid, destino que reporta algo máis de 615 mil pasaxeiros en Alvedro e Lavacolla, e preto de 600 mil en Peinador. 

AEROPORTO - 2017 A CORUÑA SANTIAGO VIGO 

MADRID /BARAJAS 615.288 616.358 589.237 

BARCELONA 275.347 421.551 280.677 

PALMA DE MALLORCA - 145.598 2.002 

MALAGA - 107.845 5.765 

TENERIFE SUR/ REINA SOFIA 4.977 88.417 410 

ALICANTE /ELCHE - 118.989 5.422 

GRAN CANARIA 4.836 94.931 3.519 

LANZAROTE - 76.477 

IBIZA - 10.436 1.562 

BILBAO - 38.092 12.825 

SEVILLA 74.449 84.566 3.377 

VALENCIA 23.494 100.350 6.514 

MENORCA - - 3.902 

FUERTEVENTURA - 29.614 - 

ALMERIA 2.094 2.570 2.075 

TENERIFE NORTE 249 50.418 9.117 
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 Destinos INTERNACIONAIS, por aeroporto de saída 

 
 
Aínda que con diferentes aeroportos, Londres é o único destino internacional conectado cos tres aeroportos da comunidade. Santiago é o 
enlace con maior volume de pasaxeiros aínda que conecta con dous aeroportos diferentes neste caso –Stansted e Gatwick-.  
Boa parte das rutas internacionais enlazan só co aeroporto de Santiago, sendo este por tanto o que ten maior carácter internacional. Dos 
outros dous só Vigo dispón de dúas rutas en exclusividade neste 2017: Edimburgo e Bolonia 
 

AEROPORTO - 2017 A CORUÑA SANTIAGO VIGO 

LONDRES / HEATHROW 100.212 523 - 

LONDRES / STANSTED - 76.925 - 

LONDRES / GATWICK - 67.135 - 

LONDRES / LUTON - - 3.216 

AMSTERDAM - 22.147 - 

LISBOA 24.780 - 31.988 

ROMA /FIUMICINO - 25.840 3.023 

PARIS / CHARLES DE GAULLE - 47.152 3.427 

FRANKFURT / HAHN - 36.253 - 

FRANKFURT INTERNACIONAL - 29.643 - 

MILAN / BERGAMO - 50.330 20.114 

MILAN / MALPENSA - 22.723 - 

ZURICH - 36.525 - 

DUBLIN - 32.629 22.131 

GINEBRA - 95.009 - 

BASILEA - 47.529 - 

BRUSELAS - 15.755 - 

MUNICH - 7.796 - 

EDIMBURGO - - 21.044 

BOLONIA - - 21.141 



ANÁLISE DO SEGMENTO LOW COST 
INTERNACIONAL 

|2017 
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 ANALISE DO SEGMENTO “LOW COST” INTERNACIONAL 

Catro son as compañías aéreas de baixo custe que operaron no pasado ano 2017 en Galicia, no ámbito internacional –Ryanair, Vueling, Aer 
Lingus e Easyjet-. Estas mesmas conectaron o aeroporto de Santiago con once destinos internacionais, todos eles europeos. 
En A Coruña hai unha soa ruta, operada por Vueling, mentres que en Vigo rexistráronse catro, operadas todas por Ryanair. 

RELACIÓN DE COMPAÑÍAS E DESTINOS INCLUIDOS NO SEGMENTO LOW COST INTERNACIONAL 2017 

AEROPORTO COMPAÑÍAS DESTINOS 

A CORUÑA VUELING LONDRES 

SANTIAGO 

RYANAIR LONDRES, FRANKFURT, MILAN 

VUELING 
AMSTERDAM, BRUSELAS, LONDRES, PARIS, ROMA,  
ZURICH 

AER LINGUS DUBLIN 

EASYJET LONDRES, GINEBRA, BASILEA, MILAN 

VIGO RYANAIR BOLONIA, DUBLIN, EDIMBURGO, MILAN 
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Tráfico “low cost” internacional. 2017 

Con preto de 560 mil pasaxeiros en 2017 Santiago lidera o tráfico internacional operado por liñas de baixo custo en Galicia. Tal cifra supón o 
75% do total da comunidade, e o 21,4% do tráfico global de Lavacolla. 
A Coruña ten unha cuota do 14%, con pouco máis de  100 mil pasaxeiros –o 8,9% do tráfico de Alvedro-, mentres que Vigo copa o 11% deste 
mercado –con case 85 mil pasaxeiros, o 8,0% do tráfico total de Peinador-. 

Reparto do tráfico “low cost” internacional 
por aeroporto. 2017 

Peso do tráfico “low cost” internacional en 
cada aeroporto. 2017 
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 Tráfico “low cost” internacional. 2017 

 
O tráfico “low cost” internacional amosou en 2017 un incremento global do 13,8% motivado polo bo comportamento rexistrado en dous 
aeroportos da comunidade: Lavacolla –onde supera nun 10% o volume de pasaxeiros de 2016 grazas ao crecemento rexistrado en rutas 
como Milán-Bergamo, Ginebra, Basilea ou Londres-Gatwick- e Peinador –onde se dobran as cifras do anterior 2016 como consecuencia do 
leve incremento rexistrado en rutas existentes e da apertura de dúas novas a Edimburgo e Milán-Bergamo-. 
En Alvedro rexístrase en cambio un leve descenso do 3,9% que se corresponde coa única ruta existente: Londres-Heathrow operado por 
Vueling.  

Variación Int. do tráfico “low cost” internacional en cada 
aeroporto. 2017/16 
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 Tráfico “low cost” internacional. 2005-17 

 
Desde o ano 2005 obsérvase un crecemento continuado do tráfico internacional operado por liñas de baixo custe en Galicia. Salvo a caída 
rexistrada en 2009 –nos inicios da crise- este segmento creceu sempre e en todos os anos, a taxas variables, marcando desde o 2013 
máximos históricos continuos. En 2017 supera por vez primeira a barreira dos 700 mil pasaxeiros –en concreto transportou a máis de 742 mil 
no conxunto dos tres aeroportos da comunidade-. 
Acada tamén en 2017 a maior cuota de mercado do tráfico aéreo en Galicia cun 15,5% do total de pasaxeiros. 

