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0. Resum executiu
La crisi econòmica global és, sens dubte, el principal motiu de preocupació de la
societat. Les dificultats que estant patint empreses i treballadors queden plasmades en
l'evolució catastròfica de certes variables macroeconòmiques tals com els índex de
(de)creixement del PIB, la taxa d'atur, el dèficit públic o la inversió privada.
En aquest context, els grans sectors de l'economia són els que reben major atenció
mediàtica i popular.
Els problemes en el sistema financer han estat els grans protagonistes d'aquesta crisi,
doncs en són l'origen i s'espera que siguin part important en la recuperació.
En el context espanyol, el sector immobiliari ha endurit encara més la crisi, deixant a
centenars de milers de treballadors a l'atur i donant símptomes de ser un sector que mai
podrà recuperar la dimensió de la que havia gaudit els últims anys.
Dins d'un entorn econòmic recessiu, el sector automobilístic mundial ha estat colpejat
molt durament, en especial a Espanya.
A les notícies de caigudes en les matriculacions, s'han succeït retallades de la producció,
EROs temporals, reduccions de plantillla.... i l'adjudicació de l'Audi Q3 a la fàbrica que
Seat té a Martorell, i que salvarà milers de llocs de treball.
Hem volgut doncs, analitzar la crisi de l'automòbil a Espanya, centrant-nos en Seat i el
Grup Volkswagen, i tractar de manera profunda el cas de l'Audi Q3.
Estudiarem la importància de que el Q3 es fabriqui aquí, els motius pels quals Seat ha
estat l'elegida, el seguiment que la premsa n'ha fet i l'impacte econòmic i social que
representa.
Finalment, esperem conèixer què necessita el nostre país per aconseguir que el sector
automobilístic segueixi sent important en el futur, i s'eviti que poc a poc es vagi
deslocalitzant.
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1. Introducció
1.1. La crisi de l'automòbil al món
El sector automobilístic és un dels pilars clau en les economies desenvolupades i el seu
estat descriu, en bona mesura, en quina situació es troba el sistema productiu i de quina
manera el perceben els diferents agents econòmics.
És, doncs, un bon medidor de l'estat de l'economia.
Això es deu a que són béns d'alt valor i generalment no necessaris per viure, de manera
que aquells que els han d'adquirir, tan consumidors privats com empreses, tenen en
compte la seva situació actual i la situació en la que, previsiblement, es trobaran en el
futur.
A causa de la cojuntura mundial, el sector s'ha vist afectat per forces que van més enllà
de la crisi financera, tot i estar-ne plenament relaciones. Se'n poden destacar tres causes
principals:
Primerament, tot i l'evolució positiva del sector automobilístic els últims anys, la
contínua escalada de preus del petroli ha estat un gran problema.
Avui en dia, quasi la totalitat de
vehicles funcionen amb productes
derivats del petroli (gasolina i
gasoil), cosa que indica la
sensibilitat que en té l'automoció.
La bombolla especulativa, iniciada
lentament des de principis del segle
XXI, es va anar inflant fins el
juliol de 2008, quan el barril Brent
(negociat a Londres i usat a
Europa) va arribar a marcar els
147,25 dòlars.
Tot i que a juny de 2009, el preu es
trobava al voltant dels 70 dòlars,
les expectatives d'un fort increment tan bon punt l'economia es recuperi no ajuden a
pal·liar aquest efecte tan negatiu per al sector.
En aquest sentit, és important matitzar que els països amb producció majoritària de
vehicles ineficients i amb uns consums elevats són els que han patit més l'augment del
preu del cru: Estats Units i Canadà.
En segon punt, l'elevada taxa d'atur i la mala situació de moltes empreses, derivades de
la crisi econòmica general, han fet reduir la demanda d'automòbils de manera molt
important.
Aquesta caiguda es pot explicar de dues maneres diferents. Aquells consumidors
particulars i empreses que no es troben en situació de poder afrontar l'adquisició d'un
automòbil. I aquells que sí ho poden fer però que, degut a les males perspectives
econòmiques, prefereixen no fer-ho; aquest és el motiu pel qual les vendes d'automòbils
són un bon medidor de la percepció que els agents econòmics tenen de l'economia.
Finalment, i sent aquest el problema principal, la pròpia crisi financera ha tingut unes
conseqüències molt negatives sobre el sector automobilístic, tancant l'aixeta del crèdit.
Així doncs, l'oli que n'engranava el funcionament s'ha tornat escàs tan per als
compradors potencials com per als productors.
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Això ha causat un efecte molt pervers per a les empreses automobilístiques, que han vist
les seves vendes desplomar-se, alhora que no han pogut obtenir finançament per a
realitzar inversions o per al simple funcionament de l'empresa.
Malgrat que la crisi ha afectat a països, segments i marques de manera molt desigual, les
ratallades en la producció d'automòbils han estat constants, destruint centenars de milers
de llocs de treball arreu i portant a grans empreses al límit de la fallida.
La gravetat de la situació ha arribat a tal punt
TOP 10 PRINCIPALS PAÏSOS
que Toyota, el major fabricant mundial, ha FABRICANTS D'AUTOMÒBILS (2007)
presentat pèrdues per primera vegada des de la
País
Producció
Segona Guerra Mundial; General Motors i Rank
Chrysler estan en fallida tècnica, i la capacitat 1
Japó
11.596.327
productiva dels Estats Units, d'uns 17 milions de
Estats Units
10.780.729
vehicles annuals, tan en sols produïrà al voltant 2
dels 8 durant el 2009.
Xina
8.882.456
3
És evident que, tard o d'hora, el sector sortirà de
Alemanya
6.213.460
la crisi, però és una incògnita saber comho farà. 4
Els experts afirmen que hi haurà unions i fusions
Corea del Sud
4.086.308
5
entre els grans grups, mentre que els vehicles de
França
3.019.144
motor elèctric rebran un impuls molt fort davant 6
la necessitat de les marques de lluitar contra el
Brasil
2.970.818
7
problema del preu del petroli.
Espanya
2.889.703
En qualsevol cas, resulta important remarcar que 8
la sortida de la crisi global també vindrà
Canadà
2.578.238
9
determinada per la manera en la que evolucioni
Índia
2.306.768
el propi sector. Aquest és el motiu pel qual els 10
governs de la majoria dels països desenvolupats
han llençat grans plans d'ajuda a l'automòbil. Un sector amb un pes tan elevat en la renta
d'un país no pot esperar a que l'economia millori, sinó que ha de ser un dels motors que
la reactivi.
Tan els plans d'ajudes directes (a Alemanya, França, Espanya, el Regne Unit...) com les
operacions de rescat (pròpies d'Estats Units) han de tenir un paper clau i un impacte
molt major en l'economia que la despesa pública que han originat.
TOP 10 DELS PRINCIPALS GRUPS FABRICANTS D'AUTOMÒBILS (2007)
Rank

Grup

País

Principals marques

Producció

1

Toyota

Japó

Toyota, Lexus, Daihatsu

9.497.754

2

General Motors

Estats Units

Opel, Saab, Chevrolet, Daewoo

9.349.818

3

Volkswagen

Alemanya

Volkswagen, Audi, Skoda, Seat

6.346.222

4

Ford

Estats Units

Ford, Volvo, Mazda

6.247.506

5

Hyundai/Kia

Corea del Sud

Hyundai, Kia

3.987.055

6

Honda

Japó

Honda, Acura

3.911.814

7

PSA

França

Citröen, Peugeot

3.457.385

8

Nissan

Japó

Nissan, Infiniti

3.431.398

9

Fiat

Itàlia

Fiat, Alfa Romeo, Lancia

2.679.451

10

Renault

França

Renault, Dacia

2.669.040

9

l'Audi Q3, més enllà de Seat i la crisi de l'automòbil
1.2. Importància del sector automobilístic a Espanya
Espanya és el tercer productor europeu d'automòbils i el vuitè a nivell mundial, per
davant de països com Itàlia i el Regne Unit.
La indústria de l'automoció espanyola es va impulsar a partir de l'any 1950 amb la
fundació de Seat. L'èxit d'aquesta va atraure grans multinacionals a Espanya (europees,
japoneses i nord-americanes) per situar-hi fàbriques amb caràcter exportador, aprofitant
així els avantatges d'uns costos laborals molt baixos.
En aquest grup hi podem trobar Ford, General Motors, Nissan o Citroën.
D'aquesta manera, l'automoció es va convertir en un sector clau en el procés
d'industrialització espanyol.
Actualment, el pes que el sector automobilístic té dins de l'economia espanyola és molt
important, qualificable fins i tot de vital. Moltes activitats econòmiques hi queden
englobades: indústria directa, indirecta, tallers, concessionaris, administració, etc.
El sector de l'automòbil genera un 6% del producte interior brut espanyol, dada de gran
importància, que el converteix en un dels més grans del sistema productiu.
Durant les últimes dècades, el sector ha viscut en relativa bonança. Una dada important
és l'augment del parc automobilístic espanyol, reflex directe d'una major producció
interna, alhora que una major importació de vehicles.
La conseqüència ha estat clara, un augment encara major del sector de l'automòbil, ja
que l'automoció demanda molts serveis: tallers, pàrquins, etc.

Tot plegat queda patent en el seu pes dins del mercat laboral. En el sector hi treballa el
10% de la població ocupada, actualment uns dos milions de persones. Dins d'aquest
grup de treballadors, cal destacar que aproximàdament 350.000 es troben a la indústria,
ja sigui en la fabricació de components o en la producció final dels vehicles, on hi
destaquen les 11 empreses que componen l'Anfac (l'Associació Nacional de Fabricants
d'Automòbils i Camions).
D'altra banda, el sector de l'automòbil té un paper decisiu en la balança exterior, que cal
valorar com a positiu, doncs és netament exportador.
Les exportacions l'any 2008 van arribar als 37.995 milions d'euros, mentre que les
importacions van quedar-se en 34.307, resultant en un superàvit de 3.688 milions
d'euros.
La taxa d'exportació de la indústria automobilística espanyola és superior al 80%, amb
2,2 milions d'automòbils (1,7 milions de turismes) exportats durant l'any 2008.
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D'aquesta manera les exportacions d'automòbils representen més del 20% del total de
les exportacions espanyoles. Els principals mercats receptors són Alemanya, Itàlia, el
Regne Unit i, sobretot, França.
En quant a les importacions, és clau destacar que el 75% de vehicles matriculats a
Espanya són fabricats a l'estranger. Així doncs, el 2008 es van importar 1,3 milions
d'automòbils. Sobre el total de les importacions espanyoles, han representat fins l'any
2007 més d'un 16%; malgrat això, durant l'any 2008, aquest percentatge va caure fins al
12% com a conseqüència d'una major caiguda de les matriculacions a Espanya que a la
resta d'Europa.
Cal destacar que les diferències en el valor total de les exportacions i les importacions
són molt menors que el nombre d'automòbils exportats i importats. Això es deu a que
Espanya és un gran productor de vehicles compactes i marques generalistes, mentre que
a les importacions hi trobem una proporció força elevada de vehicles 'premium', amb un
major valor unitari.
Com a conclusió, és clau destacar que la crisi de l'automòbil a Espanya ha estat víctima
de la situació econòmica
actual,
però
també
culpable: si un sector
d'aquesta
envergadura
flaqueja tota l'economia
se'n ressenteix.
De la mateix manera, la
seva recuperació serà un
motor per a que el sistema
econòmic en conjunt surti
de la crisi.

1.3. La crisi de l'automòbil a Espanya
Tot i que la crisi automobilística a Espanya comparteixi causes principals amb altres
països, té les seves pròpies característiques. Això es deu al fet que, a Espanya, la crisi
econòmica en genral està sent especialment dura.
En aquest apartat, veurem que els difetents subsectors que formen el sector de
l'automòbil estant vivint la crisi de maneres molt diferents a causa de la diferent
evolució entre matriculacions, producció i exportacions.
1.3.1. Matriculacions
Aquesta és probablement la dada més catastròfica, i a la vegada més representativa, de
la crisi de l'automòbil a Espanya. Les notícies a la premsa informant de la caiguda en les
matriculacions són ja una costum.
Les matriculacions l'any 2008 foren de 1.161.176 turismes i tot terrenys que,
comparades amb les 1.614.835 de l'any 2007, van representar un descens del 28,1%. Pel
que fa als vehicles industrials, el descens fou encara major: de 324.461 matriculacions
l'any 2007, s'ha passat 201.367, amb un descens del 37,9%.
De manera agregada, les matriculacions d'automòbils van caure un 29,7%.
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No obstant això, les previsions indiquen que encara no s'ha tocat fons, i s'espera que per
a l'any 2009 el nombre de matriculacions de turismes sigui inferior al milió d'unitats: en
el període gener-maig, se'n porten matriculats 336.371, amb un descens del 42,7%
respecte el mateix període de l'any 2008.
La baixada de matriculacions ve donada tan per una caiguda en la demanda, com per la
impossibilitat d'una part de la demanda d'accedir al bé per culpa de les restriccions al
crèdit. Ambdues causes són compartides amb altres països. Tanmateix, a Espnya, la
gravetat de la situació econòmica fa que les conseqüències siguin més dràstiques.
La taxa d'atur del mes de maig ja va arribar al 18,1%, amb més de 4 milions de parats i
un milió de famílies amb tots els seus membres a l'atur. Es tracta de la taxa més elevada
de tota la Unió Europea, i la gran majoria dels estudis que s'han fet sobre la situació
futura de l'economia indiquen que se superarà de manera holgada el 20% a principis del
2010. Una major taxa d'atur provoca que els temors a perdre la feina siguin majors, i per
tant, que la demanda es vegi encara més afectada.
En quan a la demanda de les empreses, és important destacar el gran nombre de
tancaments que s'estan produïnt a Espanya, així com que moltes empreses estant patint
moments molt difícils i l'adquisició de nous vehicles ha deixat de ser una necessitat, o si
més no, una prioritat.
La conseqüència doncs, és clara, una demanda d'automòbils molt afectada per la
situació econòmica que seguirà caient mentre la situació econòmica segueixi
deteriotant-se.
Quant a la restricció financera, el problema s'agrava per culpa de la manca d'estalvi de
l'economia espanyola durant els anys de bonança precedents a la crisi. Això ha provocat
que les vendes de vehicles, així com de molts altres béns, a Espanya, depenguessin de
manera molt important del crèdit (fins a un 80% de les vendes d'automòbils). Un cop
l'aixeta ha estat tancada, el mercat espanyol, molt més que la resta, s'ha aturat. Si ni
empreses ni particulars poden obtenir finançament aquelles vendes potencials no es
produiran i les matricuacions seguiran en un declivi imparable.
Els principals afectats per l'enorme caiguda de les vendes interiors són aquells l'activitat
dels quals en depèn directament. És el cas, per exemple, dels fabricants amb una alta
proporció de vendes a l'Estat espanyol, com ara Seat, o els concessionaris. Fabricants
situats a l'exteior amb una alta quota en el mercat espanyol també s'estant veient molt
colpejats per la crisi espanyola.
D'altra banda, hi ha parts que se'n surten millor com els fabricant de vehicles amb una
quota alta d'exportació, per exemple Citroën, o els productors de peces per a la indústria
de l'automòbil que venen la seva producció a l'estranger.
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Per recuperar un nivell de matriculacions que permeti al sector recuperar la bona marxa,
el govern espanyol va implantar el Pla Vive fa uns mesos, permetent finançar la compra
de vehicles poc contaminants a interessos baixos.
L'ensorrament continuat que hi ha hagut des d'aleshores i els bons resultats que plans
d'ajudes directes, és a dir, diners per cada vehicle, han tingut en molts països europeus
han provocat contínues demandes per part de la patronal a aplicar un pla d'aquestes
característiques a Espanya.
Finalment, a mitjans de maig, es va aprovar el Pla 2000E, pel qual es donarà una ajuda
directa per la compra d'un cotxe nou o semi-nou a canvi d'un cotxe de 10 anys
d'antiguitat o més de 250.000 km, d'un import inferior als 30.000 euros i que compleixi
certes condicionts en quan a emissions de diòxid de carboni, que variaran d'una
comunitat a una altra.
L'import d'aquesta ajuda serà de 500 euros del govern central, 1000 euros dels
fabricants, que a la pràctica es quedaran en res, degut a que les marques ja estan oferint
ara descomptes superiors, i 500 euros de les comunitats autònomes, tot i que algunes
d'elles oferiran ajudes de diferent quantia.
S'espera que les vendes amb el nou pla augmentin un 15%, donant una mica d'aire a
empreses en situacions molt delicades.
1.3.2. Exportacions
Si hi ha un motiu pel qual els fabricant d'automòbils instal·lats a Espanya no estant
sofrint de tal manera la crisi com altres sectors de l'economia, aquest és, sens dubte, les
exportacions.
Com ja s'ha dit, la quota d'exportació Caiguda de les matriculacions a Europa (2008)
de vehicles és superior al 80%, sent
%
Var. País
%
Var.
Europa el mercat que adquireix País
(08/07)
(08/07)
pràcticament totes les exportacions.
Així doncs, l'estat de les matriculacions Alemanya
-1,8
Irlanda
-18,7
als països europeus influeix de manera
-1,5
Islàndia
-43,3
decisiva en el sector automobilístic Àustria
espanyol.
Bèlgica
2,1
Itàlia
-13,4
La caiguda interior de prop del 30%
3,7
Letònia
-40,9
l'any 2008 tan sols és superada per Bulgària
Letònia (-41%) i Islàndia (-43%), Dinamarca
-7,8
Lituània
2,5
països molt petits, i amb un pes quasi
17,3
Luxemburg
2,0
nul en les exportacions que fa Espanya. Eslovàquia
Estònia, Irlanda, Suècia, Noruega, Eslovènia
4,6
Noruega
-14,4
Itàlia i el Regne Unit són la resta de
-28,1
Polònia
9,4
països on el mercat ha superat la Espanya
barrera
negativa
del
10%. Estònia
-21,3
Portugal
5,7
Això contrasta amb països on les
11,2
Regne Unit
-11,3
vendes d'automòbils han augmentat Finlàndia
com Eslovàquia, Finlàndia i la França
-0,7
Rep. Txeca
8,4
República Txeca, i amb grans mercats
-4,5
Romania
-8,7
que s'han mantingut, com Alemanya (- Grècia
1,8%) i França (-0,7%).
Holanda
-1,1
Suècia
-17,2
En el global europeu (UE+EFTA) el
Hongria
.9,2
Suïssa
1,0
marcat ha caigut un 7,8%.
Però les bones notícies no s'acaben UE + EFTA
-7,8
aquí per als fabricants. En la major part
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dels països, la suau caiguda de matriculacios ha sigut gràcies a l'aplicació de mesures
reactives, com les ajudes directes, que sovint estant condicionades a determinats nivells
d'emissió de CO2.
Espanya, com a país fabricant d'un ampli ventall de vehicles compactes i amb baixes
emissions, n'ha sortit molt beneficiat, aconseguint que retallades en la producció que
s'havien acordat s'hagin hagut de suspendre o inclús s'hagin obert fàbriques els caps de
setmana per satsifer la demanda exterior.
Aquest és el cas de Seat, amb l'Ibiza, o Volkswagen, amb el Polo.
Durant l'any 2008, les exportacions espanyoles d'automòbils han caigut un 8,72%, dada
força moderada si ho comparem amb les vendes al mercat espanyol.
El segment més afectat ha estat el dels tot terrenys (-34%) al ser vehicles força
contaminants que en cap cas s'han pogut acullir als plans d'ajuda.
Això contrasta amb una caiguda del 5,2% per als vehicles industrials i un 8,2% en els
turismes.
Malgrat tot, durant els tres primers mesos de l'any 2009, les exportacions d'automòbils
han baixat quasi un 20% respecte el 2008. Això s'atribueix a l'espera que molts
ciutadans han fet els primers mesos de l'any per adquirir un vehicle en països on encara
no hi havia plans d'ajudes directes, amb l'esperança que s'acabessin aprovant. Les
previsions indiquen que, a partir d'ara, les matriculacions a Europa aniran en augment,
degut a que la major part d'aquests països ja ha impulsat aquestes mesures d'ajuda a
l'adquisició d'automòbils.
1.3.3. Producció
Per analitzar la situació de la indústria del sector de l'automòbil la dada clau és la
producció. Aquesta depèn del ritme en que funcionin les fàbriques i, per tant, ens donen
una idea de com ha afectat la crisi als treballadors de la indústria automobilística.
Queda clar que la producció depèn tan de les vendes a Espanya com a l'exterior, de
manera que, previsiblement, tindrà una caiguda més aviat moderada que brusca.
L'any 2008, les fàbriques espanyoles d'automòbils van produir 2.541.644 unitats, amb
una caiguda del 12,04% respecte els 2.889.703 de l'any 2007.

