
 

 

 

 

                         Cofinancen: 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El model low 

cost no 

persegueix 

només reduir 

costos sinó 

canviar la 

manera de 

prestar el servei 

obtenint 

beneficis. La 

principal causa 

de l’èxit de les 

aerolínies low 

cost són les 

pràctiques de 

lean 

manufacturing 

que permeten 

reduir en un 

66% el temps 

que l’avió és a 

terra. 

La inversió en la indústria aèria és d’alt risc, no 
obstant, l’elevat nivell de retorn d’aquesta és una 
de les raons bàsiques per les què aquesta 
indústria resulta de gran interès per als 
inversors.  
 

La indústria aèria es caracteritza per un 
elevat grau d’inestabilitat i 
imprevisibilitat (preus de combustibles, 

fluctuacions del mercat ...), el que obliga a les 
aerolínies a adoptar estratègies flexibles que els 
permetin respondre eficientment als canvis en el 
seu entorn operatiu. En això, en són expertes les 
aerolínies de baix cost. 
 
Una aerolínia low cost és aquella que ofereix 
tarifes baixes en detriment d’altres serveis però 
procurant mantenir la qualitat dels que presta. 
Els dos exemples més clars d’aerolínies low cost 
d’èxit a Europa són Easyjet i Ryanair, que varen 
néixer, respectivament, el 1991 i el 1985. La 
companyia low cost espanyola amb més èxit és 
Vueling que va entrar en funcionament l’any 
2004. 
 
El model low cost es va instaurar a Europa el 
1997, després de la desregularització del mercat 
aeri que va permetre la lliure competència entre 
les aerolínies europees per a totes les rutes de 
la Unió Europea. A partir d’aquell moment la 
posició de les grans aerolínies va començar a 
ser més feble.  Fins llavors aquestes operaven 
amb fortes barreres d’entrada per a nous 
competidors ja que es necessitaven grans 
inversions de capital per poder fer front als alts 

costos derivats de la seva activitat. Però la 
irrupció de les companyies low cost va 
començar a robar quota de mercat a les 
tradicionals i, a més, va contribuir a 
canviar hàbits a l’entorn del concepte de 
viatge: era possible viatjar més lluny i més 

sovint perquè es podien trobar preus baixos. 
Aquest fet, ha afectat també  la classe business, 
principal mercat avui dia de grans companyies 
tradicionals com, per exemple, Iberia o 
Lufthansa. 
 
 

Cal destacar que després dels atacs 
terroristes del 2001 als EUA, el sector va patir 
un cop fort i es van produir un elevat nombre 
de fallides i fusions. Per fer-hi front les 
companyies van impulsar estratègies de 
negoci flexibles que els permetessin adaptar-
se ràpidament a un entorn incert. Així, durant 
el 2002 i 2003, les empreses aèries varen 
reduir despeses i personal (sobre tot a nivell 
gerencial) i varen eliminar serveis 
complementaris oferts a bord dels avions. Es 
va anar adoptant, així, un model més proper 
al low cost. 
 

La conjuntura econòmica actual 
afavoreix la consolidació definitiva 
d’aquest model, ja que els consumidors 

son ara més sensibles al preu.  Això ha 
afectat  empreses com Spanair que ha cessat 
l’activitat  o  altres com Air Nostrum i Air 
Europa que preparen plans de 
reestructuració. D’altres, però, continuen 
creixent i obtenint bons resultats: és el cas de 
Ryanair, que va tancar el 2011 com l’aerolínia 
que més passatgers va portar a Espanya, 
amb més de 17 milions de persones, per 
sobre d’Iberia que va transportar-ne  5 milions 
menys.  
 
Val a dir que les companyies low cost estan 
especialitzades en viatges de curta durada, i 
que els de llarga els gestionen les grans 
aerolínies tradicionals. Això s’explica perquè 
els consumidors valoren la comoditat dels 
seients o la ruta per sobre del preu com a 
factor clau de compra en els viatges 
intercontinentals o de llarga durada.
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Ryanair compta 

amb més de 1.100 

rutes i 44 bases, i 

s’ha convertit en 

l’aerolínia més 

rentable del món. 

 

 

L’European Low 

Fares Airline 

Association, 

formada per 9 

companyies de 

baix cost, estima 

que té 29.330 

persones 

treballant-hi. 

 

 

 

A Iberia hi 

treballen al 

voltant de 29.500 

persones, a 

Vueling unes 750. 