Evolución do tráfico “low cost” internacional. 2005-17 
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 ANALISE DO SEGMENTO “LOW COST” INTERNACIONAL 

 
O tráfico “low cost” internacional de Santiago está operado por catro compañías aéreas. Easyjet -cos enlaces a Londres, Milán-Malpensa, 
Ginebra e Basilea- lidera este segmento de mercado con algo máis de 192 mil pasaxeiros en 2017 –o 26% do total considerado-. Vueling –con 
seis rutas- e Ryanair –con tres rutas neste caso- rexistran tamén niveis importantes con 168 mil pasaxeiros a primeira e con 165 mil a 
segunda. Aer Lingus é a cuarta liña áerea deste segmento en Lavacolla –con un só enlace a Dublin rexistra preto de 33 mil pasaxeiros en 
2017-. 
As cifras de A Coruña e Vigo corresponden a unha soa compañía aérea: Vueling no caso de Alvedro –a ruta a Londres/Heathrow rexistrou 
pouco máis de 100 mil pasaxeiros- e Ryanair no caso de Vigo –con catro rutas internacionais rexistrou en 2017 preto de 85 mil pasaxeiros 
neste segmento-. 

RESUMO POR AEROPORTO E COMPAÑÍA AÉREA. PASAXEIROS TOTAIS 2017 

  A CORUÑA SANTIAGO VIGO TOTAL 

RYANAIR - 164.888 84.617 249.505 

VUELING 100.212 167.694 - 267.906 

AER LINGUS - 32.629 - 32.629 

EASYJET - 192.331 - 192.331 

Axuste por desvíos 124 124 

TOTAL 100.212 557.542 84.741 742.495 

  
13,5% 75,1% 11,4%   



ANÁLISE POR AEROPORTO DE SAÍDA 
ALVEDRO – A CORUÑA 



AEROPORTOS |2017 

Estudo dos Aeroportos de Galicia 

P
a

sa
xe

ir
o

s 1.141.242 

Pe
so

 e
n

 G
a

lic
ia

 

23,5% 

V
a

r.
 2

0
1

7
/1

6
 

7,3% 

Tr
á

fi
co

 r
eg

u
la

r 

1.125.726 

A CORUÑA 



AEROPORTOS |2017 

Estudo dos Aeroportos de Galicia 

 Tráfico aeroportuario en A CORUÑA 

 
O incremento do tráfico de pasaxeiros neste 2017 engádese ao bo comportamento rexistrado nos tres anos anteriores, con subas do 18% en 
2014, do 4% en 2015 e do 4% tamén en 2016. Son catro anos consecutivos de crecemento que sitúan o nivel final de 2017 en algo máis de 
1,14 millóns de pasaxeiros, a cifra máis elevada desde o 2009. 
A tendencia positiva destes últimos anos contrasta coas caídas rexistradas desde o 2008, case consecutivas coa excepción do incremento 
puntual rexistrado en 2010. Esa dinámica negativa levou a que en 2013 se rexistraran 840 mil pasaxeiros en Alvedro. O crecemento destes 
últimos catro anos permitiu gañar, en termos absolutos, algo máis de 300 mil pasaxeiros desde o 2013. 

Volume de pasaxeiros en A Coruña. 2005-17 
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 Tráfico aeroportuario en A CORUÑA 

 
O bo comportamento do tráfico aéreo en 2017 vén como consecuencia  dos crecementos rexistrados en todos os meses do ano, a taxas 
variables. En termos porcentuais os incrementos de maior intensidade concéntranse en marzo-abril, no contorno da Semana Santa, e no mes 
de novembro –con subas por encima do 10% interanual-. Outubro e decembro son, en cambio, os meses con incrementos máis modestos. 
Xullo é o mes con maior volume de tráfico aéreo, rexistrando algo máis de 110 mil pasaxeiros. Rexistra tamén máis de 100 mil pasaxeiros en 
xuño, setembro e outubro, quedando agosto con preto de 98 mil. As diferenzas non son moi elevadas entre os meses –presenta máis de 90 
mil pasaxeiros entre marzo e novembro-, manifestando por tanto un baixo nivel de estacionalidade en comparación con outros aeroportos e 
co comportamento do turismo en xeral na nosa comunidade. 

Volume de pasaxeiros e variación interanual en A Coruña. Ano 2017, por meses  
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 Tráfico aéreo por tipo de compañía aérea. A CORUÑA 

 
O 57,0% do tráfico aéreo de A Coruña –con pouco máis de 642 mil pasaxeiros- está operado por liñas tradicionais. A porcentaxe restante, o 
43,0%, corresponde ás liñas de baixo custo –con máis de 483 mil pasaxeiros neste ano-. 
Obsérvase neste 2017 un comportamento positivo de ambos segmentos, con incrementos do 6,8% no tráfico de pasaxeiros operado polas 
liñas tradicionais e do 7,9% por aquelas de baixo custo. 
O bo comportamento de ambos tipos de compañías sucede en practicamente todos os meses do ano, coa única excepción de caídas puntuais 
do tráfico “low cost” en outubro e decembro. O segmento tradicional sobe e mellora en todos os meses. 

Tráfico aéreo por tipo de compañía aérea. 
A Coruña 

Var. Int. Tráfico aéreo por tipo de compañía 
aérea. 2017/16 
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 Tráfico aéreo por tipo de compañía aérea. A CORUÑA 

 
A evolución do tráfico  operado polos dous tipos de compañías aéreas presenta varios puntos de inflexión desde o ano 2007. O segmento 
tradicional presenta caídas consecutivas no período 2007-12 –ano este último no que acada un mínimo con pouco máis de 450 mil 
pasaxeiros-. A partir deste momento comeza un período de crecemento consecutivo no período 2013-17 ata acadar agora máis de 640 mil 
pasaxeiros. 
O tráfico “low cost” evoluciona de forma diferente. Desde o 2007 -ano de irrupción deste segmento en A Coruña- evoluciona de forma dispar 
alternando períodos de crecemento con anos de caídas ata o 2013, momento a partir do cal sobe de forma consecutiva ata o 2017. 
Desde o ano 2013 ambos segmentos evolucionan de forma parella con incrementos consecutivos de diversa intensidade. 

Volume de pasaxeiros por tipo de compañía aérea.  
A Coruña 2007-17 
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 Tráfico aéreo por tipo de compañía. A CORUÑA 

 
En todos os meses do ano, salvo en agosto, o tráfico operado polas liñas tradicionais supera en volume e peso ao de “low cost”. Xuño é o mes 
de maior volume de pasaxeiros das primeiras –con algo máis de 60 mil pasaxeiros- mentres que agosto é o mes de maior tráfico de baixo 
custo en Alvedro –con preto de 50 mil pasaxeiros neste caso-. 
O bo comportamento de ambos segmentos neste 2017 vén como consecuencia cos crecementos rexistrados en practicamente todos os 
meses do ano –coa única excepción dos meses de outubro e decembro onde descende en termos interanuais o volume de pasaxeiros de 
baixo custo-. 