El pes que hi té la demanda exterior torna a quedar patent en veure les retallades en la
producció dels diferents segments: turismes (-11%), tot terrenys (-37%) i vehicles
industrials (-9%). Totes les proporcions són molt similars a l'evolució en les
exportacions.
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També caldria destacar que una petita part de la producció no ha tingut sortida, quedant
stocks d'automòbils superiors als dels anys precedents.
Per marques, durant l'any 2008, tan Volkswagen com DaimlerChryler van augmentar la
seva producció un 13 i un 6% respectivament. Al mateix temps, Seat, Renault i General
Motors van tenir caigus inferiors al 10%. Les pitjors parades foren Nissan i Santana,
ambdues fabricants de tot terrenys, amb caigudes del 30 i el 32% respectivament; així
com PSA Peugeot-Citröen (-19%), l'única de les grans marques que ha trencat la barrera
del 15%.
Producció espanyola d'automòbils (2008)
En els primers tres mesos de l'any 2009
però, la producció d'automòbils duu una
caiguda del 32,5%, tal com es pot observar
a la gràfica de la pàgina anterior, on la
producció per al 2009 ha estat estimada.
Això és degut a la continua caiguda del
mercat espanyol, del mercat europeu i a la
sortida de gran part dels stocks mencionats
anteriorment, que no s'havien venut durant
l'any 2008.
Amb tot, les fàbriques respiren un cert
optimisme, ja que abril i maig han marcat
la fi d'aquesta caiguda i l'inici d'uns nivells
de producció relativament normals.

Producció

% Var.
(08/07)

Seat

370.293

-7,13

General Motors

366.186

-13,83

Ford

357.646

-14,64

PSA

317.349

-26,96

Volkswagen

259.000

13,38

Renault

250.663

-7,41

Daimler

21.912

12,36

TOTAL

1.943.049

-11,51

Nissan Motor

66.298

-37,63

Santana Motor

4.514

-32,55

TOTAL

70.812

-37,33

PSA

237.019

-4,86

Nissan Motor

90.873

-21,97

Daimler

80.488

3,72

General Motors

57.006

-7,18

Iveco

55.097

-16,36

Renault

7.300

-30.04

TOTAL

527.783

-9,15

2.541.644

-12,04

Subsector / Marca
TURISMES

TOT TERRENYS

No hi ha dubte doncs, que una caiguda
moderada de la producció ha evitat i
evitarà augments massius de les llistes
d'atur, al mateix temps que ha permès que,
en molts casos, els sobrants de treballadors
fossin temporals i no definitius.

VEHICLES
INDUSTRIALS

TOTAL GLOBAL
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2. Seat
Fundada el 1950, Seat és actualment el segon fabricant d'automòbils a Espanya. Els seus
370.293 vehicles produits l'any 2008 el situen just darrera de PSA Peugeot-Citröen en el
rànquing
global,
malgrat
ser
el
primer
fabricant
de
turismes.
És l'únic gran fabricant automobilístic d'origen espanyol, tot i que pertany des de fa
dues dècades a l'alemanya Volkswagen.
La seu central de l'empresa està situada a Martorell, a les afores de Barcelona, i és una
de les majors empreses de Catalunya.
Amb una plantilla a dia 1 de gener del 2009 de 10.600 treballadors i molts llocs de
treball que en depenen indirectament, és clau per a l'economia catalana d'avui, de la
mateixa manera que ho va ser en el passat, doncs Seat va donar un impuls molt gran a la
industrializació de l'àrea metropolitana de Barcelona.
2.1. Història de Seat
2.1.1. Naixement i primers any
La greu situació econòmica d'Espanya al final dels anys 40 i el baixíssim nivell de
motorització (1 automòbil per cada 3.000 habitants) van motivar als responsables de
l'administració franquista a crear una gran companyia automobilística que fes créixer
l'economia del país, l'ajudés a industrilitzar-se i fes que els automòbils deixessin de ser
un bé de luxe, per fer-lo accessible a les clases mitjanes.
El 1948 van començar les converses amb Fiat, qui havia de proporcionar la tecnologia.
L'empresa italiana ja tenia aquest paper de soci tecnològic en les empreses
automobilístiques estatals de Turquia, Polònia, Iugoslàvia i la Unió Soviètica.
Dos anys més tard, el 9 de maig de 1950, es va constituir la Sociedad Española de
Automóviles de Turismo (SEAT), de la qual el Instituto Nacional de Industria (INI) en
posseïa un 51%, cinc bancs espanyols un 42% i Fiat un 7%, amb un capital inicial total
de 600 milions de pessetes.
Fiat va posar com a condició que la fàbrica se situés a Barcelona degut a unes millors
comunicacions, la proximitat a Itàlia i la presència d'obrers qualificats.
Així doncs, el desembre d'aquell mateix any, després de rebre un crèdit de 62 milions de
dòlars dels Estats Units, es va començar a construir la fàbrica a la Zona Franca.
El 1953 Franco va anar a Barcelona per inaugurar la planta, que aleshores comptava
amb 925 treballadors. Mesos més tard, en va sortir el primer vehicle, un Seat 1400, i es
va aconseguir una capacitat productiva 5 cotxes diaris.
Tan sols un any més tard, el 1954, ja hi havia una llista d'espera de 10.000 unitats.
El 1955, i amb una capacitat productiva de ja 7.000 cotxes anuals, va presentar-se el
vehicle que canviaria per sempre la indústria de l'automòbil a Espanya: el Seat 600.
Aquest impuls va ser decisiu, ja que el 1400 es trobava fora de les possibilitats de
moltes famílies. Des que va començar a produir-se, l'any 1957, fins al 1973, es van
fabricar quasi 800.000 unitats del 600.
L'any 1963, Seat estava en ple auge i ja s'havia arribat a la xifra de 200.000 vehicles
fabricats en 10 anys, produïnt-ne aleshores més de 200 diaris, gràcies a una plantilla que
comptava amb 10.000 treballadors.
La dècada dels 60 va ser de gran expansió per al sector automobilístic. Al 600 s'hi varen
sumar el 2CV de Citroën i l'R-4 de Renault.
L'èxit va ser degut a una situació econòmica de bonança i la popularització del
pagament a terminis, que va permetre a moltes famílies adquirir el seu primer vehicle.
També va ser la dècada en la que Seat va començar a exportar automòbils (1964).
El 1969 Seat va arribar al vehicle un milió, fita a la que es va donar una gran
propaganda.

16

l'Audi Q3, més enllà de Seat i la crisi de l'automòbil
Els anys 70 van començar amb unes exportacions a l'alça i una continuació de la
tendència de creixement de les vendes a Espanya. Tambñe cal destacar que l'any 1973
Seat va adquirir els terrenys de Martorell, per instal·lar un centre d'I+D, i el 1974 la
fàbrica Authi de Pamplona, on posteriorment s'instalaria Volkswagen.
Tanmateix, la crisi del petroli, la mort de Franco i l'arribada de Ford a Espanya el 1976
canviarien la trajectòria de Seat per sempre.
2.1.2. Crisi amb Fiat i pacte amb Volkswagen
A mitjans de la dècada dels 70, Seat va entrar en una greu crisi.
La situació internacional, marcada pels successius augments en el preu del cru van
danyar tan la demanda interior com l'exterior.
D'altra banda, mentre fins aleshores Seat havia pogut suportar la creixent competència
de les multinacionals que instal·laven les seves filials a Espanya, l'arribada de Ford l'any
1976 a Almusafes (València) va significar un greu cop per Seat, que tan sols un any més
tard va deixar de donar beneficis.
A tot això, caldrà sumar-hi la posterior arribada de la democràcia i la imminent reducció
dels aranzels a la importació, cosa que augmentaria la competència per a Seat encara
més.
En aquesta situació, l'INI va decidir vendre o tancar aquelles companyies deficitàries,
entre les que destacava Seat per les seves grans dimensions (en aquella època comptava
amb una plantilla de 32.000 treballadors).
Des de l'INI es donava per segur que Fiat acabaria absorbint Seat, donat que el 1979,
quan varen començar les converses amb els responsables de la casa italiana, aquesta ja
en posseïa quasi el 50%.
Malgrat tot, l'operació es va truncar el maig de 1980, quan els executius de Fiat van
tenir accés, de manera total, als comptes de Seat.
La situació de l'empresa era catastròfica. Durant els anys precedents, els balanços
havien estat quadrats segons la voluntat política, i no havien reflexat la situació real.
Seat tenia unes pèrdues ingents i uns deutes elevadíssims: havia de pagar 17.000
milions de pessetes de 1980 cada any en concepte d'interessos.
En aquest moment, Fiat decideix desvincular-se de Seat i ven les seves accions a l'INI al
simbòlic preu d'una pesseta per acció.
Davant d'aquesta situació, els sindicats accepten una reducció de plantilla fins arribar als
22.000 treballadors, asuminr que la situació de l'empresa ho requeria.
Amb tot, Seat va aconseguir un pacte de cooperació amb Fiat de dos anys per tenir
temps a buscar un altre soci industrial.
Amb aquest objectiu doncs, el 1981 s'inicien converses amb el Grup Volkswagen,
carent d'una xarxa de vendes i interessat en tenir una presència important a Espanya. El
1982 s'aconsegueixen els primers pactes i s'acorden noves negociacions.
Finalment, el 1986, any en que Seat tingué unes pèrdues de 36.500 milions de pessetes,
Volkswagen es fa càrrec de Seat, adquirint el 51% de les accions, a canvi d'una reducció
de plantilla de 4.000 treballadors i el sanejament dels comptes: el govern espanyol
aboca a Seat 400.000 milions de pessetes (300.000 milions oficialment quan es va
anunciar l'operació).
Dos anys més tard, el 1988, i gràcies a la bona situació econòmica, Seat aconsegueix
sorprenenment uns beneficis de 7.600 milions, trencant les previsions que no
anticipaven números negres en els resultats abans dels noranta.
Amb aquestes bones perspectives i un optimisme desbordant, Volkswagen adquireix les
últimes accions de Seat en mans de l'INI i inicia la construcció de la nova fàbrica a
Martorell, cridada a ser la més gran i moderna d'Europa.
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2.1.3. Seat dins del grup Volkswagen
La dècada dels any noranta trencaria aviat l'optimisme a Seat.
L'any 1991 Volkwagen adquireix Skoda, l'antiga empresa pública de fabricació
d'automòbils de la República Txeca. Això va fer saltar totes les alarmes sobre el futur de
Seat, però Volkswagen va anunciar que les seves inversions a la planta de Martorell
continuarien i s'hi efectuaria el trasllat des de la Zona Franca aviat.
La crisi econòmica mundial de principis dels 90 anà arribant lentament a Espanya a
partir de l'any 1992, en el qual Seat va ser cotxe oficial de les Olimpiades de Barcelona.
Així doncs, quan el rei Joan Carles I va inaugurar la fàbrica de Martorell, el 1993,
Volkswagen ja s'havia adonat que havia quedat gran.
Amb una capacitat productiva de 1.500 vehicles diaris, tan sols se'n feien 600 com a
conseqüència de la baixa demanda, tan interna com externa.
Des d'aleshores, Seat comença a llançar al mercat els nous vehicles concebuts dins del
grup Volkswagen.
Malgrat que l'empresa segueix immersa en la crisi, a partir de l'any 1995 la situació
comença a canviar gràcies al creixement econòmic del que gaudiria Espanya en els anys
successius.
Amb l'objectiu de donar un aspecte nou i més modern a Seat, es canvia el negre del
logotip de la marca pel vermell, s'estrena l'eslògan "AutoEmoción" i es dona als nous
automòbils un aspecte més esportiu.
La culminació d'aquest procés arriba l'any 2002, quan Seat queda integrada dins del
Grup Audi, dins de la casa matriu Volkswagen, per dotar a la marca d'un aspecte
dinàmic, esportiu i innovador.
En els últims anys, Seat ha gaudit d'una certa expansió, arribant a superar els 400.000
vehicles anuals. Tot i això, la marca no ha deixat de presentar pèrdues en cap dels anys,
malgrat que Seat SA sí que n'ha arribat a obtenir. Això s'explica pel fet que Seat SA
posseeix jurídicament altres empreses que ha ant adquirint Volkswagen amb els anys i
que sí obtenen beneficis.
Les pèrdues de la marca Seat, tot i ser moderades, reflexen que l'empresa mai no ha
sortit de la crisi, i
segueixen explicant la
problemàtica
de
principis dels anys 90:
Martorell
té
una
capacitat productiva de
més de mig milió de
cotxes, de manera que
no s'aconsegueix arribar
al llindar de producció a
partir del qual hi hauria
beneficis.
L'any 2007 es va
presentar el Pla Seat
2018, pel qual s'espera
produir 800.000 unitats anuals per aquell any, de les quals 600.000 es fabricarien a
Martorell i 200.000 a l'exterior, principalment països emergents on es podrien seguir
produint els models obsolets a baix cost.
La crisi econòmica actual va començar a afectar Seat el passat any, en el qual va
disminuir la seva producció un 7% fins a les 370.000 unitats. La caiguda del 27% de les
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vendes en el mercat espanyol es va veure amortiguada per una caiguda de tan sols
l'1,7% en les exportacions (3.1. Seat davant la crisi actual).
L'abril del 2009 la planta Seat de Martorell va ser l'elegida per a la fabricació, a partir de
l'any 2011, del nou tot terreny compacte d'Audi, el Q3.
La producció prevista, d'entre 80.000 i 100.000 unitats anuals, permetrà que la fàbrica
de Martorell s'acosti força a la seva màxima capacitat productiva, alhora que salvarà
llocs de treball i donarà prestigi a la marca.
2.2. El Grup Volkswagen
El Grup Volkswagen és actualment el tercer fabricant d'automòbils a nivell mundial.
L'any 2007 va produir 6.346.222 vehicles.
Té una plantilla de 329.000 treballadors (2007), 66 plantes productives repartides en 18
països d'arreu del món, i comercialitza els seus automòbils a més de 150 països.
Té la seu central a Wolfsburg (Baixa Saxònia, Alemanya) i és una empresa en continu
creixement.
Es troba integrada per un gran nombre de marques, que cobreixen tots els segments del
mercat.
Hi trobem dues marques
generalistes
(Seat
i
Skoda) , dues marques
premium (Volkswagen i
Audi), tres marques de
luxe
(Lamborghini,
Bugatti i Bentley) i dos
fabricants de vehicles
pesants (Man i Scania).
Pel que fa a la propietat,
els accionistes majoritaris
són Porsche AG, amb un
50,76% de les accions i
l'estat federal de Baixa
Saxònia amb un 20,1%,
mentre que la resta està en mans de petits inversors, dels quals només destaca el banc
suïs UBS, amb el 3,58%.
2.2.1 Història del grup
Els orígens de Volkswagen es remunten a l'any 1934, quan l'Alemanya Nazi es va
proposar que totes les famílies alemanyes tinguessin el seu propi vehicle.
D'aquesta manera, es va fundar Volkswagen (en alemany, el cotxe del poble) l'any 1937
i es va començar a produir el Volkswagen Escarabat.
Al finalitzar la Segona Guerra Mundial, el 1945, les instal·lacions van ser requisades per
les autoritats britàniques, per a les quals Volkswagen va fabricar vehicles durant tres
anys.
Finalment, l'any 1948, Volkswagen va ser retornada a les autoritats alemanyes, que van
donar-li un impuls decisiu perquè fos una marca de referència en el sector
automobilístic alemany, que aleshores entrava en ple procés de recuperació.
El 1960, l'empresa comença a cotitzar a la borsa de Frankfurt, sent l'estat de Baixa
Saxònia l'única administració pública que decideix mantenir una alta participació en
l'accionariat.
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Cinc anys més tard començaria l'expansió del grup, quan Volkwagen adquireix Audi,
que aleshores pertanyia a Daimler, a la qual aniria convertint en una marca de referència
en els automòbils de gamma alta.
La següent expansió la faria amb la incorporació de Seat al grup, l'any 1986, a la qual se
sumaria la d'Skoda, el 1991. L'objectiu era expandir-se en els segments de vehicles més
accessibles.
Les últimes adquisicions de fabricants de turismes serien en segments de luxe, totes
l'any 1998. Es tracta de Lamborghini, Bentley i Bugatti, que completarien la presència
del grup en totes les gammes d'automòbils.
Els últims anys, Volkswagen va adquirir parts majoritàries en l'accionariat de les
productores de vehicles pesants Scania (2000) i Man AG (2006).
A partir de l'any 2005, Porsche AG, propietària fins aleshores del 18,5% de les accions
de Volkswagen, va decidir anar augmenant el seu pes en la companyia fins al 75%. Per
evitar l'especulació desmesurada, Porsche ha anat adquirint lentament accions de
Volkswagen. Tot i que hi ha hagut grans augments sobtats en el preu d'aquestes, a l'abril
del 2009, Porsche ja posseïa un 50,76% del consorci alemany.
Aquesta participació, malgrat ser majortiària, no li dona la possibilitat de dirigir
l'empresa al seu gust degut als estatus especials de Volkswagen, que indiquen que cap
accionista pot superar el 20% dels drets a vot.
2.2.2 Estratègia del grup
El Grup Volkswagen utilitza de manera molt eficient la seva gran diversificació de
marques.
Els objectius són: donar una imatge de grup fabricant de productes de qualitat, per
atraure als clients; crear sinèrgies per a la reducció de costos; i dotar a cada una de les
marques amb la seva pròpia imatge perquè els clients sàpiguen amb quina identificars'hi (Volkswagen, Audi, Skoda o Seat).
Aquesta estratègia està donant molt bons resultats al grup.
És important destacar que es realitza de forma centralitzada, per aconseguir que les
estratègies pròpies de totes les marques estiguin coordinades amb l'objectiu d'assolir el
millor resultat possible per al conjunt del grup.
Així doncs, la direcció central pren les decisions relatives a la localització de la
producció d'un automòbil, actuant com a autoritat superior.
Cal però tenir en compte que les marques de gran luxe (Lamborghini, Bugatti i Bentley)
funcionen de manera autònoma, al tractar-se d'una manera totalment diferent de
plantejar i fabricar els automòbils, de manera que, l'explicació següent no les descriu.
El procés de fabricació dels automòbils funciona de la següent manera:
Primerament, l'empresa realitza fortes inversions per al desenvolupament tecnològic i el
disseny de nous vehicles. Amb això s'aconsegueixen productes d'alta qualitat i fiabilitat,
que donaran prestigi al grup.
Posteriorment, l'ús de sinèrgies permet que aquesta teconologia i disseny que s'han
aconseguit siguin utilitzats per totes les marques del grup, logrant que els alts costos
inicials acabin passant a ser costos unitaris reduïts.
La tecnologia és doncs la mateixa (motors, mecànica, electrònica, seguretat, etc.) a totes
les marques del grup, malgrat que el nivell de prestacions dependrà de cada marca i
automòbil.
En quan al disseny, el que s'ha desenvolupat anteriorment són les diferents plataformes
sobre les que es construiran els automòbils de cada marca. D'aquesta manera, es

