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Per què són tan cars els bitllets 
d’avió per a aquest estiu?

quilibris entre l’oferta de places i la 
demanda”, indica l’expert. Les com-
panyies aèries venen de la crisi més 
important de la seva història, la del 
covid-19, que els va suposar un forat 
de pèrdues i haver de recórrer a prés-
tecs. A això s’hi suma l’increment del 
cost del combustible que fan servir 
els avions, a causa de la guerra a 
Ucraïna.  

Com fixen el preu les aerolínies? 
El professor de l’escola de negocis 
Esade i expert en turisme Pedro Az-
nar apunta també que la nostra sen-
sibilitat als preus és clau. “Hem per-
dut poder adquisitiu, som més pobres 
perquè els salaris no pugen al ritme 
de la inflació, i pensàvem que això 
acabaria en una reducció del consum, 
però de manera molt ràpida hem re-
cuperat els nivells prepandèmia de 
turisme”, apunta.  

Aquest expert admet que moltes 
persones no podran viatjar aquest es-
tiu per l’escenari de preus actual, pe-
rò defensa que moltes altres continu-
aran viatjant, potser ajustant el nom-
bre de dies o la categoria de l’allotja-
ment. “Les aerolínies tenen una 
capacitat d’ajustar els preus poc ha-
bitual en altres sectors i cada vegada 
tenen millors eines per analitzar les 
dades”, diu Aznar.  

L’ARA ha parlat amb directius del 
sector que es dediquen a fixar i analit-
zar les tarifes dels vols. De manera 
anònima expliquen com funcionen 
aquests sistemes. “Els preus no els as-
signes a un vol concret: codifiques 
unes tarifes amb una sèrie de condi-
cionants”, explica una font. Un 
d’aquests  condicionants és l’estacio-
nalitat, és a dir, si es tracta d’un perí-
ode de temporada alta o baixa, o si co-
incideix amb moments d’alta deman-
da com Nadal o Setmana Santa. Tam-
bé es poden codificar els dies de la 
setmana més cars, com els divendres 
i els diumenges. En canvi, en destina-
cions de viatge de negocis això can-
viaria a dies feiners. Aquestes veus 
expliquen que la quantitat de dies 
abans del vol també entra en joc. “Es 
pot fixar una tarifa molt barata però 
que només estigui disponible 50 di-
es abans de volar. O que hi hagi una 
estança mínima i el preu sigui més car 
si és una ruta d’anada i tornada més 
curta”, explica un analista de preus. 

L’estratègia passa per dividir les 
tarifes en grups en funció d’aquests 
condicionants, cadascun amb un 
nombre de seients i un preu. Els 
equips poden modificar manualment 
aquestes categories en cas que els vols 
s’estiguin omplint massa lentament, 
massa ràpid o en funció dels preus de 
la competència. Molts d’aquests pro-
cessos s’automatitzen amb progra-
mes algorítmics. “Òbviament, en un 
escenari ideal, el millor seria assignar 
tots els seients a l’esglaó més car i 
vendre’ls, però això no passa, ja que 
cal jugar amb la disponibilitat del cli-
ent a pagar i es converteix en un es-
tira-i-arronsa constant per aconse-
guir el màxim d’ingressos i el percen-
tatge d’ocupació de l’avió més gran”, 
apunta un altre executiu que treba-
lla amb aquests sistemes.e

l «És més barat reservar un dilluns» 
“No és cert. No puc dir que no hi hagi una ae-
rolínia remota al Carib que ho faci, però no 
és comú als nostres mercats”, assegura una 
font del sector. Matisa que si alguns dies la 
reserva surt més barata és perquè les com-
panyies acostumen a llançar les seves pro-
mocions a principis de setmana. 
 
l «Comprar a última hora és més barat» 
Totes les fonts consultades per aquest arti-
cle tenen clara la resposta al debat sobre si 
és millor comprar o esperar a comprar: fes-
ho com més aviat millor. Concretament en 

el context d’aquest estiu, coincideixen en el 
fet que la forta demanda fa que també sigui 
un risc posposar la decisió i que els preus 
tornin a pujar. 
 
l «Has d’esborrar les ‘cookies’» 
Des del sector també neguen que aquesta di-
ta tan repetida en sopars d’amics ansiosos 
per les vacances sigui certa. “Mai he vist res 
d’això”, diu un directiu amb anys d’experi-
ència. Això sí, admet que s’està treballant en 
nous sistemes dinàmics de fixació de preus, 
que podrien donar-te una tarifa una mica di-
ferent en funció del que busques.