Volume de pasaxeiros por compañía aérea. 
2017, por meses 

Variacións interanuais. 2017/16, por meses 
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 Tráfico aéreo nacional e internacional. A CORUÑA 

 
O 89% do tráfico de A Coruña –cun millón de pasaxeiros- corresponde a voos de ámbito nacional –conecta Alvedro con outros aeroportos 
españois, principalmente Madrid e Barcelona-. A cifra restante, o 11% e preto de 125 mil pasaxeiros, é tráfico internacional que corresponde 
con dúas rutas concretas: Londres/Heathrow e Lisboa 
Obsérvase neste 2017 un comportamento positivo de ambos segmentos, con incrementos do 7,7% no tráfico nacional e do 4,4% no tráfico 
internacional. 

Tráfico aéreo por ámbito do voo. A Coruña, 
2017 

Var. Int. Tráfico aéreo por ámbito do voo. 
2017/16 
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 Tráfico aéreo nacional e internacional. A CORUÑA 

 
A evolución do tráfico  nacional e internacional en A Coruña difire nestes últimos anos. O primeiro marca tres períodos claramente 
diferenciados: sobe ata o ano 2007 –cando acada o máximo histórico con máis de 1,15 millóns de pasaxeiros-, descende logo de forma 
continua ata o 2013 –marcando neste ano máis de 710 mil- para logo voltar a unha senda de crecemento nos catro últimos anos, ata o 2017. 
O tráfico internacional presenta un comportamento máis estable e moderado, con subas continuas pero de baixa intensidade –e coa 
excepción puntual das caídas rexistradas en 2012 e en 2016-. Con todo este segmento mantense no intervalo dos 100-130 mil pasaxeiros 
desde o ano 2010. 

Volume de pasaxeiros por ámbito do voo.  
A Coruña 2005-17 
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 Tráfico aéreo nacional e internacional. A CORUÑA 

 
O forte peso do tráfico nacional no aeroporto de A Coruña é unha característica común a todos os meses do ano. Este segmento marca o seu 
máximo anual no mes de xullo con algo máis de 97 mil pasaxeiros –en agosto o volume redúcese a 83.400- e presenta un comportamento 
positivo xeneralizado, con subas de diversa intensidade en todos os meses do ano. 
O tráfico internacional marca o seu máximo anual en agosto, con pouco máis de 13 mil pasaxeiros. O seu comportamento é máis dispar en 
termos interanuais, con subas xeneralizadas salvo en xaneiro, marzo, xuño e outubro –meses puntuais que non responden a unha pauta ou 
motivo concreto-. 

Volume de pasaxeiros por ámbito do voo. 
2017, por meses 

Variacións interanuais. 2017/16, por meses 
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 Tráfico aéreo por clase e tipo de compañía. A CORUÑA 

 
O segmento tradicional opera case en exclusiva no ámbito nacional –representa este segmento o 55% do total- coa excepción dunha única 
ruta a Lisboa operada por TAP Portugal –que con case 25 mil pasaxeiros supón o 2,2% do total do aeroporto-.  
O segmento do baixo custo –representado por unha única compañía aérea, Vueling neste caso- opera tamén principalmente no ámbito 
nacional –con máis de 383 mil pasaxeiros este segmento supón o 34% do total de Alvedro-. No ámbito internacional opera unha soa ruta a 
Londres/Heathrow, que con 100 mil pasaxeiros representa o 9% do tráfico global de Alvedro. 
Todos os segmentos amosan comportamento positivo neste 2017 a excepción do “low cost” internacional que presenta unha caída próxima 
ao 4% interanual. 
En termos relativos o crecemento máis destacado reside no segmento tradicional internacional –a ruta a Lisboa- superando nun 61% o 
volume do pasado ano. 

Reparto do tráfico aéreo por tipo de 
compañía e clase. Ano 2017 

Variación interanual do tráfico aéreo por 
tipo de compañía e clase. 2017/16 
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 Tráfico aéreo por compañías aéreas. A CORUÑA 

 
 
Por quinto ano consecutivo Vueling sitúase como a principal compañía aérea en A Coruña. Con preto de 484 mil pasaxeiros representa o 
43,0% do total de Alvedro neste ano 2017. Opera un total de seis rutas –cinco nacionais e unha internacional, a Londres-Heathrow-. 
Iberia e Air Europa seguen en orde de importancia, cun 31,8% e 23,0% do total, respectivamente. Estas cifras corresponden a unha soa ruta, 
o enlace con Madrid, principal destino dos  voos do aeroporto de Alvedro –o tráfico á capital do Estado representa case o 55% do total con 
máis de 615 mil pasaxeiros-. 
A cuarta e última compañía que opera en A Coruña neste 2017 é Tap Portugal. Con preto de 25 mil pasaxeiros –todos dunha soa ruta, a 
Lisboa neste caso- representa o 2,2% do total. 
Todas as compañías amosan un comportamento positivo neste ano, con incrementos de diversa intensidade. Destaca en porcentaxe o 
crecemento de Tap Portugal que supera nun 61% o tráfico do pasado ano 2016. 
O bo comportamento xeneralizado afecta tanto ás rutas nacionais como ás internacionais agás no caso da ruta A Coruña- Londres operada 
por Vueling, que amosa un descenso do 3,9% neste caso. 

 COMPAÑÍAS AÉREAS EN ALVEDRO 
            

Volume de pasaxeiros. Tráfico regular. Ano 2017 Var. Interanual do volume de pasaxeiros. Tráfico regular. 2017/16 

COMPAÑÍAS - 2017 TOTAL NACIONAL INTERNAC. COMPAÑÍAS - 2017 TOTAL NACIONAL INTERNAC. 

VUELING 483.564 383.352 100.212 VUELING 7,9% 11,5% -3,9% 

IBERIA 358.219 358.219 - IBERIA 6,6% 6,6% - 

AIR EUROPA 259.163 259.163 - AIR EUROPA 3,9% 3,9% - 

TAP AIR PORTUGAL 24.780 - 24.780 TAP AIR PORTUGAL 61,0% - 61,0% 
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 Tráfico aéreo por destinos aéreos. A CORUÑA 

 
Madrid/Barajas é o principal aeroporto conectado con Alvedro. Con algo máis de 615 mil pasaxeiros neste ano 2017 representa o 54,7% do 
tráfico total do aeroporto coruñés. A nivel nacional destaca tamén a conexión con Barcelona, con algo máis de 275 mil pasaxeiros –cunha 
cuota do 24,5% neste caso-.  Ambas supoñen case o 80% do tráfico de Alvedro. 
O 20% restante repártese en seis rutas destacando Londres/Heathrow con pouco máis de 100 mil pasaxeiros. Esta xunto con Lisboa son as 
dúas rutas internacionais do aeroporto coruñés neste 2017. 
Todos as rutas presentan comportamento positivo neste ano, con incrementos de diversa intensidade. A excepción radica en dous enlaces 
concretos: a Londres –que presenta unha leve caída do 3,2%- e a Gran Canaria –cun descenso do 32,5% consecuencia da diminución de 
operatividade e frecuencias en relación ao 2016-. 