20

l'Audi Q3, més enllà de Seat i la crisi de l'automòbil
dissenyen els vehicles sota un mateix patró, que permetrà que els costos de fabricació de
les peces siguin més baixos.
El disseny s'adequarà a la línia i als valors que cada marca vulgui inspirar a la societat.
Exemples en són el Seat Leon, l'Audi A3, el Volkswagen Golf i l'Skoda Octavia,
utilitzant tots la mateixa plataforma, però dirigits a diferents sectors de la societat.
Un cop cada marca ha desenvolupat els seus automòbils, la publicitat de cada un d'ells
també es planificarà en funció de la imatge que es vulgui que cada una de les marques
transmeti als consumidors, de manera que els clients potencials siguin els màxims
possibles i cada un d'ells s'identifiqui amb una marca del grup.
En aquest sentit és important assenyalar que els fabricant d'automòbils de turisme del
grup es troben dividits en dos subgrups:
El grup de marques de Volkswagen, on hi trobem Skoda, Bentley, Bugatti i la mateixa
Volkswagen, pretèn donar una imatge clàssica i de fiabilitat.
El grup de marques d'Audi, en canvi, composta per Seat, Lamborghini i Audi, busca
l'esportivitat i la innovació com a valors dels seus productes.
Finalment, el Grup Volkswagen torna a fer ús de sinèrgies en el transport dels vehicles i
la venda final d'aquests. És molt comú que els concessionaris de les marques del grup
estiguin tots junts, cosa que permet un important estalvi en costos logístics.
El resultat és una amplíssima gamma de productes d'alta qualitat, amb diferents nivells
de prestacions i disseny, segons la marca, que aconsegueixen convertir a tota persona
interessada en la compra d'un automòbil en client potencial.
De cara al futur i més concretament al 2018, Volkswagen aspira a convertir-se en el
primer fabricant d'automòbils mundial, desbancant a Toyota, i superant els 10 milions
de vendes mundials.
El Pla Seat 2018 es situa dins del pla de creixement global del Grup Volkswagen.
2.3. La planta de Martorell
Inaugurada el febrer de 1993 pel rei Joan Carles I, la planta Seat de Martorell és el lloc
on es produeixen tots els automòbils Seat, excepte l'Alhambra, i la seu central de
l'empresa, albergant també les seves oficines.
Martorell, en xifres:
Amb unes instal·laciones pioneres, és una de les - Treballadors: 9.405 (2008)
fàbriques més modernes de tot Europa i una de les - Superfície: 2.800.000 m2
que gaudeix de major capacitat productiva, - Producció: 370.293 (2008)
aspecte que en els seus primers 16 anys de vida ha
representat més un problema que un avantatge.
Com ja s'ha explicat anteriorment (2.1 Història de Seat), la seva construcció va
començar l'any 1988, en el qual uns resultats inesperats molt positius van desbordar
l'optimisme dels executius de Volkswagen, animant-los a convertir Martorell en una de
les major factòries continentals.
Amb tot, quan es va inaugurar ja es va veure que la fàbrica havia quedat gran, doncs les
vendes en el mercat espanyol, vital per a l'empresa, s'havien ensorrat. D'una capacitat
productiva de 1.500 automòbils diaris, la planta només n'utilitzava el 40%.
Poc a poc, les vendes, junt amb la producció, van anar augmentant permetent a
Martorell demostrar de què era capaç i perquè s'havia construit.
Tot i que mai no s'ha arribat a utilitzar la capacitat de producció màxima, i que això ha
causat que la marca Seat sempre estigués en pèrdues, les inversions fetes a la planta mai
s'han aturat.
Tot el contrari, la instal·lació de robots i, per tant, la mecanització de la producció, ha
estat la norma, fins que avui en dia ja hi ha més de 1.500 robots. La tecnologia
productiva emprada sempre ha estat de vanguàrda, augmentant de manera contínua la
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productivitat de la planta. El respecte del medi ambient ha estat en els últims anys un
motiu de principal preocupació, estant el 20% de les inversions destinades a respectarlo, entre les que destaca la presència d'un generador d'energia de tal envergadura que
Seat s'ha convertit en un proveïdor d'electricitat d'Endesa.
Pel que fa a la logística, Seat ha aconseguit agrupar a la majoria dels seus proveïdors en
un parc industrial situat al costat de la planta, al mateix temps que, gràcies a la
importància de l'empresa, les infraestructures de la zona han estat millorades de manera
ininterrumpuda, posant a disposició de la fàbrica bones vies de comunicació per
carretera, tren i mar, explotant l'avantatge que la seva situació propera a Barcelona li
proporciona.
El resultat de tot plegat ha estat l'augment de la capacitat productiva de la planta,
actualment de més de mig milió de vehicles l'any i una producció més eficient, que ha
permès reduir costos alhora que augmentar la qualitat de la producció.
En l'actualitat, els 6.700 treballadors que estant a la fàbrica produeixen 2.000
automòbils diaris, un cada 40 segons, durant els tres torns de treball en els que funciona
la producció (quasi 24 hores els dies feiners).
De cara al futur, Martorell espera noves inversions, tals com la planta on es fabricarà
l'Audi Q3, que permetran a la
planta augmentar la seva Altres dades de la fàbrica:
3
capacitat productiva fins a les - Consum diari d'aigua: 7.901 m
600.000 unitats anuals, i amb - Consum diari d'electricitat: 1.276.688 kwh
l'objectiu que, de cara al 2018, - Comsum diari de gas: 2.290.913 kwh
- 10,5 km de ferrocarril dins de les instal·lacions
funcioni al 100%.
- 25 km de carrers interiors
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3. La crisi de Seat
3.1. Seat davant la crisi actual
Com ja s'ha repassat per sobre en l'apartat 2.1.3. Seat dins del Grup Volkswagen, la
crisi financera està afectant a Seat de manera important, però no traumàtica.
L'evolució de la companyia ha estat força similar a la del global del sector
automobilístic espanyol, malgrat tenir les seves pròpies particularitats.
Pel que fa a l'any 2008, podem dir que Seat ha sortejat lleugerament millor la crisi que
la majoria d'empreses automobilístiques situades a Espanya.
La producció de l'empresa va ser de 370.293 unitats, cosa que representa una caiguda
del 7,13%. Tot i no ser una notícia positiva, és important destacar que la caiguda global
en la producció d'automòbils de turisme a Espanya fou de l'11,51%, de manera que Seat
va augmentar el seu pes relatiu en la producció de turismes a Espanya fins al 19,06%,
posant-se en el primer lloc del rànquing.
Aquesta dada relativament exitosa però, té un cara i una creu.
La creu és, evidenment, el mercat espanyol, el major per a Seat.
Una caiguda tan catastròfica, del 28,1%, ha colpejat la marca espanyola de manera molt
dura, perdent el 27,1% de les vendes a Espanya, fins a 102.125 unitats.
Seat va aconseguir augmentar la seva quota de mercat al 8,79% i va acabar l'any en el
quart lloc de vendes per marques, a 5.000 vehicles de Ford, líder.
La cara van ser les exportacions, amb una caiguda de tan sols l'1,69%, inferior al 8,72%
que van patir els turismes en general a Espanya.
Seat es va veure molt beneficiada pels plans d'ajudes directes de molts països de la Unió
Europea, entre els que cal destacar Alemanya, on les vendes del Seat Ibiza es van
disparar gràcies a que complia els nivell d'emissió per poder optar a l'ajuda màxima de
2.500 euros, aspecte que el feia molt accessible.
El Seat Leon, que havia tingut una caiguda de vendes molt important a Espanya, va ser
també un dels vehicles més beneficiats per les ajudes.
En quan a les previsions per a l'any 2009, la situació es complica lleugerament.
Mentre que per als mercats europeus no es pateix: les ajudes directes s'han començat a
implantar a molts països, entre els que cal destacar el Regne Unit, i el sector
automobilístic sembla haver tocat fons aquest primer trimestre de l'any; el mercat
espanyol encara crea dubtes.
Entre gener i maig de 2009, i comparat amb 2008, Seat ha perdut un 42,2% de les
vendes a Espanya, amb tan sols 30.205 matriculacions.
Com a conseqüència, la previsió és que Seat produeixi aquest any 350.000 vehicles,
donant inici a un nou ERO temporal (3.2. Sobrant de treballadors).
Estimacions més pessimistes, que indiquen que la xifra podria ser, finalment, propera a
les 300.000 unitats semblen, ara per ara, molt remotes.
S'espera que el pla d'ajudes directes a Espanya, el Pla 2000E (1.3.1.Producció),estimuli
les vendes, especialment d'automòbils eficients, beneficiant doblement a Seat, alhora
que animi definitivament a tota aquella part de la demanda que havia estat esperant que
un pla d'aquesta mena s'aprobés per adquirir un vehicle.
3.2. Sobrant de treballadors
La crisi i errors en la planificació dels productes, han provocat que, en l'actualitat, Seat
tingui un excedent de treballadors:
D’una banda, la important crisi conjuntural en la que estem immersos, i la menor
demanda d'automòbils que l'acompanya, ha provocat que s'hagi de retallar part de la
producció. La lleugera caiguda en la producció del passat ja va implicar l'eliminació de
dos torns de treball en dues línies de producció diferents.
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Es tracta dels models Seat Altea i Leon que, tot i haver aconseguit xifres de vendes
força respectables, no s'han lograt cumplir amb el que s'havia planificat vendre.
D'altra banda, l'actual Seat Toledo es deixarà de fabricar durant l'estiu. L'acollida que
tingut al mercat ha estat molt dolenta com a conseqüència d'un molt mal disseny, i surt
més rentable aturar-ne la producció.
En el mateix moment, s'hi sumarà també la fi de la producció dels Seat Cordoba i Seat
Ibiza antics.
Tot això ha desembocat en que, des del 3 de Novembre del 2008, l’empresa estigui amb
un excedent de 750 treballadors que van rotant en un ERO temporal cada dos mesos.
Pròximament l'empresa es trobarà amb que l'excedent haurà passat a ser d'entre 1.200 i
1.500 treballadors que, junt amb l'amplicació de l'ERO temporal rotatiu, 1.000 empleats
estaran fora de l'empresa durant dos mesos, fins que comensin les tasques relacionades
amb la producció de l'Audi Q3 (formació sobretot), presumiblement a principis de 2011.
Cal remarca que en cas de no haver estat assignada la producció de l'Audi Q3 a
Martorell, aquest sobrant de treballadors hauria estat despedir de manera definitiva per
mitjà d'un ERO d'extinció.
Com podem veure, Seat trencarà d'aquesta manera la tendència dels últims anys d'anar
reduint plantilla.
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4. L'audi Q3 i el seu lloc de producció
Un cop explicada la crisi automobiística mundial i espanyola, coneixent la seva
importància i havent tractat els aspectes claus de Seat, així com la seva problemàtica, és
el moment de començar a parlar de l'Audi Q3, un autèntic elixir per a la indústria i per a
moltes famílies.
4.1. Característiques i mercat potencial
Presentat sota el nom d'Audi "Cross Coupé" al Saló de l'Automòbil de Shangai l'any
2007, el prototip del futur Audi Q3 donava el tret de sortida al segment dels SUV
compactes de luxe.
Els SUVs (Sport Utility Vehicle) són aquells automòbils que combinen característiques
dels tot terrenys i dels turismes convencionals. Actualment la major part dels tot
terrenys entra en aquesta categoria al comptar amb les mateixes prestacions que un
turisme qualsevol.
Tradicionalment de grans dimensions, els primers models de SUVs compactes van
aparèixer als anys 80, malgrat que no fou fins fa uns quans anys que va augmentar-ne el
nombre i el seu pes al mercat.
Actualment, el Jeep Compass o el Toyota RAV4 en són exemples.
En un principi estaven dirigits a clients que haguessin de passar per terrenys difícils,
però avui en dia estant pensats per atraure també una gran part de la demanda urbana
d'automòbils.
El cert és que la majoria d'ells no gaudeix de gaire avantatge en zones no asfaltades més
enllà de la tracció a les quatre rodes i l'altura de la que gaudeixen els seus conductors.
L'èxit que han tingut els fabricant d'automòbils de luxe amb els SUV a les ciutats ha
animat als fabricants a dissenyar un SUV urbà, de menors dimensions i menor preu,
alhora que ofereixi unes elevades prestacions.
Audi, que ja té al
mercat els germans
grans del Q3, el Q5 i
el Q7 des de fa anys,
oferirà a partir del
2011 una gamma més
àmplia de SUVs,
seguint
amb
la
dinàmica d'augmentar
el
seu
mercat
potencial
i
tenir
presència en tots els
segments possibles.
L'Audi Q3 serà, de
totes maneres, un
cotxe força robust.
Les seves dimension
seran de 4,38 metres de longitud, una amplada d'1,82 metres i una alçada d'1,60.
Disposarà de 4 places, amb l'objectiu doble de guanyar en comfort i evitar fer-li una
competència excessiva a l'Audi Q5, de 5 places.
Pel que fa al disseny, s'ha desenvolupat l'aerodinàmica per reduir els consums, gaudint
el cotxe d'un gran dinamisme.
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Les prestacions seran de la mateixa categoria que les dels seus germans grans,
incorporant, a més, un gran vidre panoràmic al sostre, d'obertura elèctrica, de sèrie.
Pantalla informativa d'alta definició, GPS, òptics LED, climatitzador eficient i materials
de primera qualitat seran el que reinaran a l'interior.
En quan a l'exterior, destaquen les llantes de 20 polzades i els vidres sense marc, donant
al cotxe un aspecte esportiu i modern.
Compartirà sistemes de seguretat amb els seus germans Q5 i Q7, entre els que cal
destacar la fortalessa del xassís, fent-lo molt segur als impactes.
Amb un maleter de notables dimensions (450 litres), ampliable reclinant els seients
posteriors, es busca donar una major versatilitatal vehicle.
Finalment, l'Audi Q3 oferirà previsiblement quatre versions de motor, tal com fa el Q5:
dos de gasolina i dos de gasoil:
Combustible