L’augment de la demanda, la caiguda de l’oferta 
i l’alça dels costos disparen les tarifes

període de temps de la pandèmia i 
que ara vol viatjar i està tolerant 
aquestes pujades de preu”, explica 
Pere Suau-Sánchez, professor de la 
UOC i de la Cranfield University. 
Quan el context ho ha permès, aques-
ta demanda acumulada ha reaccionat 
com una onada, bé perquè alguns 
consumidors han pogut estalviar du-
rant aquests anys, bé perquè han de-
cidit prioritzar la despesa turística. 
En un context d’inflació disparada, 
però, el dubte és en quin moment els 
consumidors hauran saciat les ganes 
de viatjar i l’elasticitat de la deman-
da decaurà. 

A l’altra banda d’aquesta equació 
hi ha el factor de l’oferta. “Els preus 
també poden estar afectats perquè 
algunes companyies van deixar anar 
molta flota i fer-la créixer de nou no 
tan fàcil com desfer-se’n. En alguns 
casos, doncs, hi poden haver dese-

Eufòria 
Els experts 
detecten que 
enguany som 
més tolerants 
a l’alt preu i 
viatjarem més

“Els preus dels vols a tot tipus de mer-
cats estan significativament més cars. 
És bastant bèstia”. Ras i curt. Així des-
criu un directiu del sector aeronàutic 
un escenari d’alta demanda per als 
pròxims mesos d’estiu que ni la ma-
teixa indústria s’acaba de creure. Hi 
ha diversos factors a l’aire que expli-
quen per què segurament el lector 
també s’ha sorprès amb les tarifes per 
agafar un vol per a aquestes vacances, 
mentre compara destinacions i estu-
dia combinacions amb escales im-
possibles. Però el primer de tots es re-
sumeix fàcilment amb la llei de l’ofer-
ta i la demanda. 

“La situació actual és que, per una 
banda, hi ha gran part de la demanda 
que ha estat retinguda durant aquest 
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El sector va patir amb el covid la crisi més gran de la seva història i les aerolínies van 
reduir aeronaus. PERE TORDERA

Mites desmuntats sobre com volar més barat

AEROLÍNIES
el dret europeu i el dret interna-
cional, s’han observat nombro-
sos controls discriminatoris. No-
més es controlen les persones ra-
cialitzades”, destaca l’informe. 

Les ONGs també denuncien la 
vulneració del drets dels mi-
grants interceptats a la frontera, 
que són directament retornats a 
Espanya, sense estudiar cada cas, 
com preveu la legislació comuni-
tària. “No es respecten les garan-
ties processals, hi ha impossibili-
tat de demanar asil, i no hi ha pro-
tecció dels menors no acompa-
nyats”, diu l’informe. El govern 
espanyol, però, no qüestiona les 
devolucions a Espanya. De fet, 
segons CAFI, la Guàrdia Civil, 
encarregada del control de fron-
teres a l’Estat, fa el mateix amb 
els migrants en situació irregular 
que arriben a Portbou. Interro-
gat per aquest diari, el govern es-
panyol afirma que “respecta” la 
decisió de París de tancar passos 
fronterers i reforçar els controls 
policials: “És una decisió per a la 
qual França té la competència i el 
ministeri de l’Interior la respec-
ta”. Tot i això, l’executiu de Pedro 
Sánchez ha demanat diferents 
vegades a França que reobri els 
passos. Sense èxit, per ara.e

El conseller delegat de Seat i Cupra, Wayne Griffiths, s’ha 
marcat com a objectiu per a aquest any que la companyia 
superi el rècord d'ingressos del 2019, abans de la pandèmia, 
amb l'impuls de Cupra, encara que admet que persisteixen 

riscos com la falta de components. En una entrevista a Efe, 
Griffiths ha expressat el seu optimisme per l’elevada 

demanda dels seus vehicles, tant de Cupra com de la marca 
Seat, i per la recuperació de la producció a Martorell.

SEAT ASPIRA A 
SUPERAR EL SEU 
RÈCORD DE VENDES


