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PIMEC estima que el tancament de Nissan afectarà 
de manera directa 420 empreses, 380 de les quals 

son pimes 
 
La patronal, juntament amb la Generalitat i la resta d’agents socials més representatius 
de Catalunya, demana una reconsideració de la decisió per responsabilitat amb els 
treballadors, les empreses proveïdores directes i indirectes i davant el territori que l’ha 
acollit 40 anys.  
 
Barcelona, 29 de maig de 2020. PIMEC lamenta la decisió del grup Nissan de cessar  
tota la seva activitat a Catalunya, afectant les seves instal·lacions a la Zona Franca de 
Barcelona, Montcada i Reixa i Sant Andreu de la Barca. L’entitat estima que el 
tancament dels centres de treball afectarà de manera directa 420 empreses 
industrials, 380 de les quals son pimes. La patronal calcula el grau d’afectació del 
cessament de la seva activitat: 
 

• Ocupació (directa, indirecta i induïda): 31.600 persones. 
• Facturació global: 3.600 milions d’euros. 
• Impacte sobre la xifra de negoci del conjunt de la indústria: 2,6%. 

 
Segons dades oficials relatives a 2019, PIMEC destaca que el sector de l’automoció a 
Catalunya suposa un 10,2% del PIB, una facturació de 23.800 milions d’euros, una 
relació amb 10.900 empreses (fabricants, venda i reparació), una producció de 548.000 
unitats, i una ocupació directa, indirecta i induïda a 143.000 persones. Per la seva 
banda, l’any 2018 Nissan  va produir 82.457 unitats, tot generant ocupació a 5.035 
persones. 
  
PIMEC, juntament amb la Generalitat i la resta dels agents socials més representatius 
de Catalunya, manifestaven ahir en un comunicat conjunt el rebuig a l’anunci de 
tancament i la greu preocupació per l’impacte econòmic i social que pugui tenir, 
així com la forma d’anunciar aquesta decisió amb tan breu marge de temps. A més, 
entre altres qüestions, han instat Nissan a reconsiderar la decisió per 
responsabilitat davant dels seus treballadors i treballadores, davant de les empreses 
proveïdores i davant del territori que l’ha acollit els últims 40 anys. 
 
D’altra banda, PIMEC considera urgent la posada en marxa del Programa de Suport 
a la Indústria de la Mobilitat i de l’Automoció, que va demanar el Parlament de 
Catalunya fa un any i que es va definir per part del Departament d’Empresa i 
Coneixement a principi d’enguany, i demana a la Generalitat que l’agilitzi. En la mateixa 
línia, exigeix que aquesta aposta impliqui l’abocament de recursos de manera 
contundent, i no amb una aportació pressupostària com la prevista pel 2020 de només 
2,9 milions d’euros. 
 