Versió

Cubitatge

Potència

Accelearació
0-100 km /h

Consum
mixt
(l/100km)

Emissions

Gasolina

2.0 TSFI

1984 cm3

211 CV

7,6 segons

8,3

192 g

3.2 FSI

3197 cm

3

270 CV

6,9 segons

9,3

218 g

2.0 TDI

1986 cm3

170 CV

9,5 segons

6,7

175 g

3.0 TDI

2967 cm3

240 CV

6,5 segons

7,5

199 g

Gasoil

Tot i ser motors de gran potència, gaudeixen de consums força ajustats, especialment en
les versions dièsel.
D'altra banda, emeten un elevat nombre d'emissions que, segurament, seran inferiors
d'aquí al 2011 quan Audi hagi desenvolupat els nous sistemes de control de
contaminació.
El preu de l'Audi Q3 partirà d'aproximàdament 30.000 euros en la seva versió més
senzilla, que aniran pujant en funció de les prestacions. Tindrà doncs, un preu que es
correspondrà a la seva consideració de cotxe premium, però força inferior als preus de
sortida dels Audi Q5 (43.200 euros) i Q7 (59.550 euros).
Pel que fa al seu mercat potencial, és imprescindible remcarcar que és força ampli, ja
que no està pensat per tan sols un tipus de client.
Està dirigit tan a conductors rurals com urbans. Aquests últims podrien valorar unes
dimensions inferiors respecte altres SUVs del mercat, que el farien més còmode per a la
seva circulació en la ciutat.
Al ser més econòmic que els Q5 i Q7, s'aspira a arribar a segments de la societat
d'ingressos menors, però que vulguin adquirir un vehicle de notables prestacions.
En quan a l'edat, no està dirigit a un ventall concret, tot i que s'esperen vendes molt
reduïdes a menors de 30 anys, degut al preu i al tipus de cotxe.
El maleter ampliable el fa atractiu per aquells conductors que sovint han de transportar,
amb el seu automòbil personal, una càrrega major de la que els maleters convencionals
poden portar. Un exemple podrien ser els autònoms, que el podrien utilitzar com a
vehicle profesional i personal.
Finalment, el segment on el Q3 pot tenir més dificultat d'accés són les famílies amb
nens. Les quatre places li resten possibilitats, ja que inclús famílies amb un tan sols un
fill es poden estimar més un automòbil de 5 places.
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4.2. Possibles llocs de fabricació de l'Audi Q3
La cúpula del grup Volkswagen decideix la ubicació de la producció de cada un dels
models de les marques que el formen, pensant en els beneficis que en pot aconseguir el
grup en global, i no solament la marca de la que sigui l'automòbil (2.2.2. Estratègia del
grup).
Tot i que la majoria dels vehicles d'una marca es fabriquin en factories pròpies, és molt
comú que, dins del grup, la producció s'ubiqui en plantes d'altres marques amb la
voluntat d'aprofitar sinèrgies: estalviar costos logístics, laborals o de producció de
peces.
Un exemple n'és la fabricació dels tot terrenys grans del grup (Audi Q7, Volkswagen
Touareg i, tot i no formar part directament del grup, el Porsche Cayenne) a la factoria
que té Volkswagen a Eslovàquia, fent un clar ús de sinèrgies.
Com és natural, els treballadors de cada una de les plantes volen captar el major nombre
de models a produir, de cara a evitar retallades de plantilla si no hi ha feina.
Per a la producció de l'Audi Q3, la direcció de Volkswagen, a mitjans del 2008, va triar
quatre factories candidates, amb característiques, és a dir, avantatges i desaventatges,
molt diferents entre sí.
Aquestes foren les plantes d'Audi a Ingolstadt (Alemanya) i a Györ (Hongria), la de
Volkswagen a Bratislava (Eslovàquia) i la que finalment resultaria vencedora: la de Seat
a Martorell.