 DESTINOS CONECTADOS CON ALVEDRO 
  

Volume de pasaxeiros e Variación Interanual. Tráfico regular. Ano 2017 

AEROPORTOS - 2017 PASAXEIROS PESO (%) VAR. INT. 17/16 

MADRID / BARAJAS 615.288 54,7% 6,3% 

BARCELONA 275.347 24,5% 23,6% 

LONDRES / HEATHROW 100.212 8,9% -3,2% 

SEVILLA 74.449 6,6% 10,4% 

LISBOA 24.780 2,2% 61,0% 

VALENCIA 23.494 2,1% 33,7% 

TENERIFE SUR 4.977 0,4% - 

GRAN CANARIA 4.836 0,4% -32,5% 



ANÁLISE POR AEROPORTO DE SAÍDA 
LAVACOLLA – SANTIAGO 
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 Tráfico aeroportuario en SANTIAGO 

 
O incremento do tráfico de pasaxeiros neste 2017 engádese ao bo comportamento rexistrado nos dous anos anteriores. Logo das caídas 
rexistradas en 2012 e 2013 o volume de pasaxeiros estabilízase en 2014 e increméntase posteriormente en 2015 –un 10,2%- e 2016 –un 
9,3%- como precedente á suba deste ano –do 5,3%-. 
Esta tendencia positiva permitiu ao aeroporto compostelá pasar de pouco máis de 2,07 millóns de pasaxeiros en 2013 a máis de 2,64 millóns 
agora en 2017, gañando por tanto case 600 mil novos pasaxeiros neste período. Con isto o aeroporto de Lavacolla marca en 2017 un máximo 
histórico de tráfico de pasaxeiros. 

Volume de pasaxeiros en Santiago. 2005-17 
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 Tráfico aeroportuario en SANTIAGO 

 
O bo comportamento do tráfico aéreo en 2017 vén como consecuencia  dos crecementos rexistrados en practicamente todos os meses do 
ano, a taxas variables –coa excepción de febreiro e agosto, meses nos que se rexistra un suave descenso en termos interanuais-.   
En termos porcentuais os incrementos de maior intensidade concéntranse en abril, no contorno da Semana Santa, e no mes de decembro –
con subas por encima do 10% interanual-. Setembro é, en cambio, o mes con incremento máis modesto –de pouco máis do 1%-. 
Xullo e agosto son os meses de maior tráfico aéreo con case 272 mil pasaxeiros en cada un deles. No lado contrario os meses de menor 
volume son xaneiro e febreiro. Estes dous, xunto con novembro, rexistran niveis por debaixo dos 200 mil pasaxeiros. 
O comportamento é relativamente estacional aínda que as diferenzas entre a temporada alta, media e baixa non son moi acusadas –cando 
menos non tanto coma noutros ámbitos do turismo na nosa comunidade-. 

Volume de pasaxeiros e variación interanual en Santiago. Ano 2017, por meses  
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 Tráfico aéreo por tipo de compañía aérea. SANTIAGO 

 
O 89% do tráfico aéreo de Santiago –con preto de 2,33 millóns de pasaxeiros- está operado por liñas de baixo custo. Este segmento ten, por 
tanto, un notable peso en Lavacolla. A porcentaxe restante, o 11%, corresponde ás liñas tradicionais –con máis de 275 mil pasaxeiros neste 
ano-. 
Obsérvase neste 2017 un comportamento positivo de ambos segmentos, cun suave incremento do 1,0% no tráfico de pasaxeiros operado 
polas liñas tradicionais e algo superior, do 5,8%, por aquelas de baixo custo. 
Ryanair é a principal compañía aérea en Santiago. Con pouco máis de 1,1 millóns de pasaxeiros absorbe o 42,6% do total de Lavacolla neste 
2017. Seguen en orde de importancia Vueling –cun 22,9%- e Iberia Express –cun 15,2%-. Só estas tres compañías representan o 81% do 
tráfico de pasaxeiros do aeroporto compostelá. 

Tráfico aéreo por tipo de compañía aérea. 
Santiago 

Var. Int. Tráfico aéreo por tipo de compañía 
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 Tráfico aéreo por tipo de compañía aérea. SANTIAGO 

 
A evolución do tráfico  operado polos dous tipos de compañías aéreas presenta un comportamento moi dispar neste período. Desde a 
irrupción de Ryanair no aeroporto compostelá en 2005 a estrutura mudou gradualmente de tal maneira que o segmento tradicional foi 
perdendo volume e cuota de mercado ata o 2013, a taxas variables en función de diversos factores. A partir de 2013 entra nunha senda de 
suaves incrementos que desde unha perspectiva máis ampla fala máis ben de estabilidade no volume de pasaxeiros transportados. 
O tráfico “low cost”, en cambio, presenta incrementos practicamente continuados desde o 2005 –obsérvanse anos de estabilidade como en 
2008, 2013 e 2014- que levaron a acadar neste 2017 máximo histórico de pasaxeiros -con case 2,33 millóns- e de cuota de mercado –co 
89,4% do total do tráfico aéreo-. Esta porcentaxe situábase no 6,8% en 2005. 

Volume de pasaxeiros por tipo de compañía aérea.  
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 Tráfico aéreo por tipo de compañía. SANTIAGO 

 
En todos os meses do ano, e de forma notable, o tráfico operado polas liñas de baixo custo supera en volume e peso ao tradicional. Xullo é o 
mes de maior volume de pasaxeiros das primeiras –con pouco máis de 241 mil pasaxeiros-, marcando un comportamento relativamente 
estacional, mentres que abril é, coincidindo coa Semana Santa, o mes de maior tráfico das liñas tradicionais en Lavacolla –con preto de 37 mil 
pasaxeiros neste caso-.  
O bo comportamento de ambos tipos de compañías varía un pouco ao longo do ano. O tráfico “low cost” sobe en todos os meses agás en 
agosto mentres que o segmento tradicional ten un comportamento máis irregular, alternando meses de crecemento con meses de caídas en 
termos interanuais. 