 

 

 

 

Segons l’ 

European Low 

Fares Airline 

Association , el 

2011 el nombre de 

passatgers de les 

línies de baix cost 

va créixer un 9,5% 

en relació a l’any 

anterior. 

Iberia es pot centrar en els vols de 
llarga durada entre Europa i Amèrica 
Llatina. 
 
En els darrers temps han sorgit altres 
iniciatives. L’abril de 2012 va començar 
a operar Volotea, un projecte dels 
fundadors de Vueling amb un model low 
cost que ofereix trajectes europeus de 
curta i mitja durada
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Segons Oswaldo Lorenzo, professor de 

Deusto Business School, amb el low 
cost hi guanya tothom. Els 

treballadors, ja que les low cost 
apliquen un model de gestió que té en 
compte  la motivació dels empleats, la 
flexibilitat i la seva identificació amb la 
imatge i cultura d’empresa. L’empresa, 
perquè ofereix un model de negoci 
rentable per als seus inversors. I també 
guanyen els clients perquè s’ha abaratit 
el preu dels viatges. I la societat, perquè 
existeix un negoci sostenible que 
permet mantenir i generar nous llocs de 
treball. 
 
La creació de noves filials de low cost 
per part de grans companyies 
contempla, de manera paral·lela, 

inversions en projectes que 
millorin la seva eficiència i els 
temps de facturació, 
principalment, mitjançant la 
inversió en noves tecnologies. 

Són exemples d’això el projecte de 
desenvolupament tecnològic d’Air 
France a l’aeroport Charles de Gaulle i 
el projecte Àgora d’Iberia a l’aeroport de 
Barajas.  
 
Aquest desenvolupament tecnològic es 
basa en l’actualització del programa de 
vols, la revisió del trasllat de la 
tripulació, la reducció del temps de 
rodatge dels avions en col·laboració 
amb el personal de control aeri, tot 
millorant la percepció dels usuaris quant 
a gestió d’incidències i connexions. 
Aquestes inversions poden suposar 

noves oportunitats de generació 
de negoci i ocupació en altres 
sectors com el de les 
telecomunicacions o la logística. 
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El model low cost no és simplement un 
negoci que ven bitllets d’avió, sinó que fa 
de la seva venda un instrument per obtenir 
altres ingressos. Aquests ingressos 
procedeixen de facturar altres  serveis com 
l’equipatge, la prioritat d’embarcament o 
l’assignació de seients; de comercialitzar 
espais publicitaris a les aeronaus; o de tenir 
un grau d’ocupació superior a la classe 
turista en detriment de la classe business. 
 
A més, el desenvolupament d’Internet i dels 
sistemes de venda on-line ha tingut un fort 
impacte en el sector ja que les persones 
que planifiquen i contracten serveis a través 
de la xarxa, poden comparar preus i 
comprar més fàcilment. De fet, l’e-
commerce (comerç electrònic) i l’e-ticketing 
(bitllet electrònic) també han estat factors 
fonamentals en aquesta política de descens 
de despeses, ja que han permès a les low 
cost eliminar intermediaris i vendre només 
on-line. Els kioscs d’autoservei per fer el 
check-in també han suposat un estalvi 
considerable. 
 
Així mateix, les aerolínies de baix cost 
operen, habitualment, en aeroports 
secundaris, factor que els ha situat en una 
posició favorable per negociar les taxes 
aeroportuàries i el preu per l’ús de les 
instal·lacions per a cada vol en un aeroport  
(slot aeroportuari) i per l’ús de les pistes i 
altres instal·lacions de l’aeroport (slot 
d’operacions de vol).  Les companyies 
aèries low cost també han reduït les 
despeses de manteniment de les aeronaus, 
ja que tenen menys models d’avió 
(generalment l’Airbus A320 o el Boeing 
737), el que simplifica el manteniment i la 
reparació d’avaries. 
 

La competitivitat del sector 
imposada per les low cost ha obligat  
les grans aerolínies a generar 
sinèrgies i tirar endavant fusions per 
evitar pèrdues, és el cas, per exemple, 

de la fusió de Lufhtansa i Air France-KLM; o 
d’Iberia i British Airways. 
 