Per poder analitzar posteriorment la decisió que va haver de prendre l'empresa,
repasarem les principals dades de cada una de les fàbriques que es varen tenir en
compte:
MARTORELL
La seu central de Seat, situada a Martorell, prop de Barcelona.
Explicada de manera extensa en l'apartat 2.3. La planta de Martorell, aquí s'hi
destacaran els punts forts i febles de cara a la producció de l'Audi Q3.
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Avantatges: gaudeix de bones comunicacions, doncs té accés marítim i bones
infraestructures terrestres. Al mateix temps, és una planta amb una elevada
productivitat, disposant d'unes instal·lacions modernes i pioneres, junt amb una mà
d'obra qualificada. La conseqüència és que la capacitat productiva de la planta supera el
mig milió d'unitats anuals; capacitat que en l'actualitat no s'aprofita.
Desavantatges: la falta d'experiència en la producció d'automòbils de gamma alta i uns
costos laborals (23€/h.) que, malgrat no ser molt elevats, són molt superiors als de les
plantes de l'Europa de l'Est, són els dos principals handicaps.
INGOLSTADT
Situada al municipi d'Ingolstadt, Baviera, Alemanya. Des que va ser inaugurada l'any
1949, és la planta més gran d'Audi al món i, des de 1985, la seva seu central, antigament
situada a Neckarsulm. Agrupa el 60% de la
Ingolstadt, en xifres:
plantilla mundial d'Audi.
- Treballadors: 31.501 (2007)
S'hi fabriquen els Audi A3, A4, A5 i Q5, sent
- Superfície: 2.064.000 m2
aquest últim, el mitjà de la família dels SUVs
- Producció: 528.310 (2007)
d'Audi, dels que hem parlat anteriorment (4.1.
Característiques i mercat potencial). La
producció total va assolir, l'any 2007, les 528.310 unitats, més del 50% del total
mundial d'Audi.
Avantatges: la fàbrica d'Ingolstadt gaudeix d'una altíssima productivitat gràcies a una
mà d'obra molt qualificada, que produeix vehicles de grans prestacions, i a unes
instal·lacions teconològiques de primer nivell. A més, l'experiència que la producció de
l'Audi Q5 ha reportat a la plantilla pot ser clau.
Logísticament, cal destacar unes infraestructures terrestres de màxim nivell, al mateix
temps que la seva situació, a Alemanya, principal mercat dels automòbils Audi (25% de
les vendes mundials), pot estalviar costos de transport.
Desavantatges: els costos laborals de la planta bàvara són molt elevats (48€/h.) i la falta
d'accés marítim representa un sobrecost per aquella part de la producció que s'exporti
per mar.
BRATISLAVA
A les afores de Bratislava, capital d'Eslovàquia, Volkswagen va instal·lar-hi aquesta
planta l'any 1991, després de la fi del comunisme, aprofitant els baixos costos laborals i
el potencial de creixement de les economies de l'Est.
És doncs, una fàbrica molt moderna, resultat de la Bratislava, en xifres:
recent industrialització que els països de l'antiga - Treballadors: 7.500 (2008)
òrbita soviètica han tingut durant les dues últimes - Superfície: 1.780.000 m2
dècades, en la qual les empreses alemanyes han - Producció: 188.000 (2007)
estat les més importants.
Especialitzada en SUVs de grans dimensions, s'hi
fabriquen el Volkswagen Tiguan, l'Audi Q7, del que s'ha parlat anteriorment, i el
Porsche Cayenne, a més del compacte Volkswagen Polo.
D'una plantilla total de 7.500 treballadors i una producció total de 188.000 automòbils,
3.000 treballadors es dediquen a la fabricació de 60.000 Audis Q7 a l'any.
Avantatges: el seu principal reclam per atraure la producció de l'Audi Q3 són els baixos
costos laborals (7€/h.) d'una plantilla amb experiència en la producció de tot terrenys de
luxe. La seva ubicació, propera a la seu central d'Audi, també és un punt a favor de
Bratislava.
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Desavantatges: per contra, la productivitat de la planta no és tan alta com a l'Europa
Occidental, a conseqüència d'una menor qualificació dels treballadors.
Al mateix temps, Eslovàquia no gaudeix d'infraestructures terrestres tan eficients com
Alemanya i Espanya, i es troba força allunyada del mar.
GYÖR
Situada a l'àrea industrial de Györ, la sisena ciutat d'Hongria, aquesta fàbrica d'Audi
està operativa des que va ser inaugurada l'any 1993. Györ, en xifres:
Les raons de la seva existència són les mateixes que - Treballadors: 5.845 (2007)
les de la planta de Bratislava: costos laborals - Superfície: 1.671.000 m2
reduits, ubicació propera als centres de decisió i - Producció: 56.892 (2007)
economia amb gran capacitat de creixement.
Amb una producció anual per al 2007 de 56.892
automòbils, tots ells de l'esportiu d'Audi, el TT, tan en versió coupé com roadster, la
planta de Györ està especialitzada en la fabricació de motors, amb una producció de 2
milions anuals, que proveeixen a la major part dels vehicles del grup fabricats a Europa.
Des de fa uns mesos, també produeix l'Audi A3 Cabriolet, amb un volum força reduït.
Avantatges: de naturalesa molt semblant a Bratislava, la planta hongaresa destaca pels
seus costos laborals (6€/h.), l'experiència en la producció de vehicles de luxe i la curta
distància respecte Ingolstadt.
Desavantatges: la menor productivitat de la fàbrica, la falta d'infraestructures terrestres
eficients i la llunyania del mar són, al igual que la planta eslovaca, els grans handicaps
de Györ.
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5. Comparativa de costos entre fàbriques
Tenint quatre factories del Grup Volkswagen com a candidates a produir l'Audi Q3
(Martorell, Ingolstadt, Bratislava i Györ), la direcció del consorci alemany va començar
a realitzar un estudi per averiguar on li era més rentable ubicar definitivament la
producció.
La impossibilitat d'aconseguir aquest informe per analitzar-lo, ens va animar a fer
nosaltres un estudi comparatiu entre les fàbriques per conèixer el seu grau de
competitivitat, malgrat les dificultats i els problemes que això comportava.
Destaquem de bon principi que aquesta comparativa es basa en aproximacions força
generals, amb l'únic objectiu de donar una idea sobre la situació relativa de Seat, com a
gunyadora en la decisió final, respecte les seves tres competidores, averiguant si els
nostres càlclus es corresponen amb el que es va decidir.
En cap cas representarà una estimació exacta, doncs ni l'estudi fet per Volkswagen ho
és: l'automòbil es començarà a produir a mitjans del 2011, sent del tot impossible
conèixer quins seran els proveïdors, l'evolució del preu de les matèries primeres, la
situació fiscal, etc.
Per començar, és del tot inviable desglosar de manera precisa els costos de fabricació
d'un automòbil. La gran quantitat de tipus de costos no ho permet.
Així doncs, de cara a aquesta tasca, i en base a la informació aproximada que se'ns ha
facilitat des de Seat per a automòbils d'alt valor afegit, com l'Audi Q3, hem agrupat els
costos en 6 grups diferents.
Per fer la comparació, assignarem un valor 100 a Martorell en cada un d'aquests costos.
Les altres tres fàbriques rebran un valor concret en funció de quan més car o més barat
és aquell cost per elles respecte la planta catalana.
La distribució del pes dels costos de fabricació sobre el total és:
 Materials (M): 40%
 Logística (L): 20%
 Laborals (W): 10%
 Consums d'energia i aigua (C): 5%
 Desgast de maquinària (amortitzacions) (A): 5%
 Controls de qualitat i costos addicionals (QA): 20%
D'aquesta manera,
Cost = 0,4*M + 0,2*L + 0,1*W + 0,05*C + 0,05*A + 0,2*QA
que en el cas de Martorell, marcarà un Cost 100, de manera que el cost de les altres
fàbriques s'expressi en termes relatius a la planta catalana, donant-nos una idea del seu
nivell de competitivitat.
5.1 Productivitat de les plantes
La productivitat, concepte que relaciona els recursos emprats amb la producció
aconseguida, és vist sovint de manera abstracta si no ens centrem en un aspecte en
concret de la producció (productivitat dels treballadors, de la màquinaria, etc.).
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Per conèixer la competitivitat relativa de les quatre fàbriques, serà necessari saber els
seus costos, alhora que els seus nivells de productivitat.
La unió de diferències en els costos i diferències en la productivitat és el que ens
permetrà conèixer les diferències finals en els costos de fabricació, i per tant, els nivells
de competitivitat.
Per ara, comentarem la productivitat general de les factories, sense entrar en detalls
estadístics, i assenyalant a què es deuen aquestes diferències.
Com resulta evident, la planta més productiva de les quatre, i probablement de les que
més del món, és la situada a Alemanya, seu central de la companyia Audi.
Això és gràcies a les grans inversions que s'hi realitzen: d'una banda, en maquinària,
adaptant-la a les últimes innovacions tecnològiques i, de l'altra, en formació de capital
humà, aconseguint que els seus treballadors tinguin altíssimes qualificacions.
Per darrera hi trobem la planta catalana de Seat. Al seu elevat grau de mecanització en
els processos productius, amb una tecnologia de gran nivell, s'hi suma el pes d'una força
laboral bastant ben qualificada. El resultat és que, malgrat no arribar al nivell de
productivitat de la planta alemanya, tampoc s'hi queda molt enrere.
En tercer i quart lloc, hi trobem Bratislava i Györ respectivament. D'una naturalesa
força semblant, la planta eslovaca està un pas per davant de l'hongaresa en productivitat.
Al fet de ser més gran i comptar amb una major plantilla cal sumar-hi les importants
inversions que van arribar a Eslovàquia quan s'hi va començar a fabricar el Porsche
Cayenne el 2002. A més, Györ està dirigida principalment a la producció de motors,
amb una menor presència, doncs, de línies de montatge.
5.2 Les diferències en els costos de producció
Materials
És la part més important en els costos. Malgrat que la logística té una gran incidència en
l'aprovisionament, el control d'existències, la gestió dels proveïdors, etc., hem preferit
separar-la, per centrar-nos, en aquest punt, únicament en els materials i peces utilitzades
(l'aprovisionament).
El motor és la peça més costosa de l'automòbil. El motor de l'Audi Q3, de gran valor,
pot representar al voltant del 35% dels costos en materials. Aquest cost és el mateix per
a totes les plantes, ja que es fabricarà a Györ, independenment de quina hagués estat la
planta escollida.
Pel que fa a la resta dels materials utilitzats (65%), i degut a que cada planta té els seus
propis proveïdors en la major part de les peces, és evident que els costos d'aquestes són
diferents a cada país, derivats de diferències de tot caire.
Assignant a Martorell el valor 100, i després d'haver parlat amb dues empreses de
components de l'automòbil situades a Catalunya, es pot afirmar que, aproximàdament, a
Alemanya les peces són un 25% més cares, a Eslovàquia un 15% més barates i a
Hongria un 20% més barates. Tanmateix, la qualitat de les peces fabricades a tots els
països no és homogènia.
En especial, mentre que les peces germàniques tenen en general una qualitat
lleugerament major que les espanyoles, especialment si són peces d'alt valor, les plantes
de l'Europa de l'Est tenen força pitjor qualitat, aspecte que acabarà repercutint finalment
en un augment dels costos de control de qualitat.
Els valors dels costos dels Materials (M) són 100 per Martorell, 116,25 per Ingolstadt,
90,25 per Bratislava i 87 per Györ.
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Logística
Els costos logístics engloben tan els aspectes relacionats amb l'aprovisionament com els
relacionats amb l'arribada de l'automòbil fins els diferents concessionaris d'arreu del
món.
Pel que fa la logística d'aprovisionament, representa el 75% del total. Aspectes clau són
la proximitat dels proveïdors, la disponibilitat que ofereixen, el sistema de gestió i
emmagatzematge de les existències, etc. Per a aquest fi, el desenvolupament de bones
infraestructures que permetin la creació d'un teixit industrial important a la zona són
claus.
No és d'estranyar doncs que Martorell i Ingolstadt tinguin una avantatge important en
aquest aspecte, doncs Catalunya i Baviera són territoris industrials per excel·lència,
mentre els països exsocialistes tenen, encara a dia d'avui, una manca d'infraestructures
eficients molt important.
Segons Seat, si bé és cert que la xarxa de comunicacions terrestres bàvara està millor
integrada que la catalana, la planta de Martorell ho compensa amb una gestió
d'aprovisionament Just In Time pionera a Europa, aconseguint situar-se en el mateix
nivell i no patint desavantages davant la fàbrica d'Ingolstadt.
Contràriament, aquesta és una de les creus de les plantes de l'Est, especialment
d'Hongria. Segons Seat, aquests costos són un 25% superiors a Eslovàquia i un 35% a
Hongria. La baixa integració que encara hi ha ens els grans sectors industrials respecte
els països occidentals resulten en uns nivells d'eficiència molt menors, i de retruc uns
costos majors.
Quant als costos logístics de transport des de la fàbrica fins als diferents concessionaris
mundials, és important destacar que Audi ven els seus automòbils a països d'arreu del
món, com ara Xina, Rússia o el Canadà.
Tot i que Audi no ven els seus models en les mateixes proporcions a tots els països, per
fer-ho més senzill, hem suposat que l'Audi Q3 es vendrà per països en la mateixa
proporció que es ven el total
Vendes d'Audi per països
d'automòbils de la marca alemanya.
Proporció País
Proporció
En base a aquesta informació, vam País
(%)
(%)
consultar a un professional en logística
de l'empresa Dosón Coll per a que ens Alemanya
25,72
Àustria
1,74
fes una aproximació comparativa Xina (HK)
11,91
Suïssa
1,71
d'aquests
costos.
Rússia
1,70
Les conclusions són força previsibles, Regne Unit 10,11
Japó
1,57
les bones infraestructures terrestres de Estats Units 8,74
les que disposa Alemanya, i la seva Itàlia
6,18
Suècia
1,55
proximitat a mercats importants de
5,12
Sudàfrica
0,95
l'empresa entre els que destaca el propi Espanya
5,10
Canadà
0,94
mercat alemany són el punt fort França
d'Ingolstadt. Per la seva banda, Bèlgica
2,99
Altres
12,15
Martorell gaudeix d'un avantatge molt
Holanda
1,82
Total
100
important respecte tota la resta en
l'exportació per mar gràcies a la gran proximitat del Port de Barcelona.
Contràriament, al menor desenvolupament econòmic d'Eslovàquia i Hongria, que
resulta en unes infraestructures terrestres més ineficients, s'hi suma la seva llunyania
respecte els ports europeus importants. El resultat és que aquells automòbils que no
tinguin com a destinació un país pròxim pateixen un sobrecost pel transport.
Amb quasi tota seguretat, Martorell és la millor situada en aquest aspecte, gràcies a que
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el volum de transport marítim és molt elevat. Aproximàdament, Ingolstadt patiria un
sobrecost del 15% respecte Martorell, Bratislava un 35% i Györ un 40%.
Les puntuacions atribuides en l'apartat de logística (L) són 100 Martorell, 103,75
Ingolstadt, 127,5 Bratislava i 136,25 Györ.
Laborals
Sovint és l'apartat de costos que rep més atenció per part dels medis de comunicació, al
mostrar la cara perversa de la globalització econòmica i la integració de mercats amb
diferents nivells salarials.
El cert és que les diferències en els costos laborals són abismals. A uns salaris menors
s'hi solen sumar menor pressió fiscal, menors cotitzacions, etc. que acaben resultant en
que el cost laboral per hora d'un treballador arriba a ser diverses vegades superior en un
país que en un altre.
Amb tot, les diferències en les qualificacions dels treballadors acaben implicant unes
diferències molt grans en la productivitat laboral que pal·lien parcialment les difèrencies
salarials.
Com ho evaluem tot respecte Martorell, aquesta serà la primera analitzada. El cost
laboral per hora a la planta catalana és de 23 €. És important tenir en compte que els
treballadors de Seat tenen bastant bona formació, a la que s'hi uneixen unes
instal·lacions de gran nivell. Es calcula que l'Audi Q3 estigui en la cadena de montatge
durant 27 hores, convertint-se en el cotxe més lent a produir a Martorell.
Pel que fa a Ingolstadt, la factoria suporta uns costos laborals elevadíssims derivats d'un
alt nivell de vida a Baviera i de l'elevat nivell de qualificació i productivitat dels seus
treballadors: 48 € euros l'hora per empleat. Com a contrapartida, i gràcies també a
comtar sempre amb la tecnologia més moderna, s'estima que la fàbrica alemanya podria
rebaixar el temps en la cadena de montatge, i per tant les hores de treballadors a pagar, a
les 24.
Bratislava, en canvi, representa tot allò oposat. Els seus reduits costos laborals, de tan
sols 7 € l'hora es veuria patcialment contrarrestat per les carències formatives de la
plantilla. El procés d'ensamblatge del vehicle s'endarreriria fins a les 35 hores.
Finalment, Györ, com en quasi tot, es troba en una situació molt similar de la planta
eslovaca. La menor capacitat dels treballador, molt menys productius, i unes
instal·lacions de menor qualitat, fan que els 6 € l'hora de cost laboral convisquin amb un
procés de fabricació que es retrasaria fins a les 37 hores.
En quan a les puntuacions sobre costos Laborals (W), als 100 habituals de Martorell hi
trobem 185,5 per a Ingolstadt, 39,5 per a Bratislava i 35,75 per a Györ.
Podem observar que és l'apartat on els costos són més dispars entre ells, tot i que la seva
importància no és crucial al ser un cost que represents relativament poc per al total.
Consums energètics i d'aigua
Malgrat que els preus de l'electricitat, el gas i l'aigua fluctuen amb freqüència, les
diferències dels seus preus en els països no són massa importants.
El preu de l'aigua és pràcticament igual als quatre països, tenint en compte que les
indústries no paguen els grans impostos que els consumidors privats sí paguen.
Quant a l'electricitat, el seu preu per a la indústria també és pràcticament idèntic.
Finalment, en el gas sí que hi solem trobar diferències. En aquest cas, Martorell soporta
uns menors costos que la resta de fàbriques, totes situades a la regió central d'Europa i
dependents del gas provinent de Rússia i que passa per Ucraïna. Les contínues tensions
que hi ha hagut entre els governs rus, alemany i ucraïnès els últims anys ha elevat el seu
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preu, no tancant la porta a que futures discusions futures comportin noves pujades de
preu. A Espanya, en canvi, el gas prové d'Argèlia, i el preu es troba normalment un 25%
per sota que a l'Europa Central.
D'aquesta manera, el valor 100 de Martorell es convertirà, de manera aproximada en
105 les tres altres fàbriques.
Desgast de maquinària
Encara que el desgast i la devaluació de la maquinària, calculada per mitjà de les
amortitzacions, sigui un cost una mica estrany, reflexa en els resultats d'explotació
l'import de la inversió en la mecanització del procés productiu, alhora que en augments
de qualitat de l'automòbil.
Per aquesta raó, com més automatitzada es trobi la producció, majors amortitzacions hi
haurà a deduir, aspecte que reduirà els beneficis nets de l'empresa. Tanmateix, aquests
cosotos superiors poden quedar superats per un estalvi en costos de control de qualitat,
doncs la producció té menys imperfeccions i errors.
Com resulta evident, si Ingolstadt posseeix la teconologia més innovadora i
vanguardista, gràcies a les grans inversions que s'hi realitzen, serà la que tindrà una
xifra d'amortitzacions major. Això queda reflectit en que el cost d'amortització per
unitat de valor produit és un 30% superior a Alemanya que a Martorell.
La tecnologia amb la compta la planta catalana es troba molt per davant del valor de les
factories de l'Est. Volkswagen sempre ha procurat que Seat comptés amb una
maquinària especialitzada que reportés una elevada productivitat.
Pel contrari, com ja ha estat comentat, el fet de comptar menors inversions fa que
Bratislava i Györ tinguin uns costos per unitat de valor un 10 i un 15% inferiors que
Martorell. Aquest estalvi però es veurà afectat per uns costos de control del producte
majors.
Assignem doncs, pel que fa al desgast de maquinària (A) les següents puntuacions: 100
per Martorell, 130 per Ingolstadt, 90 per Bratislava i 85 per Györ.
Controls de qualitat i costos addicionals
En aquest últim apartat s'hi agrupen tots aquells costos extres necessaris perquè, d'una
banda l'automòbil que surti de la línia de muntatge acabi sortint de la factoria en les
perfectes condicions per a la seva venda, i de l'altra perquè es pugui fer front a tots els
imprevistos que puguin sorgir. Aquest segon tipus de cost pot venir, per exemple, d'un
error en el disseny d'algun aspecte del cotxe que obligui a parar la producció uns dies
fins solventar-lo, augments no planificats en el cost dels components o del transport, no
arribar als nivells de productivitat esperats, etc.
En general, el pes d'aquest tipus de costos representa el 20% sobre el total, dels quals
una meitat s'atribueixen a la qualitat i l'altra meitat als costos addicionals.
Els costos en controls de qualitat depenen de manera molt important d'el lloc on s'hagi
fabricat el cotxe. Es pot dir que majors costos de materials, mà d'obra i maquinària
impliquen menors costos en qualitat, ja que el producte resultant surt amb un millor
nivell d'acabat i una proporció menor d'imperfeccions. Cal tenir molt present que un
taxa relativament elevada de cotxes als que s'ha de fer algun tipus de canvi o reparació
implica una despesa molt gran per a l'empresa, ja que aquestes accions no es realitzen
en cadena, sent per tant més lentes i amb una major necessitat de mà d'obra que hi
intervingui, alhora que augmenten el consum en materials i redueixen la productivitat
efectiva de la planta.
Malgrat que Martorell produeix automòbils amb uns nivells de qualitat força bons al
sortir de la cadena de muntatge, aquesta despesa és molt més baixa a la planta de
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Baviera, on la relació entre valor de producció i costos en controls de qualitat és un 70%
inferior.
A l'altra costat de la balança hi trobem Bratislava i Györ. Menors inversions, menor
formació de capital humà i peces de no tan bona fiabilitat resulten en uns costos en
control de la qualitat elevadíssims. Aproximàdament, la planta eslovaca duplica a
Martorell en aquest tipus de costos. Al mateix temps, pitjor parada en surt la planta
hongaresa, on s'estima que aquests representen dues vegades i mitja els de Martorell.
Pel que fa a l'altre tipus de costos, els addicionals o no planificables, són molt difícils de
quantificar, doncs la seva naturalesa ho implica. Amb tot, el seu pes en el total és molt
important, i trobem necessari assignar-li un valor relatiu. Com segons Seat l'únic
aspecte que podem conèixer amb certesa és que aquells països amb una taxa d'inflació
més elevada i inestable solen tenir majors variacions en els costos de materials i mà
d'obra, serà el que ens farà decantar, lleugerament però, la diferència entre les plantes. A
Alemanya els quantificarem un 10% inferiors a Martorell i, tan a Hongria com a
Eslovàquia, un 10% superiors.
D'aquesta manera, el valor relatiu dels costos en controls de qualitat i addicionals (QA)
és de 100 per Martorell, 60 per Ingolstadt, 155 per Bratislava i 180 per Györ.
5.3 Comparativa global de costos
Un cop tenim les diferències relatives en cada un dels tipus de costos, procedirem a
realitzar la comparativa entre les 4 fàbriques.
Recordem quina era la fórmula emprada que ponderava el pes de cada un dels costos de
fabricació:
Cost = 0,4*M + 0,2*L + 0,1*W + 0,05*C + 0,05*A + 0,2*QA
sent M=materials, L=logística, W=laborals, C=energia i aigua, A=maquinària i
QA=qualitat i addicionals
Com és lògic, Martorell tindrà un cost 100, al ser l'índex sobre el que les altres se
situaran.
El fet d'estar per sobre o per sota d'aquest valor 100 indicarà un major o menor cost
respectivament.
Fàbrica

País

Materials
(M)

Logística
(L)

Laborals
(W)

Energia i
aigua (C)

Maquinària
(A)