Volume de pasaxeiros por compañía aérea. 
2017, por meses 

Variacións interanuais. 2017/16, por meses 
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 Tráfico aéreo nacional e internacional. SANTIAGO 

 
Tres cuartas partes do tráfico de Santiago –o 76% en particular con preto de dous millóns de pasaxeiros- corresponde a voos de ámbito 
nacional –conecta Lavacolla con outros aeroportos españois, principalmente Madrid e Barcelona-. A cifra restante, o 24% con algo máis de 
616 mil pasaxeiros, é tráfico internacional con destino a varios aeroportos europeos. Destacan en volume de pasaxeiros Londres, Ginebra e 
Milán/Bergamo. 
Obsérvase neste 2017 un comportamento positivo de ambos segmentos, con incrementos do 2,5% no tráfico nacional e do 15,0% no tráfico 
internacional. 

Tráfico aéreo por ámbito do voo. Santiago, 
2017 
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 Tráfico aéreo nacional e internacional. SANTIAGO 

 
A evolución do tráfico  nacional e internacional en Santiago difire nestes últimos anos. O primeiro marca tres períodos claramente 
diferenciados: sobe de forma case continuada ata o ano 2011 –cando acada o máximo histórico con máis de 2,13 millóns de pasaxeiros-, 
descende logo de forma continua ata o 2014 –marcando neste ano case 1,59 millóns- para logo voltar a unha senda de crecemento nos tres 
últimos anos, ata o 2017 –marcando neste caso a segunda cifra máis elevada da serie histórica con case dous millóns de pasaxeiros-. 
O tráfico internacional presenta un comportamento máis estable e moderado, con subas continuas desde o 2005 –coa excepción puntual das 
caídas rexistradas en 2008, 2009 e 2011-. Xustamente desde o 2011 presenta un crecemento continuo que leva a marcar agora en 2017 
máximo histórico de volume -con máis de 616 mil pasaxeiros- e de cuota de mercado -co 23,7% do total de Lavacolla-. 

Volume de pasaxeiros por ámbito do voo.  
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 Tráfico aéreo nacional e internacional. SANTIAGO 

 
O maior peso do tráfico nacional no aeroporto de Santiago é unha característica común a todos os meses do ano. Este segmento marca o seu 
máximo anual no verán, con 195 mil pasaxeiros tanto en xullo como en agosto, e as cifras máis baixas en xaneiro e febreiro. Presenta un 
comportamento estacional e algo dispar en termos interanuais, con crecementos xeneralizados agás en febreiro, agosto, setembro e 
outubro. 
O tráfico internacional marca o seu máximo anual tamén no verán –con máis de 74 mil pasaxeiros en xullo e en agosto-. O seu 
comportamento é máis homoxéneo en termos interanuais, con subas xeneralizadas salvo en agosto. Os incrementos superan o 20% en abril e 
no último trimestre do ano. 

Volume de pasaxeiros por ámbito do voo. 
2017, por meses 

Variacións interanuais. 2017/16, por meses 
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 Tráfico aéreo por clase e tipo de compañía. SANTIAGO 

 
 
O segmento de maior peso en Santiago é o tráfico nacional operado por compañías de baixo custo. Con 1,77 millóns de pasaxeiros representa 
o 68% do total neste 2017. Un 22% é internacional operado tamén por este perfil de compañías. 
As compañías tradicionais operan tamén maiormente no ámbito nacional –un 8% de cuota neste ano- e residualmente no internacional –un 
2% do total neste 2017-. 
Ambos tipos de compañías operan principalmente no ámbito nacional, quedando o mercado internacional practicamente en mans do 
segmento “low cost”. 
Neste 2017 increméntase o tráfico internacional operado polas liñas tradicionais –dobran as cifras do pasado ano como consecuencia 
esencialmente da incorporación de Lufthansa operando voos a Frankfurt e Munic-, así como o tráfico de baixo custo tanto nacional –un 4,5%- 
como internacional –un 10,0% neste caso-. O único segmento que presenta un comportamento negativo é o tradicional/nacional –que cae un 
11,1% en relación ao 2016-. 

Reparto do tráfico aéreo por tipo de 
compañía e clase. Ano 2017 
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 Tráfico aéreo por compañías aéreas. SANTIAGO 

 
 
Por noveno ano consecutivo Ryanair lidera o tráfico aéreo no aeroporto de Santiago -con pouco máis de 1,1 millóns de pasaxeiros representa 
o 42,6% do total de Lavacolla-. Seguen en orde de importancia Vueling -con preto de 600 mil pasaxeiros- e Iberia Express –con case 400 mil 
neste ano-. Por encima dos 100 mil pasaxeiros sitúanse, a continuación, Easyjet e Air Europa. 
No ámbito nacional é tamén Ryanair a compañía que lidera o mercado cunha cuota próxima ao 48%. A nivel internacional, sen embargo, o 
mercado está máis repartido sendo neste caso Easyjet a compañía que rexistra maior volume de pasaxeiros –pouco máis de 192 mil-. 
En termos dinámicos obsérvase que as catro principais compañías aéreas melloran neste 2017 os seus niveis de tráfico de pasaxeiros con 
subas do 2,6% para Ryanair, de case o 1% para Vueling, do 15% para Iberia Express e do 27% no caso de Easyjet. Engádese a este grupo a 
compañía Aer Lingus, que supera nun 2,1% o nivel do pasado ano 2016. 
No lado contrario presentan cifras negativas Air Europa, Swiss International, Evelop Airlines e Iberia. Só Air Nostrum se mantén en niveis do 
pasado ano 2016. 
Neste 2017 incorpóranse á oferta de Lavacolla a compañía Lufthansa contribuíndo aos bos resultados do aeroporto, tanto a nivel global como 
no ámbito exclusivamente internacional.  

 COMPAÑÍAS AÉREAS EN LAVACOLLA 
            

Volume de pasaxeiros. Tráfico regular. Ano 2017 Var. Interanual do volume de pasaxeiros. Tráfico regular. 2017/16 

COMPAÑÍAS - 2017 TOTAL NACIONAL INTERNAC. COMPAÑÍAS - 2017 TOTAL NACIONAL INTERNAC. 