En el cas d’Iberia, la pressió del low cost va 
inspirar la creació de Click-air el 2006 que 
es va acabar fusionant amb Vueling. 
L’octubre de 2011 Iberia va crear una nova 
filial de baix cost, Iberia Express, que va 
començar a operar el març de 2012 cobrint 
vols de curta durada. D’aquesta manera   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impacte en el sector 
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L’emergència de les 

aerolínes low cost 

ha requerit 

l’adaptació dels 

perfils tradicionals 

de les companyies 

aèries per adaptar-

se a aquest nou 

model de negoci i 

gestió. Per aquest 

motiu tots ells han 

hagut de posar en 

joc les següents 

competències: 

adaptació al canvi, 

resistència, 

capacitat 

d’aprenentatge, 

treball en equip. 

Així mateix, han 

hagut de posar en 

pràctica valors del 

treball com la 

responsabilitat o la 

iniciativa. 

 

 

Les low cost 

ofereixen 

oportunitats a 

perfils professionals 

no tradicionals en el 

sector del transport 

aeri com els 

teleoperadors, els 

experts en 

aplicacions mòbils, 

els informàtics, o 

els enginyers de 

software. 

 

 

 

 

 

 

 

L’impacte de les low cost en els perfils 
del sector ha incidit especialment  en: 
 

 L’adaptació de llocs de 
treball, principalment, per 
professionals especialitzats 
en estratègies de màrqueting 
i investigació de mercat. La 

forta competència en preus de les 
low cost ha generat la necessitat de 
dissenyar noves estratègies de 
màrqueting i de negoci que facilitin 
el coneixement de la resta de 
companyies àrees i incrementin els 
ingressos. 

 L’adaptació al canvi de model 
dels professionals que 
tradicionalment ja treballaven 
al sector: tècnics de flota, 
pilots, hostesses, 
despatxadors de vol, etc. 

Aquests professionals han hagut 
d’adaptar les seves competències 
tècniques i personals a les noves 
exigències. Així, per exemple, als 
pilots se’ls exigeix una conducció 
més eficient que consumeixi menys 
combustible; a les hostesses se’ls 
requereix la mateixa qualitat en 
l’atenció al client tot i que s’ha 
incrementant la ràtio de passatgers; 
i els professionals que treballen en 
els estants de facturació han de 
tenir coneixements més amplis de 
llengües; ja no és suficient amb 
l’anglès, també es requereix 
francès, alemany o altres idiomes 
menys demandants fins ara, com el 
rus o el xinès. 
 

Val a dir que les estructures low cost, 
que se sustenten, entre altres, en 
l’aplicació de les noves tecnologies al 
seu model de negoci (e-commerce, e-
ticketing o kioscs per realitzar el check-
in) han generat una estructura 
empresarial paral·lela 

formada per empreses de 
desenvolupament de serveis de 
comercialització on-line o de 
desenvolupament de màquines 
expenedores de bitllets. Aquestes 
empreses requereixen professionals 
altament qualificats principalment en els 
àmbits de coneixement de les 
telecomunicacions i la informàtica, i també 
altres amb menys qualificació, dedicats  a 
la fabricació i la instal·lació.  
 

Així mateix, l’externalització d’alguns 
dels serveis de gestió d’incidències 
per part de les low cost han generat 
nous llocs de treball, per exemple, 

teleoperadors en call centers, o 
desenvolupadors d’aplicacions mòbils que 
permeten reservar vols i serveis a través 
d’aquest dispositiu. 
 
A més, la forta competència en preus ha 
generat l’aflorament d’empreses que 
presten serveis virtuals de cerca i 
comparació de preus que han generat 
ocupació principalment, en l’àmbit de la 
informàtica. Per exemple, dissenyadors 
web, analistes programadors, 
administradors de bases de dades. 
 
D’altra banda, la reestructuració de les 
companyies tradicionals no low cost ha 
obligat a invertir en noves tecnologies per 
tal de fer més eficients els serveis 
d’informació, facturació i temps en terra. 

Aquestes inversions poden suposar noves 
oportunitats d’ocupació per perfils 
tècnics especialitzats en la 
programació de sistemes eficients 
de gestió de dades (informàtics o 

enginyers de software), o especialistes 
en l’optimització de processos. 
 

Amplia la informació del sector al 

Web Barcelona Treball 

Mercat >Sectors Econòmics >  

Transport aeri 

En aquest apartat web trobaràs un informe 
del sector en clau d’ocupació, podràs 
consultar les fitxes ocupacionals amb els 
diversos perfils professionals, i conèixer els 
principals recursos per trobar-hi feina. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impacte sobre els perfils professionals 

Cofinancen: 

http://w27.bcn.cat/porta22/cat/sector/subsector/pagina7867/transport-aeri.do