Qualitat i
costos
addicionals

Total

Martorell

Espanya

100

100

100

100

100

100

100

Ingolstadt

Alemanya

116,25

103,75

185,5

105

130

60

109,55

Bratislava

Eslovàquia

90,25

127,5

39,5

105

90

155

106,3

Györ

Hongria

87

136,25

35,75

105

85

180

111,125

D'aquesta manera, observem que, segons els nostres càlculs, que com ja hem dit estan
basats en estimacions, Martorell és la planta més competitiva per produir l'Audi Q3. Les
altres fàbriques excedeixen els costos de la planta catalana, en un 6,3% a Bratislava, un
9,55% a Ingolstadt i un 11,13% a Györ.
Els resultats, doncs, coincideixen també amb el que es va dir durant les negociacions:
Bratislava era la principal competidora.
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Observant-ho amb perspectiva, ens podem adonar que Martorell no té un avantatge
aplastant en cap dels diferents costos. És líder pel que fa a logística, malgrat que a una
distància molt curta respecte Ingolstadt, i costos energètics i d'aigua, amb una diferència
molt reduïda i sent un cost amb un pes molt baix.
A favor té que no suporta cap cost desmesurat, doncs els costos laborals, tot i ser força
superior que a les plantes de l'Est, tenen poca importància en el global.
Pel que fa a Ingolstadt, veiem que domina amb claredat l'aspecte dels costos en controls
de qualitat i addicionals, gràcies a una producció d'altíssima qualitat. Tanmateix, ha de
superar uns costos d'aprovisionament, laborals i tecnòlogics molt elevats.
Finalment, les plantes de l'Est (Bratislava i Györ), de característiques molt similars,
tenen grans avantatges en costos laborals, de materials i de maquinària. Però pateixen de
la mateixa manera que Ingolstadt, suportant després costos molt més alts per un altre
costat, com són els de logística, els de control de qualitat i els addicionals.
La conclusió que n'extreiem és molt clara: ni Seat és la planta més productiva, ni Seat
gaudeix d'avantatges importants en cap tipus de cost, tanmateix, és la més competitiva
per produir l'Audi Q3. Com ja hem dit, la competitivitat d'una empresa ve determinada
per la seva productivitat i els seus costos. La unió d'ambdós aspectes converteix a Seat
en la líder global, que és el que, en definitiva, és important.
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6. L'Audi Q3, a Martorell
6.1. Seguiment mediàtic i evolució de les negociacions
En aquest apartat s'analitzarà el seguiment mediàtic que s'ha fet sobre l'Audi Q3 des que
van haver les primeres converses dins la cúpula del consorci alemany fins a la rebuda
que el president Zapatero va fer al comitè d'empresa de Seat el 4 de juny del 2009, per
felicitar-los.
Explicat cronològicament, coneixerem l'evolució de les negociacions entre les parts,
així com l'evolució de les impressions dels protagnistes.
Per a aquesta tasca, hem elegit els dos principals diaris de Catalunya: La Vanguardia i
El Periódico de Catalunya, afins a sector ideològics diferents.
No es mencionarà cada una de les notícies, doncs n'hi ha moltes que són pocs
trascendentals o es poden agrupar.
Indiquem també quin diari ha donat cada notícia, excepte aquelles que han estat més
importants, que les han donat els dos:
25.11.08: Primera reunió entre els responsables de Volkswagen, Audi i Seat per
proposar la fabricació del Q3 a Martorell. La premsa no se'n fa ressó, doncs encara no
s'ha filtrat la notícia
12.12.08 El Periódico: primera notícia relativa a l'Audi Q3 informant que la Generalitat
farà tot el possible perquè se n'aconsegueixi la producció
13-15.12.08 Ambdós diaris: les principals personalitats polítiques donen les seves
impressions sobre la possible arribada del Q3
16.12.08 El Periódico: Volkswagen vincula l'arribada del cotxe al nou conveni col·lectiu
18.12.08 El Periódico: Volkswagen informa que la inversió seria de 350 milions
10.01.09 El Periódico: UGT demana que un responsable polític es dediqui
exclusivament al sector de l'automòbil
12-15.01.09 Amdós diaris: Erich Schmitt, president de Seat, adverteix que la planta de
Martorell no és competitiva per a produir l'Audi Q3 i demana un esforç salarial als
treballadors, mentre Seat presenta un prototip elèctric per optar a les ajudes del Pla de
Competitivitat del Ministeri d'Indústria
9.02.09 El Periódico: Schmitt exigeix la congelació salarial per millorar la
competitivitat i poder optar al Q3
5.03.09 El Periódico: Seat, davant la negativa dels sindicats, proposa un 100% de
congelació el 2009, un 50% el 2010 i una paga extra compensatòria el 2011 si les
vendes de Seat milloren
6.03.09 El Periódico: les ajudes per l'Audi Q3 podrien arribar a 240 milions
10.03.09 Ambdós diaris: el consell d'administració de Volkswagen es reuneix a
Martorell
10-17.03.09 Ambdós diaris: els treballadors votaran sobre la congelació salarial en un
referèndum el dia 18, en el que UGT anima a acceptar-lo i CCOO i CGT a rebutjar-lo
18.03.09 Ambdós diaris: els treballadors voten enmig de consignes de responsabilitat
19.03.09 Ambdós diaris: Els treballadors accepten la congelació però la direcció de Seat
no confirma que això es traduirà en l'arribada de l'Audi Q3
23.03.09 La Vanguardia: El CTESC (Consell del Treball, Econòmic i Social de
Catalunya) demana la congelació salarial dels alt càrrecs de Seat
30.03.09 El Periódico: Volkswagen demana 70 milions més en ajudes, sense deixar clar
quines ja han estat concedides
15.04.09 Ambdós diaris: reunió entre la direcció de Volkswagen, els sindicats, Josep
Huguet i Miguel Sebastián a la seu central de Volkswagen a Wolfsburg. El Periódico
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destaca que les ajudes compromeses són d'uns 100 milions. La Vanguardia afirma que
ja superen els 300 milions
17.04.09 El Periódico: Matías Carnero, president del comitè d'empresa de Seat, diu que
Martorell li suposaria un estalvi de 40 milions a Volkswagen en resposta a les
declaracions de l'empresa que Bratislava és més competitiva
18.04.09 Ambdós diaris: Seat rep 100 milions d'ajudes del Pla de Competitivitat
19.04.09 La Vanguardia: Volkswagen exigeix que les ajudes siguin de 160 milions
20.04.09 Ambós diaris: Josep Maria Álvarez, secretari general d'UGT, manifesta que
sense adjudicació no hi haurà congelació
21.04.09 La Vanguardia: Zapatero envia una carta a la direcció de Volkswagen
presionant-la per què la decisió es decanti cap a Martorell
22.04.09 Ambdós diaris: Audi anuncia que produirà el Q3 a Martorell i Volkswagen ho
confirma posteriorment. La Vanguarda informa que Huguet donarà 40 milions més en
ajudes
23.04.09 El Periódico: Schmitt nega rumors de que les ajudes hagin estat de 300 milions
i demana més sacrificis als treballadors
24-29.04.09 Ambdós diaris: personalitats destacades es feliciten per l'adjudicació a
favor de la planta de Seat, alhora que feliciten als treballadors
28.04.09 El Periódico: Audi informa que presentarà el Q3 definitiu al Saló de
l'Automòbil de Barcelona
1-2.05.09 La Vanguardia: UGT i CCOO s'acusen mutuament sobre la necessitat i la
importància que va tenir la congelació salarial en l'adjudicació del Q3
7.05.09 El Periódico: la nova nau on es produirà l'Audi Q3 es començarà a construir el
mes de juny de 2009
8.05.09 La Vanguardia: El president de Renault España posa en dubte que les ajudes del
Ministeri siguin de tan sols 100 milions
9.05.09 La Vanguardia: Audi presenta el Q3 en la inauguració del Saló de l'Automòbil
de Barcelona
4.06.09 El Periódico: Zapatero rep a la Moncloa al comitè d'empresa de Seat i elogia
l'esforç fet per part dels treballadors i els sindicats
Per concluir aquest apartat, s'ha inclòs el nombre de notícies que els principals medis de
la premsa escrita han publicat en la seva versió digital tractant el tema de l'Audi Q3 des
de principis de desembre de 2008 fins a principis de juny de 2009, aproximàdament mig
any, 180 dies:
Diari
Nombre de notícies
El Periódico de Catalunya

75

La Vanguardia

63

El País

60

Público

54

El Mundo

43

Expansión

39

Avui

34

ABC

27
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6.2 Les ajudes públiques
Si haguessim d'elegir allò més polèmic sobre l'adjudicació de l'Audi Q3, sens dubte
serien les ajudes públiques.
La idea d'entregar diners procedents de les arques púlibques a una empresa privada, i de
capital en mans estrangeres, no és vista amb massa bons ulls, doncs sovint és
considerada com la claudicació davant un xentatge.
D'altra banda, hi ha el temor que aquestes empreses s'acostumin a funcionar d'aquesta
manera i en el futur es converteixi en una tònica contínua.
Tanmateix, ja advertim que la renúncia no és tan gran com es podria pensar, com
quedarà reflectit més endavant (7.1. Què opina la societat sobre...).
Del que ningú dubte, és que les ajudes donades per les administracions públiques, tan
procedents del Ministeri d'Indústria com de la Generalitat, han estat un factor decisiu
que ha inclinat la balança cap a Martorell, ja que de ben segur que les administracions
dels altres països també n'oferien.
Xavier Fontcuberta, advocat de la consultoria Landwell-PWC i expert en el sector, ens
ho resumeix amb la frase "Automoción: ¿quién da más?", que descriu fins a quin punt
és habitual que l'adjudicació de la producció d'un automòbil es converteixi en quelcom
similar a una subhasta pública.
Així doncs, el que seria interessant saber és el grau d'incidència real que han tingut les
ajudes.
Però per a tal propòsit seria imprescidible conèixer la quantia final d'aquestes, dada
absolutament impossible de conèixer.
De manera que tractarem allò que oficialment s'ha concedit:
El Ministeri d'Indústria va aprobar el mes de gener del 2009 el Pla de Competitivitat de
l'Automòbil, amb una partida de 800 milions d'euros.
Teòricament, les empreses que en volguessin optar havien de presentar projectes
relacionats amb desenvolupament tecnològic, com motors elèctrics, guanys en
eficiència, reducció de contaminacions etc. En el cas de Seat, es va presentar un prototip
de vehicle elèctric.
A la pràctica, aquest fons ha servit per poder ajudes les empreses automobilístiques a
Espanya, sota criteres força subjectius.
Tan és així que Seat, que tenia l'Audi Q3 en joc, ha estat la més beneficiada en rebre
100 milions d'euros.
Matías Carnero, president del comitè d'empresa de Seat, ho va qualificar de la següent
manera: "allò important és que els diners entrin a l'empresa, un cop a dins es gastaran en
allò que més convingui, que rarament seran els projectes pels quals teòricament s'han
atorgat els diners".
La Generalitat de Catalunya, per la seva banda, va atorgar 40 milions d'euros l'abril de
2009, just el dia abans de prendre's la decisió final, en concepte de formació per als
treballadors.
Malgrat això, des de la Generalitat s'ha negat sempre que aquesta ajuda tingués res a
veure amb l'Audi Q3, i que s'hauria concedit igualment si la producció no hagués vingut
a Catalunya.
Finalment, tan una part dels mitjans de comunicació com sector crítics, afirmen que les
ajudes reals pujaran a més del que s'ha dit públicament, fins als 309 milions d'euros,
inversió total per construir la nova nau pel Q3. D'aquesta manera, a Audi li sortiria
gratis la posada en marxa de la producció.
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Les sospites de ben segur que tenen una base fundada: tal com ens va dir Matías
Carnero, "sempre hi ha una part que es queda sota la taula; ja que hi ha ajudes que no
poden sortir a la llum per una qüestió legal, perquè les ajudes públiques que es donen de
manera oficial estan vigilades per la Unió Europea, i probablement aquestes de Seat
incomplirien alguna de les normatives comunitàries".
6.3. La congelació salarial i el referèndum
El 9 de febrer de 2009, Erich Schmitt, president de Seat, va exigir la congelació salarial
dels treballadors durant dos anys si volien aspirar a produir l'Audi Q3.
Davant la negativa dels sindicats, el 5 de març les peticions van baixar a un congelació
d'un any, i mitja congelació un altres, amb la promesa que si Seat arribava a un nivell de
vendes rebrien una paga extra compensativa de 200 € el desembre de 2011.
Els treballadors conscients de la difícil situació en la que es troba l’empresa i del risc de
pèrdua d'entre 1.200 i 1.500 llocs de treball, donen majoritàriament suport a la proposta
d'UGT de realitzar un referèndum vinculant.
UGT, lògicament, demanava el vot positiu a la congelació. Pel contrari, CCOO i CGT
demanaven als treballadors que no acceptessin la mesura.
Després del referèndum vinculant a la plantilla realitzat el 18 de març del 2009, es van
obtenir els següents resultats:
-

Sí
No
Blanc
Nul

→
→
→
→

65.3%
31.4%
2.6%
0.8%

Així doncs, S’acorda amb un 65.3% de suport acceptar la congelació salarial, amb les
següents condicions que presenta les següents condicions (veure condicions íntegres a
l’Annex 2):
- La congelació de sous té una durada aproximada de 2 anys, és a dir, fins al juliol de
2011. Encara que a principis de gener d’aquell mateix any ja s’anirà destinant
personal a la nova planta de l’audi Q3.
- Més que congelació salarial podem afirmar que es tracta de manteniment del lloc de
treball dels empleats, ja que durant aquests dos anys es mantenen 1500 llocs de
treball, cobrant la totalitat del sou. Per tant, no anirà fora cap treballador del grup
SEAT, ja que no hi haurà cap expedient d’extinció de l’ocupació, tots seran
expedients de regulació de l’ocupació temporals basats en rotacions de 2 mesos per
part de 1000 treballadors. En aquestes rotacions no entraran ni els treballadors que
no han treballat lo mínim establert per cobrar la prestació d’atur ni els treballadors
de més de 53 anys que tenen a prop la jubilació.
A més, l'acceptació de la congelació va ser vista per part de la direcció com un símbol
del compromís de la plantilla amb l'empresa, demostrant que estan disposats a
sacrificar-se.
Finalment, ens hem volgut preguntar si la congelació salarial és bona des del punt de
vista econòmic, si ajuda a reduir l'atur i, per tant, a crear riquesa:
En primer lloc, la congelació salarial és una mesura que actua com a possible vàlvula
d’oxigen per a les empreses que es troben asfixiades a causa de la manca de liquiditat. A
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més, en contextos de crisi, els augments salarials no afavoreixen la contractació i una
mesura com aquesta pot tenir una bona incidència en la competitivitat de les empreses.
No obstant, en moltes empreses els costos laborals no son els més importants, com és el
cas de SEAT. Altres costos com la logística i l'aprovisionament tenen molt més pes. Per
això, una mesura així té sentit si es competeix amb empreses que tenen costos laborals
inferiors (cas de Bratislava i Györ).
En aquest context marcat de crisi s’han de fer sacrificis, i si aquests comporten garantir
els llocs de treball, com s’ha fet, ha sigut perquè els treballadors valoren el manteniment
del treball per ells i els seus companys. Això sí, és vital que sigui un compromís per
escrit, per garantit que l'empresas complirà amb la seva part de mantenir als treballadors
en plantilla.
En referència a si es bona o no per l’economia aquesta congelació salarial, argumentem
que allò que a priori, i en termes individuals, pot ser beneficiós per l’empresari – menys
sous, estalvi de costos-, en termes agregats porta a l’economia a una situació
complicada.
És l’argument keynesià conegut com la fal·làcia de la composició que anuncia que la
reducció salarial portarà a una reducció en la demanda, fent entrar l'economia en una
fase recessiva.
Per tant, la congelació salarial com a norma a un nombre gran d'empreses, més que
salvar llocs de treball, a llarg termini pot incentivar l’atur, conseqüència de la pèrdua de
poder adquisitiu dels consumidros
En definitiva, el seu impacte dependrà se si es realitza en un cas concret, on pot ser
positiu, o en molts casos, on pot acabar resultant molt negatiu per a l'economia.
6.4 Conseqüències per al futur de Seat
L'arribada d'un automòbil de la categoria de l'Audi Q3 ha tornat la il·lusió a la planta de
Seat. Les perspectives actuals mostren que l'empresa té un gran potencial de creixement
i un futur molt esperançador per davant.
La principal i immediata conseqüència és que entre 1.200 i 1.500 treballadors podran
mantenir el seu lloc de treball, aspecte que ajuda a calmar la por que hi havia entre els
empleats a perdre la feina com a conseqüència de les contínues retallades de plantilla.
Més enllà de la qüestió laboral, a Seat se li ha
obert un gran ventall de possibilitats.
L'arribada de l'Audi Q3 asegura que el Seat Tribu,
futur SUV de la marca espanyola, es fabriqui a
Martorell, ja que ambdós cotxes monten la
mateixa plataforma i es podria fer ús de sinèrgies.
L'arribada del Seat Tribu s'espera per al 2012 o
2013.
Pel que fa a models del Grup Volkswagen, havent
demostrat el seu grau de competitivitat, Seat aspirarà a captar la producció d'algun
automòbil del grup quan la seva capacitat productiva li ho permeti.
En aquest sentit, en la capacitat productiva, resulta vital destacar que amb un increment
de la producció anual d'entre 80.000 i 100.000 unitats, Seat es podrà acostar a partir del
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2011 a la xifra de mig milió d'automòbils, amb l'esperança de que, per primer cop en
quasi dues dècades, l'empresa entri en beneficis.
Finalment, Seat podria augmentar el nombre de països als que exporta, fent créixer la
demanda dels seus vehicles. Actualment, la marca espanyola no pot vendre a grans
mercats com la Xina, l'Índia, Rússia o els Estats Units al no tenir una xarxa pròpia de
distribució, doncs aquesta depent directament de Volkswagen. Gràcies a que l'Audi Q3
s'exportarà arreu del món, Seat intentarà aprofitar-ho per probar quin èxit podrien tenir
els seus automòbils als països importants on actualment no hi té presència, enviant-los
junt amb l'Audi Q3.
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7. Impacte social
L'arribada de la producció de l'Audi Q3 a la fàbrica de Seat ha estat una de les poques
notícies econòmiques positives dels últims mesos.
L'augment incessant del nombre d'aturats, el continu tancament d'empreses i, sobretot,
la sensació d'angoixa que això crea a la societat, ha convertit l'Audi Q3 en més que un
cotxe.
Amb l'objectiu d'intentar plasmar què en pensa i com valora la gent la notícia, hem
elegit tres grups de persones ben diferenciats: la societat en general (que anomenarem
gent del carrer), els treballadors de Seat i els estudiants de la Univeristat Pompeu Fabra.
El punt de vista de cada un d'ells, ens ajudarà a saber com s'ha vist tot plegat des de
fora, des de dins i a la pròpia universitat.
A cada grup s'han realitzat 50 enquestes.
Les enquestes han estat dividides en dues parts. D'una banda, què en pensava la gent
sobre certs aspectes de la notícia, i de l'altra, una valoració numèrica de les parts
implicades en l'arribada del Q3 a la fàbrica de Seat.
Una cosa que els resultats no plasmen i podem afirmar és que la gent mostra un interès
molt gran per la notícia, inclús si abans de l'enquesta no la coneixien.
El grau de coneixement de la notícia fou doncs la primera pregunta i, probablement, la
més important per determinar el grau d'incidència amb que ha arribat a la societat.
Coneixia la notícia?