RYANAIR 1.109.626 944.738 164.888 RYANAIR 2,6% 2,3% 4,8% 

VUELING 596.911 429.217 167.694 VUELING 0,8% 0,8% 0,6% 

IBERIA EXPRESS 396.324 396.324 - IBERIA EXPRESS 15,1% 15,1% - 

EASYJET 192.331 - 192.331 EASYJET 27,3% - 27,3% 

AIR EUROPA 117.844 117.844 - AIR EUROPA -15,1% -15,1% - 

AIR NOSTRUM 74.615 74.615 - AIR NOSTRUM 0,2% - - 

LUFTHANSA 37.263 - 37.263 LUFTHANSA - - - 

AER LINGUS 32.629 - 32.629 AER LINGUS 2,1% - 2,1% 

SWISS INTERNATIONAL 20.313 - 20.313 SWISS INTERNATIONAL -13,5% - -13,5% 

EVELOP AIRLINES 16.499 16.499 - EVELOP AIRLINES -16,3% -16,3% - 

IBERIA 8.171 8.171 - IBERIA -21,2% -21,2% - 
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 Tráfico aéreo por destinos aéreos. SANTIAGO 

 
Catorce son os destinos nacionais conectados co aeroporto de Santiago neste ano 2017 dos cales destacan obviamente polo seu volume de 
tráfico Madrid –con algo máis de 616 mil pasaxeiros, o 23,7% do total de Lavacolla- e Barcelona –con preto de 422 mil pasaxeiros, o 16,2% 
neste caso-. Ambos aeroportos están conectados por dúas compañías: Iberia Express e Ryanair no caso de Madrid e Ryanair e Vueling para 
Barcelona. 
Palma de Mallorca é o terceiro destino en orde de importancia, conectado este ano por tres compañías aéreas –Air Nostrum, Ryanair e 
Vueling-. 
En termos dinámicos obsérvase un comportamento positivo xeneralizado con algunha excepción: os enlaces a Valencia e Ibiza –que se 
manteñen en niveis semellantes aos de 2016- e Málaga, Lanzarote e Fuerteventura –que presentan un suave descenso-. 

 DESTINOS NACIONAIS CONECTADOS CON LAVACOLLA 
  

Volume de pasaxeiros e variación interanual. Tráfico regular. Ano 2017 

AEROPORTOS NACIONAIS - 2017 PASAXEIROS PESO (%) VAR. INT. 17/16 

MADRID / BARAJAS 616.358 23,7% 4,9% 

BARCELONA 421.551 16,2% 2,2% 

PALMA DE MALLORCA 145.598 5,6% 4,9% 

ALICANTE 118.989 4,6% 2,0% 

MALAGA 107.845 4,1% -4,7% 

VALENCIA 100.350 3,9% 0,1% 

GRAN CANARIA 94.931 3,6% 3,8% 

TENERIFE SUR 88.417 3,4% 9,2% 

SEVILLA 84.566 3,2% 11,3% 

LANZAROTE 76.477 2,9% -1,4% 

TENERIFE NORTE 50.418 1,9% 2,4% 

BILBAO 38.092 1,5% 7,5% 

FUERTEVENTURA 29.614 1,1% -7,9% 

IBIZA 10.436 0,4% 0,1% 
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 Tráfico aéreo por destinos aéreos. SANTIAGO 

 
A nivel internacional son quince os aeroportos –e doce os destinos- conectados con Lavacolla neste ano 2017, sendo a ruta a Ginebra, 
operada por Easyjet, a que presenta maior volume de pasaxeiros cun total de 95 mil, o 3,6% do total de Santiago. Se contamos o destino e 
non o aeroporto destaca Londres pois absorbe máis de 144 mil pasaxeiros neste ano. 
A nivel de países destaca Suíza. Con tres enlaces aéreos a Basilea, Ginebra e Zurich rexistra 179 mil pasaxeiros neste ano, o 7% do total de 
Lavacolla. 
En termos dinámicos o comportamento das diferentes rutas internacionais é dispar, con variacións de diversa dirección e intensidade.  

 DESTINOS INTERNACIONAIS CONECTADOS CON LAVACOLLA 
  

Volume de pasaxeiros e variación interanual. Tráfico regular. Ano 2017 

AEROPORTOS INTERNACIONAIS - 
2017 

PASAXEIROS PESO (%) VAR. INT. 17/16 

GINEBRA 95.009 3,6% 11,5% 

LONDRES / STANSTED 76.925 3,0% -2,7% 

LONDRES / GATWICK 67.135 2,6% 34,2% 

MILAN / BERGAMO 50.330 1,9% 31,8% 

BASILEA 47.529 1,8% 7,0% 

PARIS / CHARLES DE GAULLE 47.152 1,8% 9,8% 

ZURICH 36.525 1,4% -3,6% 

FRANKFURT / HAHN 36.253 1,4% -7,4% 

DUBLIN 33.629 1,3% 2,1% 

FRANKFURT INTERNATIONAL 29.643 1,1% - 

ROMA 25.840 1,0% -6,2% 

MILAN / MALPENSA 22.723 0,9% - 

AMSTERDAM 22.147 0,9% 5,6% 

BRUSELAS 15.755 0,6% -6,4% 

MUNICH 7.796 0,3% - 



ANÁLISE POR AEROPORTO DE SAÍDA 
PEINADOR – VIGO 
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 Tráfico aeroportuario en VIGO 

 
O incremento do tráfico de pasaxeiros neste 2017 engádese ao bo comportamento rexistrado nos dous anos anteriores. Logo das caídas 
rexistradas no período 2008-13, no que Peinador perde a metade do seu tráfico aéreo, o volume de pasaxeiros estabilízase en 2014 e 
increméntase posteriormente en 2015 –un 4,9%- e en 2016 –un 33,7%- como precedente á suba deste ano –do 11,6%-. 
Esta tendencia positiva permitiu ao aeroporto de Vigo pasar de 680 mil pasaxeiros en 2013 e 2014 a case 1,1 millóns agora en 2017, gañando 
por tanto case 400 mil novos pasaxeiros neste período. Con isto o aeroporto de Peinador marca en 2017 a cifra máis elevada dos últimos sete 
anos, isto é, da década actual. 

Volume de pasaxeiros en Vigo. 2005-17 
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 Tráfico aeroportuario en VIGO 

 
 
O bo comportamento do tráfico aéreo en 2017 vén como consecuencia  dos crecementos rexistrados en practicamente todos os meses do 
ano, a taxas variables –coa excepción do primeiro bimestre, meses nos que se rexistra un suave descenso do 1% en xaneiro e do 5% en 
febreiro-.   
En termos porcentuais os incrementos de maior intensidade concéntranse en abril -no contorno da Semana Santa- e en maio, se ben xa a 
partir do primeiro trimestre as porcentaxes de crecemento superan o 10% interanual en todos os meses. 
O verán é o período de maior tráfico aéreo con 113 mil pasaxeiros en xullo e agosto –representa o 21% do total anual-. No lado contrario os 
meses de menor volume son tamén neste caso xaneiro e febreiro. Estes dous rexistran niveis do contorno dos 60 mil pasaxeiros. 
En termos comparativos o aeroporto de Vigo é o que presenta maior estacionalidade se ben esta característica non se manifesta de forma 
tan clara coma noutros ámbitos do turismo na nosa comunidade. 

Volume de pasaxeiros e variación interanual en Vigo. Ano 2017, por meses  
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 Tráfico aéreo por tipo de compañía aérea. VIGO 

 
O 65% do tráfico aéreo de Vigo –con pouco máis de 680 mil pasaxeiros- está operado por liñas tradicionais. A porcentaxe restante, o 35%, 
corresponde ás liñas de baixo custo –con preto de 373 mil pasaxeiros neste ano-. 
Obsérvase neste 2017 un comportamento positivo de ambos segmentos, cun notable incremento do 16,1% no tráfico de pasaxeiros operado 
polas liñas tradicionais e algo inferior, do 3,4%, por aquelas de baixo custo. 
Iberia é a principal compañía aérea en Vigo. Con pouco máis de 351 mil pasaxeiros representa a terceira parte do total de Peinador neste 
2017. Seguen en orde de importancia Air Europa –cun 23,0%- e Ryanair –cun 20,3% neste caso-. Só estas tres compañías representan o 77% 
do tráfico de pasaxeiros do aeroporto vigués. 

Tráfico aéreo por tipo de compañía aérea. 
Vigo 

Var. Int. Tráfico aéreo por tipo de compañía 
aérea. 2017/16 
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 Tráfico aéreo por tipo de compañía aérea. VIGO 

 
 
 
A evolución do tráfico  operado polos dous tipos de compañías aéreas presenta un comportamento moi dispar nestes últimos anos, e vese 
afectado en grande medida por decisións empresariais e pola incorporación/desaparición de diferentes compañías. 
O tráfico operado por liñas tradicionais sofre caídas consecutivas desde 2007 ata 2014, cun punto de inflexión importante en 2012 motivado 
pola desaparición de Spanair e pola incorporación de Iberia Express á operativa do aeroporto en substitución de Iberia. En 2016 revértese o 
cambio anterior e coa reincorporación de Iberia o volume de pasaxeiros deste segmento dóbrase e acada en 2017 algo máis de 680 mil 
pasaxeiros. 
O tráfico “low cost” mantense estable ata 2011, increméntase notablemente en 2012 –coa incorporación de Iberia Express-, mantén a 
tendencia positiva ata 2015 –ano no que marca o seu máximo histórico con 431 mil pasaxeiros- para logo descender en 2016 e subir 
novamente en 2017. 
Neste contexto o tráfico tradicional sempre superou ao de baixo custo agás no período 2013-15. 
 

Volume de pasaxeiros por tipo de compañía aérea.  
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 Tráfico aéreo por tipo de compañía. VIGO 

 
En todos os meses do ano o tráfico operado polas liñas tradicionais supera en volume e peso ao de baixo custo. Ambos segmentos teñen un 
comportamento estacional moi semellante, con máximos de pasaxeiros no verán –xullo e agosto- e mínimos en xaneiro e febreiro.  
O bo comportamento do tráfico tradicional neste 2017 vén como consecuencia dos incrementos observados en todos os meses do ano, en 
porcentaxes importantes. O segmento “low cost” amosa tamén unha dinámica positiva xeneralizada, con subas constantes a partir de abril –
só no primeiro trimestre presenta caídas como consecuencia da finalización do proceso de substitución de Iberia Express por Iberia iniciado 
en 2016-. 

Volume de pasaxeiros por compañía aérea. 
2017, por meses 

Variacións interanuais. 2017/16, por meses 
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 Tráfico aéreo nacional e internacional. VIGO 

 
O 88% do tráfico aéreo de Vigo –con máis de 926 mil pasaxeiros- corresponde a voos de ámbito nacional –conecta Peinador con outros 
aeroportos españois, principalmente Madrid e Barcelona-. Só o primeiro absorbe o 56% do total de Vigo neste 2017.  
A cifra restante, o 12% con máis de 126 mil pasaxeiros, é tráfico internacional con destino a varios aeroportos europeos. O reparto entre eles 
é bastante equilibrado e en todo caso destacaría o enlace a Lisboa, co 3% do total neste ano. 
Obsérvase neste 2017 un comportamento positivo de ambos segmentos. O tráfico nacional increméntase un 4,8% mentres que o 
internacional consegue dobrar as cifras de 2016 grazas ao forte crecemento da ruta a Lisboa e á incorporación de novas rutas neste 2017 –
Edimburgo e Milán/Bérgamo-. 

Tráfico aéreo por ámbito do voo. Vigo, 
2017 

Var. Int. Tráfico aéreo por ámbito do voo. 
2017/16 
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 Tráfico aéreo nacional e internacional. VIGO 

 
A evolución do tráfico  nacional e internacional en Vigo difire nestes últimos anos. O primeiro marca tres períodos claramente diferenciados: 
sobe de forma de 2005 a 2007 –ano no que acada o seu máximo histórico con case 1,3 millóns de pasaxeiros-, descende logo de 2008 a 2013 
–ano este último no que rexistra pouco máis de 600 mil pasaxeiros- para logo recuperar a senda de crecemento ata este 2017 –catro anos 
consecutivos-. 
O tráfico internacional presenta un comportamento máis cíclico e moderado, alternando períodos de crecemento –de 2005 a 2008, en 2011 
e agora en 2016 e 2017- con períodos de caídas. Esta evolución leva a que rexistre xustamente o seu máximo histórico agora en 2017 con 
máis de 126 mil pasaxeiros neste segmento. 

Volume de pasaxeiros por ámbito do voo.  
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 Tráfico aéreo nacional e internacional. VIGO 

 
O maior peso do tráfico nacional no aeroporto de Vigo é unha característica común a todos os meses do ano. Este segmento marca o seu 
máximo anual no verán, con máis de 90 mil pasaxeiros tanto en xullo como en agosto, e as cifras máis baixas en xaneiro e febreiro. Presenta 
un comportamento estacional e algo dispar en termos interanuais, con leves descensos no primeiro trimestre e crecementos xeneralizados a 
partir de abril. 
O tráfico internacional marca o seu máximo anual tamén no verán –con máis de 19 mil pasaxeiros en xullo e máis de 20 mil en agosto-. O seu 
comportamento presenta unha estacionalidade máis concentrada nas temporadas media e alta –o 90% do tráfico localízase en sete meses, 
de abril a outubro-. En termos dinámicos presenta fortes crecementos todos os meses do ano como consecuencia da apertura de novas rutas 
neste 2017 respecto do anterior 2016. 