Com resulta evident, tots els treballadors de Seat varen respondre afirmativament.
En quan als dos altres grups, veiem que el seu coneixement és molt ampli, al arribar al
74% en el cas de la gent del carrer i al 86% en els estudiants de la UPF, que demostren
estar força ben informats.
7.1. Opinions de la societat sobre...
...les ajudes públiques:
Posteriorment, els enquestats van donar la seva opinió sobre si aprobaven que
l'administració pública dongués diners a Volkswagen per aconseguir la producció de
l'AudiQ3.
Al mateix temps, també van opinar sobre si donar ajudes era positiu per a l'economia,
independenment de si ho trobaven bé o no.
Aprova donar ajudes públiques?
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Creu que són efectives?

La gent del carrer les aproba amb un 76%, i les cataloga com a útils en un 80%. Resulta
normal que hi hagi persones que prefereixin no donar-les tot i la seva utilitat per evitar
que es converteixen en una pràctica habitual.
Els treballadors de Seat, com podia ser previsible, les aproben en un 98% dels casos (tan
sols una persona no ho va fer); percentatge que augmenta al 100% quan es pregunta
sobre la seva utilitat, doncs en són beneficiats directes.
En quan als estudiants de la Pompeu Fabra, la seva aprobació és força important (86%).
Malgrat això, resulta curiós que tan sols un 56% pensin que són útils. D'aquesta manera,
gent que aproba les ajudes tot i ser inútils pot pensar que, tot i que la idea de salvar llocs
de treball d'aquesta manera és positiva, finalment no s'acaben complint les expectatives
fetes en primera instància.
...la congelació salarial:
En quan a la congelació salarial, es va preguntar als enquestats com jutjaven que
Volkswagen condicionés l'adjudicació del cotxe a la congelació, i que els treballadors
l'haguessin acceptat per majoria en el referèndum.
Com li sembla que VW condicionés el cotxe a la congelació?

I que els treballadors ho acceptessin per majoria?

Els més crítics amb la cúpula de Volkswagen per la congelació són els treballadors de
Seat: un 82% ho jutja malament per un 18% que ho fa bé.
La gent del carrera també és força crítica, amb un 66% dels enquestats que els hi sembla
malament, per tan sol un 20% que ho troba bé.
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Els estudiants de la UPF són els que més es solidaritzen amb la direcció del consorci
alemany, doncs més de la maitat (54%) troba bé que congelació i adjudicació anessin de
la mà, per només un 34% que ho troba malament.
En quan a l'actuació dels treballadors al acceptar-la, els estudiants tornen a ser els que
millor ho valoren (86%), poc per davant dels propis treballadors de Seat (78%), dels
quals en el referèndum un 65,5% van estar-hi a favor.
Més lluny ja es troba l'opinió de la gent del carrer, dels quals un 56% troba malament
que els treballadors claudiquessin. Això es pot deure al temor que les congelacions
s'estenguin a les seves empreses per reduir costos aprofitant la crisi.
...l'adjudicació i l'actuació política:
Davant la pregunta sobre què va valorar més Volkswagen per adjudicar la producció a
Martorell, a triar entre les ajudes públiques i la competitivitat de la planta, es plasma
una divisió clara.
Què creu que ha pesat en la decisió final?

Mentre els estudiants (84%) i la gent del carrer (64%) donen els mèrits principals a les
ajudes públiques, els treballadors, sigui per coneixement o perquè escombren cap a
casa, opten majoritàriament (66%) per la competitivitat de la planta, com va expresar
Volkswagen en el discurs oficial sobre l'adjudicació.
En la mateixa línia, es va plantejar la pregunta de perquè creien que els polítics s'havien
volcat tan amb l'Audi Q3 fins al punt de donar ajudes tan importants. A més de les dues
opcions extremes, salvar llocs de treball o quedar bé davant els medis i la societat, vam
afegir l'opció que ho van fer per ambós objectius.
Amb quin objectiu s'hi han volcat els polítics?

Les diferenciès entre els tres grups d'enquestats són molt petites, predominant en tots els
casos la resposta comuna, doncs els polítics a més de servir al poble els agrada dir que
ho fan. El grup més crític amb els polítics són els estudiants (un 24% creu que tot s'ha
fet de cara a la premsa) i el que menys la gent del carrer, dels quals un 34% atribueix la
seva actuació a motius merament professionals.
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...la influència sobre les perspectives econòmiques:
Per últim vam preguntar als enquestats si la notícia els feia ser més optimistes de cara al
futur.
És més optimista de cara al futur de l'economia?

Com resulta obvi, el 94% dels treballadors de Seat varen respondre positivament.
Tanmateix, el resultat fou menys clar en els altres dos grups. La gent del carrer, està
dividida, havent un 50% d'enquestats més optimistes i un 50% que no. Els resultats pels
estudiants són lleugerament més pessimistes, al respondre afirmativament a la pregunta
el 44%.
De totes maneres, resulta força significatiu que, deixant de banda els treballadors, quasi
la meitat dels enquestats vegin les perspectives econòmiques amb més optimisme
després de conèixer la notícia, aspecte que, de ben segur, els polítics van tenir en
compte.
7.2. Valoració de les parts implicades
En quan a la valoració numèrica,es va demanar als enquestats que donguessin una nota
del 0 al 5, a les cinc principals parts implicades en les negociacions: la direcció de
Volkswagen, el govern espanyol, el govern català, els sindicats i els treballadors de
Seat.
La direcció de Volkswagen:
Indubtablement han tingut el paper de dolents durant tot el procés de decisió. La
congelació salarial i la petició d'ajudes públiques els han donat una imatge antipàtica i,
fins i tot, d'aprofitats.
Els resultats que han obtingut són
eloqüents.
Exceptuant
els
treballadors, probablement agraïts i
contents amb la decisió final (3,38),
tan la gent del carrer com els
estudiants de la universitat han donat
a la cúpula alemanya les pitjors
puntuacions,
2,28
i
2,68
respectivament.
El govern espanyol:
Amb
unes
valoracions
força
mediocres, els enquestats han
mostrat el seu descontentament amb
la tardança en que s'ha produit la
decisió final, doncs les reunions
entre l'empresa alemanya i les
administracions, en aquest cas
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Miguel Sebastián, Ministre d'Indústria, han durat diversos mesos.
El gran descontentament de la gent del carrer (2,30) es pot atribuir també a la concessió
de les ajudes, vista com una humiliació.
Estudiants (2,75) i sobretot treballadors (3,10) no són tan crítics.
El govern català:
Ha rebut unes valoracions que, en global, són lleugerament millors que les que s'han
donat al govern espanyol.
Les causes d'unes notes tan justes cal
atribuir-les a les mateixes per les
quals el govern espanyol també ha
tingut valoracions força negatives.
L'encarregat de duu el tema des de la
Generalitat ha estat Josep Huguet,
Conseller d'Innovació, Universitat i
Empresa.
Novament és la gent del carrer la més
crítica (2,53), donant els treballadors (2,96) i els estudiants (3,06) notes més elevades.
Sindicats:
Durant tot el procés de decisió i negociacions han tingut un paper molt destacat. Els tres
grups ho han plasmat donant unes
notes força bones. Per a molta gent
han estat els salvadors dels
treballadors, si bé també hi ha
alguns detractors.
Els treballadors de Seat són els més
generosos (3,68), donant els
estudiants (3,17) i la gent del carrer
(2,86) puntuacions més moderades.
Treballadors:
Sense cap mena de dubte els herois, els sacrificats i els vencedors de tot plegat.
L'obligació a congelar-se el salari per obtenir la producció del cotxe i l'èxit final els han
brindat
les
valoracions
més
altes
dels
tres
grups.
Els propis treballadors es puntuen amb un 4,66, mentre que els estudiants donen un
4,08. El grup més crític amb tothom,
la gent del carrer, puja aquesta
valoració fins al 3,52.

47

l'Audi Q3, més enllà de Seat i la crisi de l'automòbil
8. Impacte econòmic
8.1 Recaudació imposotiva
Deixant de banda criteris ètics sobre les ajudes públiques, i per tant, la despesa que
aquestes causen a l'adminastració, l'arribada de la producció d'un automòbil pot generar
uns ingresos en forma d'impostos alhora que un estalvi de despeses en subsidis d'atur,
que converteixin les ajudes en una inversió molt rentable.
En aquest apartat ens proposem esbrinar quin impacte té per als comptes públics
l'arribada de l'Audi Q3, fins allà on ens sigui possible conèixer, i calculant tan sols allò
que en resulti alterat, tot ignorant aspectes relacionats però no influits.
Destaquem que hi ha alguns impostos que, per la seva pròpia naturalesa, resulten
impossibles
de
calcular,
com
per
exemple
el
de
societats.
Per aquest objectiu, no tindrem en compte quina és la institució encarregada de recaptar
els impostos o pagar els subsidis, i tractarem l'administració pública com un tot, ja que
la falta de coneixement real sobre la quantitat de les ajudes públiques i l'origen
d'aquestes fan que no tingui cap utilitat calcular-ho de manera separada.
La producció de l'Audi Q3 se situarà entre les 80.000 i les 100.000 unitats anuals, en
funció de la demanda. Permetrà salvar entre 1.200 i 1.500 llocs de treball a la planta de
Seat i crear-ne entre 4.500 i 6.000 a la indústria auxiliar. Considerarem els impostos
generats pels treballadors en els llocs de treball concrets, ja que en una situació d'elevat
atur, el sobrant de treballadors és tal que no es pot afirmar que un treballador en una
empresa impliqui la manca d'aquest treballador en una altra, descartant totalment costos
d'oportunitat de la força laboral empleada.
No tindrem en compte la petita distorció que la inflació pugui causar, degut a que
s'esperen taxes relativament baixes pels pròxims anys i generalment les prestacions
d'atur i els salaris evolucionen al ritme de l'IPC. De la mateixa manera, petits canvis en
les quantitats per als treballadors de Seat a causa de la congelació salarial tampoc seran
tinguts en compte.
Un cop tinguem calculada la incidència anual de cada un dels aspectes fiscals calculats,
els agregarem per tenir la perspectiva necessària per observar la seva incidència global.
Prestacions d'atur pagades
L'adjudicació de l'Audi Q3 ha anat acompanyada d'un ERO temporal rotatiu de 1.000
treballadors cada 2 mesos, és necessari tenir en compte aquesta despesa per a
l'administració pública. Tots els treballadors que entren en l'ERO tenen atur a cobrar
(6.3).
Com els primers sis mesos de l'atur es cobra el 70% de la base reguladora la prestació,
segons UGT Seat, representarà uns 950 € nets (ho calcularem amb la xifra neta degut a
que les deduccions van a parar al mateix lloc d'on provenen els diners, sent en definitiva
reduccions en la quantitat a percebre). Aquesta serà la xifra utilitazada en les despeses
mensuals per treballador, ja que cap d'ells s'estarà més temps que els mesos estipulats a
l'atur.
La durada d'aquest ERO s'estima en 21 mesos (abril de 2009 a desembre de 2010).
D'aquesta manera el cost mensual per a les arques públiques serà de 950.000 €, amb un
total de 19,95 milions d'euros per la totalitat dels mesos.
Prestacions d'atur estalviades
L'alternativa a l'ERO temporal en cas que Martorell no hagués estat l'escollida per a la
producció de l'Audi Q3 era un ERO d'extinció d'entre 1.200 i 1.500 llocs de treball.
Segons UGT Seat, la prestació d'atur mitjana acumulada dels treballadors és de 18
mesos. Pel que fa a les quanties, durant els primers 6 mesos, la prestació, del 70% de la
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base reguladora, serà dels ja mencionats 950 € nets, i a partir del setè més, amb un
60%, uns 815 € nets.
Cada un dels afectats cobraria unes prestacions totals de 15.480 €. Depenent del nombre
de treballadors inclosos en l'ERO, la despesa total es trobaria entre 18,58 i 23,22
milions d'euros.
Pel que fa a les prestacions estalviades dels treballadors de la indústria auxiliar, al ser
molt possible que una fracció d'ells hagi estat o estigui a l'atur abans del 2011, l'UGT va
assenyalar que, per aquella data, l'atur acumulat de mitjana hauria caigut fins als 12
mesos, amb un pagament promig per a tots els treballadors, es trobin en els primers 6
mesos d'atur o no, de 850 €.
D'aquesta manera, l'estalvi per treballador en la indústria auxiliar es situaria al voltant
dels 10.200 €.
Com emplearà a entre 4.500 i 6.000 treballadors, l'estalvi total per aquests es troba entre
45,90 i 61,20 milions d'euros.
En el total de treballadors, tan directes com indirectes, entre 64,48 i 84,42 milions
d'euros en prestacions d'atur seran les xifres a les que no haurà de fer front
l'administració, molt inferiors a la que sí haurà de pagar: 19,95 milions.
Les prestacions d'atur estalviades, tot i no poder situar-les en una data en concreta, de
cara als càlculs les col·locarem a partir de la segona meitat de 2009.
Impost sobre la Renta de les Persones Físiques
Segons Seat, el sou brut mitjà de la indústria de l'automòbil a Catalunya és de 27.600 €,
en contrast amb els 25.700 € de la mitjana espanyola.
Degut a que Seat té més del 90% dels seus proveïdors a Catalunya, utilitzarem per als
càlculs un salari model de 27.400 €.
El tipus impositiu total per aquest salari és del 17%. El treballador mig doncs, aportarà
4.670 € anuals.
Si tenim en compte que la força laboral empleada es trobarà entre 5.700 i 7.500
persones, la recaptació anual de l'IRPF se situarà entre 26,62 i 35,02 milions d'euros
anuals, a partir del 2011.
Seguretat Social a càrrec dels treballadors
Del salari brut de 27.400€, el 6,35% són cotitzacions a la Seguretat Social per part dels
treballadors. Així doncs, cada un d'ells aportarà en aquest concepte 1.740 € anuals.
Pel que fa al total, els ingressos se situaran entre els 9,92 i 13,05 milions d'euros l'any,
en funció de la força la força laboral que finalment s'empri.
Seguretat Social a càrrec de l'empresa
Per cada treballador contractat, l'empresa ha de pagar el 30% del seu salari brut a la
Seguretat Social. L'aportació anual és doncs de 8.220 € per empleat.
Globalment, les aportacions d'aquest caire representaran entre 46,85 i 61,65 milions
cada any.
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Incidència global
Els explicats anteriorment seran els aspectes fiscals importants que farant variar els
comptes públics.
Realitzarem la incidència global dins d'un termini que finalitzi 6 anys més tard després
de l'inici de la producció (2009-2016), que és el temps mínim durant el qual un
automòbil es fabrica.
En cas d'haver tingut una bona acollida al mercat, passat aquest temps rep una renovació
del seu disseny, així com una millora de les prestacions per adaptar-lo a les novetats
tecnològiques, i se segueix produint durant diversos anys més; en aquest cas, se
seguirien recaptant més enllà del 2016 els impostos anuals lligats als llocs de treball
Sent la quasi totalitat de la producció per a l'exportació, no s'ingresaran impostos per
aquesta via.
Quant a la fracció de la producció de que es consumirà a Espanya, l'administració
pública ingresarà diners en concepte d'impost de matriculació, però aquest ingrés no
vindrà derivat de que es fabriqui a l'interior, sinó de que es consumeixi a l'interior. El
resultat és que els ingressos serien els mateixos si el cotxe es produís en un altre país de
la Unió Europea i, per tant, no el considerarem.
Recordem que en aquest aparat hem intentar reflexar aquells aspectes fiscals
calculables, tot sabent que n'hi ha que no els podem averiguar.
Tanmateix, cal tenir present que allò incalculable té forma d'ingrés per als comptes
públics, destacant l'impost de societat, l'únic dels grans impossible de conèixer per
anticipat.
Algunes de les qüestions fiscals, com ja s'ha fet en l'explicació de cada una d'elles, es
troben entre dos valors, ja que no es poden determinar ara per ara.
La incidència global, per anys, és:
Beneficis (ingressos - despeses ) per a l'administració pública
Any

Atur pagat

Atur estalviat

IRPF

SS a càrrec
treballadors

SS a càrrec
empresa

Total

2009

(8,55 M €)