Volume de pasaxeiros por ámbito do voo. 
2017, por meses 

Variacións interanuais. 2017/16, por meses 
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 Tráfico aéreo por clase e tipo de compañía. VIGO 

 
 

O segmento de maior peso en Vigo é o tráfico nacional operado por compañías tradicionais. Con máis de 638 mil pasaxeiros representa o 
61% do total neste 2017. Unha porcentaxe residual, o 4% neste caso, é internacional operado tamén por este perfil de compañías. 
As compañías de baixo custo operan tamén maiormente no ámbito nacional –cun 27% de cuota neste ano- e residualmente no internacional 
–un 8% do total neste 2017-. 
Ambos tipos de compañías operan principalmente no ámbito nacional, quedando o mercado internacional principalmente en mans do 
segmento “low cost”. 
O incremento do tráfico operado polas liñas tradicionais prodúcese tanto no ámbito nacional –onde sobe un 13%- coma no internacional –
segmento no que dobra as cifras de 2016 pola consolidación da ruta a Lisboa-. 
O tráfico “low cost”, en cambio, ten un comportamento dispar. Cae a nivel nacional –un 9,7%- mais sobe considerablemente no ámbito 
internacional, dobrando as cifras de 2016 coa incorporación de novas rutas europeas. 

Reparto do tráfico aéreo por tipo de 
compañía e clase. Ano 2017 

Variación interanual do tráfico aéreo por 
tipo de compañía e clase. 2017/16 
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 Tráfico aéreo por compañías aéreas. VIGO 

 
Iberia, con máis de 350 mil pasaxeiros, é a compañía aérea que lidera o tráfico en Peinador –co seu único enlace a Madrid absorbe unha 
terceira parte do total de Vigo-. Seguen en orde de importancia Air Europa –co 23% do total, enlaza tamén Vigo con Madrid- e Ryanair –co 
20,3% neste caso, conectando a cidade olívica con diferentes destinos nacionais e internacionais-.  
Con 150 mil pasaxeiros está Vueling –cunha única conexión a Barcelona- mentres que as restantes compañías rexistran menos de 100 mil 
pasaxeiros. 
Obsérvase neste 2017 un comportamento positivo xeneralizado, con crecementos de diversa intensidade en todas as compañías aéreas salvo 
en Air Europa –que se mantén en niveis semellantes aos de 2016- e en Iberia Express –consecuencia do seu proceso gradual de desaparición 
en Vigo, en substitución de Iberia-. 

 COMPAÑÍAS AÉREAS EN PEINADOR 
            

Volume de pasaxeiros. Tráfico regular. Ano 2017 Var. Interanual do volume de pasaxeiros. Tráfico regular. 2017/16 

COMPAÑÍAS - 2017 TOTAL NACIONAL INTERNAC. COMPAÑÍAS - 2017 TOTAL NACIONAL INTERNAC. 

IBERIA 351.126 351.126 - IBERIA 21,2% 21,2% - 

AIR EUROPA 242.622 242.622 - AIR EUROPA -0,8% -0,8% - 

RYANAIR 213.286 128.669 84.617 RYANAIR 26,9% 1,8% 103,4% 

VUELING 150.091 150.091 - VUELING 12,3% 12,3% - 

AIR NOSTRUM 50.485 40.819 9.666 AIR NOSTRUM 38,5% 50,5% 3,8% 

TAP AIR PORTUGAL 32.053 - 32.053 TAP AIR PORTUGAL 185,2% - 185,2% 

IBERIA EXPRESS 9.182 9.182 - IBERIA EXPRESS -78,1% -78,1% 

EVELOP AIRLINES 3.932 3.932 - EVELOP AIRLINES 10,2% 10,2% - 
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 Tráfico aéreo por destinos aéreos. VIGO 

 
Madrid/Barajas é o principal destino conectado co aeroporto de Vigo. Con máis de 589 mil pasaxeiros lidera o tráfico aeroportuario en 
Peinador neste 2017 representando o 56% do total. Con Barcelona conectáronse preto de 281 mil pasaxeiros, o 26,7%. Tal circunstancia supón 
que case o 83% do tráfico aéreo de Vigo realízase con Madrid e Barcelona. 
O 17% restante repártese en diferentes rutas nacionais e internacionais -18 en total, das cales 10 son de ámbito nacional-. Destacan destas 
últimas as rutas a Bilbao –con preto de 13 mil pasaxeiros- e a Tenerife Norte –con algo máis de nove mil neste caso-. 
As principais rutas de ámbito nacional amosan un comportamento positivo neste 2017 destacando pola súa relevancia os incrementos de 
tráfico de pasaxeiros rexistrados a Madrid –do 8,6%- e Barcelona –do 5,5% neste caso-. 

 DESTINOS NACIONAIS CONECTADOS CON PEINADOR 
  

Volume de pasaxeiros e variación interanual. Tráfico regular. Ano 2017 

AEROPORTOS NACIONAIS - 2017 PASAXEIROS PESO (%) VAR. INT. 17/16 

MADRID / BARAJAS 589.237 56,0% 8,6% 

BARCELONA 280.677 26,7% 5,5% 

BILBAO 12.825 1,2% 6,5% 

TENERIFE NORTE 9.117 0,9% 20,6% 

VALENCIA 6.514 0,6% -48,5% 

MALAGA 5.765 0,5% -42,8% 

ALICANTE 5.422 0,5% -20,1% 

MENORCA 3.902 0,4% 35,5% 

GRAN CANARIA 3.519 0,3% 13,6% 

SEVILLA 3.377 0,3% 35,8% 

PALMA DE MALLORCA 2.002 0,2% - 

IBIZA 1.562 0,1% - 
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 Tráfico aéreo por destinos aéreos. VIGO 

A nivel internacional son oito as rutas conectadas con Peinador destacando en todo caso cinco delas. Son, por orde, os enlaces a Lisboa –con 
32 mil pasaxeiros e o 3% do total-, Dublin, Bolonia, Edimburgo e Milán –estas catro con volumes semellantes que sobrepasan os 20 mil 
pasaxeiros e representan entorno ao 2% do total de Vigo cada un deles-. 
En termos dinámicos o comportamento xeral é positivo destacando en intensidade o crecemento da ruta a Lisboa, que case triplica as cifras de 
2016 colocándose como o principal enlace internacional de Vigo neste ano 2017. 

 DESTINOS INTERNACIONAIS CONECTADOS CON PEINADOR 
  

Volume de pasaxeiros e variación interanual. Tráfico regular. Ano 2017 

AEROPORTOS INTERNACIONAIS - 
2017 

PASAXEIROS PESO (%) VAR. INT. 17/16 

LISBOA 31.988 3,0% 184,7% 

DUBLIN 22.131 2,1% 5,9% 

BOLONIA 21.141 2,0% 2,8% 

EDIMBURGO 21.044 2,0% - 

MILAN / BERGAMO 20.114 1,9% - 

PARIS / CHARLES DE GAULLE 3.427 0,3% 13,3% 

LONDRES / LUTON 3.216 0,3% 1,0% 

ROMA / FIUMICINO 3.023 0,3% -2,6% 
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