29,79 M € /
39,15 M €

0€

0€

0€

21,24 M € /
30,60 M €

2010

(11,40 M €)

34,69 M € /
45,27 M €

0€

0€

0€

23,29 M € /
33,87 M €

2011

0€

0€

26,62 M € /
35,02 M €

9,92 M € /
13,05 M €

46,85 M € /
61,65 M €

83,39 M € /
109,72 M €

2012 i
successius

0€

0€

26,62 M € /
35,02 M €

9,92 M € /
13,05 M €

46,85 M € /
61,65 M €

83,39 M € /
109,72 M €

2009-2016

(19,95 M €)

64,48 M € /
84,42 M €

159,72 M € /
210,12 M €

59,52 M € /
78,30 M €

281,10 M € /
369,90 M €

544,87 M € /
722,79 M €

2017 i
successius

0€

0€

26,62 M € /
35,02 M €

9,92 M € /
13,05 M €

46,85 M € /
61,65 M €

83,39 M € /
109,72 M €

Agafant de perspectiva el període 2009-2016, que és el que en principi està garantit, els
comptes públics en sorten molt afavorits.
Uns beneficis mínims de quasi 550 milions d'euros garantitzen un retorn molt més
elevat dels 140 milions entregats en ajudes públiques de manera oficial, i inclús un
retorn en molt bones condicions en cas de que unes hipotètiques ajudes haguessin fet
pujar la xifra fins als 309 milions d'euros (6.2. Les ajudes públiques).
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En el cas d'uns beneficis màxims de 744,79 milions d'euros, la cosa no fa més que
millorar la situació per l'erari públic. En la mateixa línia, una producció que s'allargui
més enllà del 2016 no representa més que beneficis.
La conclusió és clara. Si es contemplen les ajudes públiques com una inversió per als
comptes de l'administració (sense ni tan sols considerar l'efecte global en l'economia),
no hi ha dubte que la decisió d'haver-les atorgat és del tot encertada. Més enllà de
motius econòmics hi ha motius ètics, però aquests no els podem quantificar.
8.2. Balança comercial i impacte en el PIB
Exportacions i importacions
La fabricació d'un automòbil amb una elevada taxa d'exportació és una gran ajuda pels
compte amb l'exterior, ja que es tracta de béns de gran valor.
En el cas de l'Audi Q3, i tenint en compte que Espanya representa el 5% del mercat
mundial d'Audi, podem preveure que la taxa d'exportació se situarà aproximàdament en
el 95% de la producció.
No hi ha dubte que el valor agregat d'aquestes exportacions serà altíssim, ja que es
tracta d'un automòbil de gran valor afegit.
Tanmateix, per calcular el seu impacte en la balança comercial necessitem conèixer si la
producció del vehicle implicarà la importació d'algunes peces.
Segons Seat, i com ja s'ha comentat anteriorment, el motor, la peça més cara d'un
automòbil s'importarà d'Hongria, de la planta de Györ, on es produeixen quasi tots els
motors de la producció del Grup Volkswagen a Europa. Amb tot, la subsidiària
espanyola creu que la resta de components es fabricaran a Espanya, principalment a
Catalunya.
Així doncs, cal conèixer el valor de cada automòbil Audi Q3 i de cada motor importat.
Malhauradament, aquestes dades formen part de la privacitat de l'empresa i no han estat
revelades.
Extraoficialment, hem sabut que el preu franc de fàbrica (PFF) de l'Audi Q3 (el preu al
sortir de fàbrica abans d'impostos) rondarà els 24.000 €, mentre que el del motor es pot
situar en uns 3.000 €.
Com que la producció se situarà entre les 80.000 i les 100.000 unitats anuals, podem
estimar el menor i el major impacte en la balança comercial.
Producció

Automòbils
exportats

Motors
importats

PFF Audi
Q3

PFF motor

Valor
exportacions

Valors
importacions

Superàvit
comercial

80.000

76.000

80.000

24.000 €

3.000 €

1.824 M €

240 M €

1.584 M €

100.000

95.000

100.000

24.000 €

3.000 €

2.280 M €

300 M €

1.980 M €

De manera que, aproximàdament, la producció de l'Audi Q3 a Martorell representarà un
superàvit comercial d'entre 1.584 i 1.980 milions d'euros.
És una dada importantísima per pal·liar, encara que en poca mesura, l'immens dèficit
exterior de l'economia espanyola, situat en 152.500 milions d'euros l'any 2008, tan sols
per darrera del d'Estats Units.
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Impacte directe en el PIB
Partint del càlcul anterior podem aproximar l'impacte directe de l'Audi Q3 en el
Producte Interior Brut espanyol anual.
En aquest cas, el raonament és el mateix, és a dir, el preu franc de fàbrica del cotxe
menys la despesa en importacions, però ara sense descomptar la quantitat d'automòbils
que es vendran a l'estat espanyol:
Producció

Motors
importats

PFF Audi
Q3

PFF motor

Valor
producció

Valor
importacions

Impacte
directe en
el PIB

80.000

80.000

24.000 €

3.000 €

1.920 M €

240 M €

1.680 M €

100.000

100.000

24.000 €

3.000 €

2.400 M €

300 M €

2.100 M €

Tal com es pot veure, l'impacte directe en el PIB, sense aplicar cap mena de
multiplicador, se situarà entre els 1.700 i 2.100 milions d'euros anuals. Aquesta
quantitat no és gens despreciable, sobretot si tenim en compte que una elevada
proporció d'aquest impacte recaurà a Catalunya, amb un PIB anual que ronda els
170.000 milions d'euros (2006).
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9. Conclusions
Un cop havent estudiat tot allò que ens havíem proposat, la sensació és de pensar que
l'arribada de l'Audi Q3 representa per Catalunya una cosa històrica, molt més important
del pugui semblar.
9.1 Valoració global
L'adjudicació de la producció de l'Audi Q3 representa l'èxit de la competitivitat que Seat
ha anat guanyant els últims anys. Si bé és cert que el paper de l'administració pública ha
estat decisiu, no ho és menys el fet que Martorell hagi hagut de competir i hagi vençut a
altres fàbriques europees que sovint eren considerades més competitives pel simple fet
de ser o més productives o comptar amb alguns costos molt més baixos.
Com hem posat de manifest en 5. Comparativa de costos entre fàbriques, Martorell ha
demostrat ser més competitiva, i això ha de significar una cosa important per a tota la
indústria del país en el futur.
Del treball també se'n deriven altres conclusions molt importants:
Pel que fa a Seat, l'arribada de l'Audi Q3 pot representar el primer pas de la sortida de
Seat de la crisi en la que porta immersa des de fa més de 15 anys. En aquest sentit, el
Q3 és un impuls decisiu per a la potenciació de la planta de Martorell de cara a complir
el Pla Seat 2018. No hi ha dubte que la consecució d'aquests objectius portaria a la
marca a entrar directament en beneficis.
Socialment, la notícia ha tingut un impacte molt important. El fet de ser un dels pocs
motius per ser més optimistes de cara al futur de la situació econòmica ha ajudat a que
les ajudes públiques donades rebessin una acceptació probablement impensable fa uns
anys, amb més del 75% de la enquestada.
Una part força important dels enquestats també ha destacat la implicació de les
autoritats polítiques en la lluita contra la crisi.
Econòmicament, és la notícia és molt positiva. Tot i que sabem que l'arribada del Q3 ha
tingut un cost important, els beneficis van més enllà de salvar uns 7.000 llocs de treball,
doncs els comptes públics queden perfectement compensats a mitjà termini. D'altra
banda, la indústria de l'automòbil aporta molt valor afegit als seus productes,
especialment si es tracta d'un vehicle de gamma premium, permetent que la renta del
país augmenti en una quantitat molt significativa.
9.2. El futur del sector de l'automòbil a Espanya
Si en l'apartat anterior s'afirmava que la notícia tenia un significat molt més important
del que a priori es podria pensar, el motiu és que ha de servir de referència per a tota la
indústria de l'automòbil, especialment a Catalunya, que compta amb un teixit industrial
molt ric.
El missatge és que la competitivitat assegura la feina i la creació de riquesa en el futur.
Com ja s'ha comentat que per guanyar competitivitat és necessari o bé reduir costos o bé
augmentar la productivitat, la direcció que cal prendre està molt clara.
És necessari que el país faci grans esforços per guanyar en productivitat. Aquest esforç
ha de venir de molts estaments diferents de la societat, començant per les reformes
polítiques.
En el futur s'haurà d'agilitzar els temes burocràtics, adecuar la fiscalitat per a que les
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empreses funcionin millor i, sobretot, prendre mesures estructurals que donguin
beneficis a llarg termini. Aquí és on sorgeix el problema: als polítics els és molt més útil
realitzar accions que donguin rèdits electorals en el curt termini.
Aquesta manera de fer hauria de canviar i s'haurien d'emprendre grans accions:
S'hauria de fer una reforme del sistema educatiu, en especial en la Formació
Profesional. És de cabdal importància comptar amb professionals preparats. Com s'ha
observat en 5.2. Les diferències en els costos de producció, la qualificació de la mà
d'obra és un aspecte clau.
Els guanys en termes de logística depenen en bona mesura de les inversions en
infraestructures que realitzi l'administració pública. La xarxa de transports ha d'estar el
màxim integrada possible, de manera que Catalunya pugui aprofitar una ubicació
preferent per tenir avantatges en termes logística. S'ha de potenciar, per tant, els ports,
les carreteres, la xarxa viària i l'aeroport.
Per últim, empreses i administració han d'impulsar la inversió en I+D+i. Això donaria la
possibilitat d'intervenir en els processos de desenvolupament dels automòbils i la
tecnologia, de gran valor afegit i difícil deslocalització.
9.3. Opinió personal
El desenvolupament d'aquest treball ens ha permès conèixer en profunditat el sector de
l'automòbil, tan delicat i complex com vital per a l'economia.
Cada un dels aspectes sobre els que hem volgut basar el treball ha presentat les seves
dificultats però la búsqueda intensa d'informació i el treball de camp ens han permès
superar aquests problemes.
Al mateix temps, cada cosa estudiada ens ha fet conèixer diferents aspectes relacionats
amb el sector automobilístic. El treball de camp, en situacions tan diferents com, per
exemple, un míting de l'UGT o l'entrevista amb un expert del sector, ens ha aportat una
visió molt àmplia, doncs cada part implicada té el seu punt de vista. Les prioritats i la
manera d'entendre el funcionament del sector dels treballadors, de la direcció de
l'empresa i o d'un testimoni extern demostren el perquè de la seva complexitat.
La nostra valoració del treball és molt positiva, doncs el tema ens ha permès volcar-nos
en la feina i donar-nos la sensació que estàvem analitzant un aspecte de l'economia de
gran importància i repercussió per a la societat, alhora que un generador de riquesa que
dona feina a desenes de milers de persones a Catalunya.
Així doncs, ens creiem en situació d'opinar que en situacions econòmiques complicades
l'ètica ha de quedar a una banda i s'ha de mirar pel benestar de la societat. Aprobem,
doncs, que les administracions públiques hagin destinat diners en ajudes a Seat a canvi
de captar l'adjudicació del Q3.
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Annex 1: Entrevista amb Matías Carnero
¿ Com es troba en l’actualitat el sector automobilístic a Espanya?
Avui dia el sector de l’automòbil es troba malament tot i les ajudes atorgades per part
del govern. Personalment crec que ens trobem en el meridià de la crisi. Y trigarem
aquest any sencer i el primer semestre de l’any vinent en agafar la velocitat de creuer
necessària per de nou assolir les vendes necessàries per mantenir el volum actual de
plantilla, situat al voltant dels 10.500 treballadors.
¿Per què aquesta crisi és de major envergadura aquí que en la resta de països?
Aquest és un tema complex, però la crisi en el nostre país es deu fonamentalment a que
dos sectors com son el de la construcció i l’automoció han coincidit en crisi, si això li
sumem que quan esternuda EEUU , es refreda Europa , ja tenim els motius. A més no
s’han pres polítiques ràpides per intentar aturar-la.
¿Quina és la situació actual de SEAT en quant a vendes, producció...?
Bé, la previsió de producció de cara a aquest any es de 372.000 cotxes, una de les més
baixes dels últims 15 anys. Per tant ens trobem amb un sobrecapacitat de plantilla que
actualment esta preparada per produir 500.000 cotxes. Per tant ens trobem al 80% de la
capacitat de plantilla, no obstant no s’ha produït cap expedient d’extinció de l’ocupació,
tots són de suspensió. Com a dada encara més impactant, us poc avançar que les noves
previsions de producció de cara a final d’aquest any s’estan situant al voltant dels
300.000 cotxes.
¿Com s’explica el sobrant de 1.500 treballadors a l’empresa?
D’un banda prové de la important crisi conjuntural en la que es troba immersa
l’economia en general des del mes de juny, que ha provocat que es treguin dos torns de
treball en dues cadenes de producció. Un altre factor es el poc èxit del Seat Toledo en
quant a disseny i planificació. Si a tot això li sumem que l’Altea i el León no aixequen
el cap en el mercat espanyol, és evident d’on prové aquest sobrant, que es veu una mica
salvat pel Seat Ibiza nou, que contamina molt poc i esta subvencionat tan a França com
a Alemanya.
¿La planta de Martorell pot competir amb les plantes rivals, quins avantatges té?
Sí, per suposat. El que no hem de fer es fixar-nos només en els salaris, perquè aquí es on
tenim més problemes, ja que l’hora a Seat s’està pagant a 23,4 euros i a Bratislava a 8
euros.
Per exemple, la logística suposa el 30% del cost d’un cotxe i aquí és on Martorell té més
punts a favor, així com a proveïdors. Ja que les vies de comunicació a Martorell son
excel·lents amb disponibilitat de transport terrestre, marítim i vial, quan Bratislava per
exemple només té transport terrestre. També s’han de tenir en compte l’alta qualificació
del personal, com la formació i la qualitat a l’hora d’elaborar els cotxes. Tot això ens fa
més competitius que la resta de plantes.
¿ Quins factors han influït a l’hora d’adjudicar l’audi Q3 a la planta de Martorell?
Sobretot gràcies a l’esforç i a les ganes que a presentat la plantilla perquè vingui aquí el
Q3, arribant i tot a una congelació salarial. Aquest factor sumat a la bona formació dels
nostres treballadors i la localització estratègica de l’empresa ha fet que el nou model es
fabriqui aquí al juliol del 2011.
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¿Quina és la relació entre Volkswagen i Seat?
Una relació bona, basada sobretot en la cordialitat. Encara que estem a anys llum dels
sindicats alemanys, on per llei els membres sindicals poden prendre decisions dins
l’empresa, cosa que els fa implicar-se molt més en la seva feina.
¿Rebreu ajudes públiques per afrontar aquest projecte?
Dintre dels 800 milions d’euros destinats al pla integral de l’automòbil, en rebrem 102
milions d’euros, 3 milions a fons perdut i la resta serà un crèdit que l’empresa haurà de
retornar. Aquestes ajudes ens aniran bé en els anys 2010 i 2011 per fer front als costos
del producte i producció que ascendiran aproximadament als 300 milions d’euros.
¿Quins beneficis tindrà Seat com a marca comercial amb l’arribada del Q3?
El primer i molt important es que suposarà una gran millora de la imatge corporativa del
grup Seat. En segon lloc la previsió de producció d’un audi Q3 esta prevista en 27
hores, la qual cosa significa que hi haurà un augment de l’activitat dels treballadors ja
que es produiran entre 80.000 i 100.000 a partir del 2011. En tercer lloc de cara al 2014
que es produirà el Seat Tribu s’aprofitarà la mateixa plataforma que la del Q3. Per últim
suposarà una diversificació i expansió del mercat cap a la Índia, EEUU... que fins ara no
teníem.
¿Creixerà la planta de Martorell amb l’arribada del nou model?
Òbviament, creixerà i bastant ja que es faran noves cadenes de muntatge i suposarà un
gran augment en la part de chapistería, que ens anirà bé de cara al Seat Tribu de 2014.
¿A què es deuen els resultats negatius del grup Seat els últims anys?
Des del 2003 no ens hem recuperat ja que el marge de contribució el dóna el volum de
cotxes i nosaltres no arribem als nivells requerits. I no tenim unes pèrdues més grans
degut a que Baesa, Gearbox i les plantes de Pamplona i Argentina tenen beneficis i
computen en el mateix compte de resultats que la nostra planta.
¿En les pròximes dècades el teixit automobilístic industrial seguirà aquí?
Sí, però s’han de prendre mesures i sobretot fer accions entre els treballadors, sinó poc a
poc s’anirà perdent.
I per acabar, amb una frase ¿ com resumiria la noticia de l’arribada del Q3?
Gràcies a la plantilla, les medalles són per ells.
Moltes gràcies.
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Annex 2: Documents sobre el referèndum de congelació salarial
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